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НЕМИНУЧІСТЬ 

Наш старий клуб стояв на белебні край села. Колись то була вели-
чезна попівська хата. Ще до першого підходу руських, у 1940 році 
піп подався на порятунок до Румунії. Тоді багато хто туди повтікав. 
А хату з собою не забереш, і розбирати її не було часу. 

Люди гуртом розламали всередині стіни, підперли стелю новими 
вимуруваними з цегли стовпами, кухню облаштували під кінобуд-
ку, в одному закутку зробили сцену. Служив той клуб для різних 
зборів, масових заходів; зрідка туди наїжджали й артисти. А майже 
щовечора там крутили кінофільми. 

Вечорами, особливо взимку, там збиралося багацько народу. Старі 
й малі, парубки напідпитку — усі йшли споглядати те «кіно». Телеві-
зорів ще в селі не було, а самим радіо не вдовольнялися. Хоч якась 
розрада була від нудьги, коли нові картини привозили. Апарат часто 
псувався, демонстрування кіно інколи затягувалося за північ. 

Манило туди й мене з однолітками. Мама давала кілька копійок 
як винагороду за поміч, але то було вряди-годи. Бо звідки було наста-
рати грошей, як воно й так голодно. А задарма до зали не впускали. 

Ото ми й прилаштувалися лазити по деревах, що росли вздовж 
огорожі. Щойно згасне світло, а ми вже, наче горобці, обліплювали 
розлогі яблуні, намагаючись один одному не заважати. З висоти 
дивилися крізь вікна на той чарівний екран. Не все було добре вид-
но, звук не доходив, і що там відбувається, здогадувалися лише з по-
рухів чорно-білих постатей. Та ми були щасливі, бо все-таки диви-
лися кіно, а ще раділи, що перехитрили нашого кіномеханіка. Так 
ми встигли подивитися кілька серій «Тарзана» — було в кого вчи-
тися по деревах лазити. Гадалося, що наше безмежне щастя трива-
тиме довго. 

Наш, як ми його прозвали, довготелесий кіномеханік теж не дрі-
мав. Усім скаржився, що втрачає гроші, призначені для держави, та 
й для себе теж. Ми здогадувалися, що себе він не забуває, бо квитки 
видавав через раз, а то й кілька душ запускав, ховаючи гроші до кише-
ні і вдаючи, наче забув відірвати контрольний папірець. А коли було 
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дуже людно, то немовби й радий був швидше потрапити досереди-
ни. Від контролерів відкуповувався, все було в нього шито й крито. 

Той довготелесий (а прізвисько йому ми дали таке тому, бо він 
і справді був майже двометрового зросту і дуже худющий) сам був 
сторонським — не з нашого села, а десь із-під Карпат прибув. Якось 
закупив він темної матерії та й почепив на усі чотири вікна штори. 
Таким чином той хапуга перекрив тимчасово нам доступ до потоку 
інформації. 

Щойно він клацав вимикачем та йшов до своєї будки запускати 
апарата, хлопці зсередини розсували для нас штори на вікнах, а ми 
розсідалися на деревах. Кілька разів під час сеансу кіномеханік бігав 
з будки до вікон знову зсувати ті штори. А потім вибігав на вулицю 
та зганяв нас із дерев. Ми пурхали з них, немов ті горобці, та кидали-
ся врозтіч. Кого спіймає, то бив жорстоко, і силу мав у тих кулаках. 

Хлопці, що встигали втекти подалі, гукали йому вслід, дражня-
чись: «Великий до неба, а дурний як пліт». На те він іще дужче гамсе-
лив упійманих. Малих і безпомічних можна, а великих та дужчих 
сам боявся. Як насолодиться тими тортурами, то повертався до 
дверей і ледве всувався через них до зали, бо перед цим проскочила 
ватага безбілетників. 

Багатьох дітлахів побив той кіномеханік. Рюмсав і я не один раз 
від його кулаків. А кому скаржитись, мамі? Так вона не наказувала 
мені коло клубу по деревах лазити... 

Однак нашим хитрощам не було меж. Хто мав гроші, купував 
квитки, і вже після початку сеансу штор не чіпали: просто відкри-
вали потихеньку вікна — і ми, як коти, спритно залазили всереди-
ну і мовчки всідалися на підлозі. А довготелесий далі лютував; та 
хіба за всіма уженешся? 

Трапилось і мені якось під полудень іти повз той клуб на відда-
лений куток села. Я боязко позирав на ту будову й молився, аби 
не стрівся мені той злюка кіномеханік... Де і звідкіля він узявсь — 
я й не спам'ятався. 

Із радісним вигуком: «Ага, попався!» він із такою шаленою си-
лою ударив кілька разів під дих кулачищами, що я поточився на 
курну дорогу. 
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А довкруж нікого, хто б захистив мене від тієї напасті. І бачив те 
глузування лише один Бог на небі. Та не зміг він мене тоді поряту-
вати від демона, бо далеко на небі був... 

Через кілька днів раптово зник із села кривдник кіномеханік, 
і ніхто з нас довго не міг дізнатися, куди він запропастився. Але клуб 
не голосив за ним, не плакали й ми теж. На третій день до села 
прислали нового кіномеханіка, молодого хлопця. Той уже не ганяв 
за дітлахами: як оббілетить усіх, хто гроші мав, то запускав до зали 
усіх охочих, нехай і бідних. Не боявся і раптових контролерів. Тіль-
ки суворим був, коли на афішах виписував: «Діти до шістнадцяти 
років на це кіно не допускаються». Тут уже й з грішми до нього 
не підходь. І ми перестали по деревах лазити. 

...Десь через рік я таки побачив довготелесого на подвір'ї біля 
клубу. На нього було лячно дивитися: наче привид якийсь. Сухор-
лявий, геть погорблений, а обличчя наче сажею вимащене. Такого 
й боятися вже нема чого, не варто й утікати. 

Він зраділо вийшов до мене на дорогу і першим привітався: 
— Здоров, хлопчику! Ти вибач, що я тоді тебе побив... 
— Та переболіло вже у мене... А чого ви такі. . . страшні та 

кволі? 
— Довго розказувати... Велику біду мав... Ти прости мені, дур-

неві старому, якщо можеш... 
І він, не озираючись більш до мене, почвалав на автобусну зу-

пинку до центру села. Відтоді я його ніколи не бачив. 
Наступного дня від людей я дізнався, що якось поночі після тих 

неодноразових знущань із нас його впіймали дорослі хлопці. Так 
відлупцювали, що довго він відлежувався по шпиталях. І міліція 
не знайшла винуватців тієї помсти. 

А ще через рік до села дійшла чутка, що після побоїв той кіноме-
ханік помер... Луснув від злості — і земля прийняла його. 

Так я й не дізнався, хто ж за нас помстився на ньому. Я ж бо 
нікому не скаржився. Лише гадку мав: як виросту, то неодмінно 
відповідатиму тим самим за кривду. Хоча й наказували мені стар-
ші, що не можна іншому робити зле, бо рано чи пізно, а від-
гукнеться. 



БУЗИНА 

І не голод, а голодно. Не вистачає на цілий Божий день тієї їжі, що 
мати наварить. З'їм зараз усе, а по обіді ще їсти хочеться. Сам іще 
готувати не вмію, бо малий. Мати ж до ночі у тім колгоспі, шляк би 
його трафив. Старший брат десь вештається. 

Блукаю я обійстям і місця собі не знайду. Корівка напаслася, 
поросятку теж дав приготоване, курочкам пшенички непровіяної 
посипав, кролям нарвав бурячиння та порозкидав у кролятнику, 
Дунай із задоволенням хлебче своє пійло... 

Смачна була мамалиґа, але її вже нема. Аби хоч окрайчик хліба!.. 
Залишену порцію давно проковтнув. Грошей, аби купити новий 
буханець у кооперативі, мені не зоставили... Отак і ходжу з хати на 
грядки, з городу до хати... 

Одна бузина неподалік від нужника витріщилася на мене свої-
ми чорними кетягами. Мати казала, що ті плоди — отрута, їсти їх 
не можна. 

Молока теж немає — корова тільна. У курячих гніздах порож-
ньо.. . Хоч плач, доки старший брат повернеться, або до сусідів іди, 
може, щось випросиш... Однак я вже гордий і просити не хочу, та 
й ненька сваритиметься, як дізнається, що жебракую. Не голод же. 
А їсти ж так хочеться! Відчуваю, що росту... 

Ураз у кущах, поряд із бузиною та сусідською стодолою, розку-
дахкалася стара курка. Через дві хвилини вилізла вона з тих кущів 
і поважно посунула вздовж стіни до межі, ніби вихваляючись: 

— Ко-ко-ко, ко-ко-ко, куд-куд-ах, куд-куд-ах!.. 
А бузина своїми чорними китицями наче насміхається з мене: 

такий я, мовляв, нездогадливий, що до чого. І вітру нема, а ті кити-
ці похитуються та ваблять до себе... Тільки ж якось страшно, бо 
сказано, що ті плоди — отрута. Але що робила там курка? 

Сусідська, звісно, — наші так не кудкудахкають весело. 
Відважився я нарешті та й шмигонув у кущі аґрусу. Колючі, до 

біса, та пробрався через них і... отетерів. Під бузиною на зем-
лі — справжнє куряче гніздо з сухого листя і бадилля... А в тім 



гнізді туляться одне до одного аж чотирнадцять білих, як перший 
сніг, яєчок. 

Я завмираю на місці. Мати казала, що брати чуже — страшний 
гріх, руки повідсихають. Навіть дітям Бог рідко прощає. А гілки 
бузини наче вигортають білу спокусу: «Бери, ти ж голодний!» 

Скинув з голови картуза і став обережно перекладати в нього 
яєчка. Серед них одне ще тепле, отже, останнє, щойно знесене. Дя-
кувати вже нема кому, курки і слід схолонув, то хіба що подумки 
згадав я її добрими словами, аби ще довго неслася. 

Лише звівся з-за кущів, а тут і старший брат, батяр добрий, на 
обійсті з'явився, покрикує: 

— Ти чого там лазиш? 
— Для тебе стараюся, — мимрю у відповідь і підходжу ближче. 
Як побачив він, що в картузі, то аж об поли вдарив: 
— Я ще ж учора чув там кудкудахкання!.. Знав би, дурень, давно б 

сам туди поліз.. . Що будемо робити? — питає, а сам вихопив 
одне яєчко, швидко пробив дірочку та притулив до рота. Я не встиг 
навіть свого роззявити зі здивування. Випив швидко, шкаралупу 
роздавив у руці й жбурнув за кущі... 

Потім він ще двоє яєць при мені випив і мене того навчив. Кіль-
ка залишили на вечерю, як мама з поля повернеться: їй ми збреха-
ли, що в кінці саду знайшли під деревом гніздо... Вона лише зни-
зала плечима й змовчала, бо піди знай, чия то курка... 

А бузина, яка гілками мені яєчка вигортала, таки всохла... 



БАЗАРЮВАННЯ 

За часів мого дитинства наше село ще не мало базару. І якщо по-
трібно було щось продати та вторгувати, то треба було хто на чому 
або пішки вісім кілометрів здолати до райцентру у визначені дні — 
середу, суботу та неділю. Саме тоді там збиралося дуже багато лю-
дей з навколишніх сіл, а то й з усієї області. 

Дуже полюбляв ходити базарювати — з села навпростець через 
річку й поля — мій старший брат Корнило. Він і до школи не ходив 
із такою охотою, як на базар. Було йому тоді років із чотирнадцять. 
Я трохи менший, то мені мати довіряла лише корову пасти. А Кор-
нило, скільки разів ходив на той базар, мене жодного разу не хотів 
із собою брати... Тільки я ніяк не міг уторопати чому. 

Як ставало нам удома скрутно (а таке траплялося нерідко), то 
мати вставала спозарання в середу, бо брат казав, що в цей день 
йому найкраще вдається все розпродати, та готувала, що можна 
збути, аби на ті гроші купити хліба й до хліба. Залишилася вдови-
цею, то мусила голоту годувати. Налаштує, було, торби, та й будить 
нас. Сонце ще тільки сходить, а спати так хочеться, що хоч плач. 
Але мати невблаганна: 

— Вставайте, хлопці, бо вже нова днина розпочалася. Ти, Корниле, 
підеш на базар. Я обпатрала двійко курочок, до каструльки поклала 
два десятки яєчок, сметанки в слоїках і дещо з городини. Гляди ж там 
обережно — не розбий і не порозливай. Може, щось і вторгуєш. 

Наказувала не забути купити хліба, ковбаси й оселедців, а ще 
різних інших товарів, потрібних у господарстві, — мила, фарби, 
цвяхів. Називала й ціни на них — як тепер кажуть, «стартові». Я те 
слухав, доки не доходила черга до мене, і вже заздалегідь знав, що 
вона скаже: «А ти, Петрику, підеш пасти корівку...» 

Куди та й сонливість дівалася в Корнила! Радісний, зістрибував 
з ліжка, як заєць, та біг умиватися. Снідав, збирався й мерщій го-
родами навпростець до того базару. 

Зустрічалися ми з ним уже вдома ввечері, як я приганяв корову 
з пасовиська, а він звітував перед мамою: чи все продав та по якій 
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ціні, що купив... Стомлена після колгоспної праці мати була з ви-
торгу задоволена, раділа, що має такого помічника — метикуватого, 
та чесного. Казала вранці: коли будуть купувати курочок, то бодай 
би хоч за дванадцять карбованців їх віддав; а Корнило відрапорту-
вав, що обидві продав за чотирнадцять, та й за решту краму виручив 
суму, вищу від очікуваної... 

Вечеряли ми смачно. Після того Корнило пропонував мені трохи 
прогулятися на свіжому повітрі перед сном. І мати не заперечувала: 
гадала, може, Корнило й мене вчитиме чогось путнього. Але про-
гулянка завершувалася за стодолою на городі — курінням «Паміру», 
який був ніби своєрідним мірилом дорослості. 

— Звідки, — питаю, — в тебе цигарки? 
— Та залишився від торгу карбованець, то й купив. Візьми ось 

цілу пачку. Завтра накуришся в лузі, як пастимеш корову, ще й хлоп-
ців почастуєш... 

— Ти маму не обдурив із тим базаром? 
— Ні, ну що ти! Я порядний хлопець. 
Уранці наступного дня мати посилала Корнила до родичів від-

дати борг, а мене — знову пасти корову. Брат давав мені кілька цу-
керок потайки від матері, хоча і її пригощав... 

Наступної середи Корнило чекав як Божого благословення. Але 
мати його на базар не щотижня посилала — через раз, а то й два. 
Бо ненька й для нас залишала подекуди курячого м'яса, аби наби-
ралися сили... 

Повиростали ми з Корнилом, розійшлися наші дороги. Не треба 
було вже й на базар так далеко ходити, і корови не стало. Та як 
я не вмовляв брата розповісти мені, чому його, як магнітом, тягну-
ло на той базар, він усе віднікувався... 

Тепер і в нашому селі, у видолинку біля річки, на роздоріжжі є ба-
зар. Торгують, продають і купують у вихідні дні. Змагаються — хто 
кого. І йдуть туди люди вранці, як колись ходили на роботу до про-
хідної великого заводу... З'їжджаються на той базар із сусідніх сіл, 
районів, а то й з усієї області, щоб продати й купити. Жити ж бо та 
годуватися треба! Бо робочі руки не скрізь потрібні... Не дуже щас-
лива старість теж спонукає ходити туди та шукати якогось заробітку. 



На те вони й ринкові відносини (хоча й досі я не дуже на них 
розуміюся). 

Зате знаю вже, чого так мій брат любив базарювання. Можу 
й вам сказати: мав він хист, талант до того! І вже тоді понад уста-
новлені мамою «стартові» ціни виторговував десятку, а то й біль-
ше. Можливо, в ньому «помер» навіть майбутній міністр торгів-
лі! Хто знає... 



ПЛУГ 

Квартиранти у нашій хаті з'явились несподівано. Обоє похилого 
віку, з дивним прізвищем Раус. Вона, начепивши на ніс окуляри, 
увесь день щось вишивала. А він цілими днями грав на скрипці, 
а коли набридало, то ходив по хаті й наспівував. Часто-густо палив 
дешеві цигарки, і через це у них із дружиною виникали чвари. 
Вона виганяла його курити надвір, а він божився їй, що через день-
другий кине курити зовсім. Той тютюновий сморід долітав і до 
нашої кімнати. Тоді вже й мати лаяла діда. Спочинок від нього 
наставав, коли він ішов до школи на уроки співів, де його ще й вва-
жали за непоганого викладача музики. 

Мати їх пустила як квартирантів через скруту з грішми, та й ди-
ректор школи за них ручався. Так ніхто достеменно й не знав, що 
це за люди і звідкіль вони. Жили не тужили, та нікому особливо 
й не дошкуляли. 

...Якось по обіді дід зазирнув до сараю й побачив там старий 
гілуг із заіржавілим лемешем та віялку для зерна, яку давно поточив 
шашіль. Заходився дід обмацувати їх, ставав до плуга, крутив ко-
леса віялки, наче грався з ними, як мала дитина. Крякав, а коли 
втомлювався, то стояв мовчки годинами. Ми нарікали, що дід за-
зіхнув на нашу забавку: раніше ми самі чимало часу проводили 
біля того залізяччя, розмовляючи та мудруючи, що б таке утнути, 
аби старий ще й уроки за нас робив... 

Після відвідин сараю дід нудився аж до самого вечора, доки 
не повернулась ненька з бурякового лану. 

— Жіночко, продайте мені ваші плуг і віялку, — попрохав він. 
— Нащо вони вам? Цього мотлоху навіть до колгоспу не хотіли 

забрати під час усуспільнення... Дивно якось, беріть їх задарма, — 
відказала на те мати. 

Та дід не хотів чужого задарма. Ледве вмовив маму взяти в нього 
дві десятки. Відтак наші ігри з плугом і віялкою припинилися: вони 
стали власністю діда, і той їх пильно стеріг від нас. Час від часу і сам 
із ними бавився... 
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Поля дід не мав, і орати не було чого. Хліб купував у сільмазі, то 
й зерна не треба було віяти до млина. 

.. .Спливли роки. Рауси покинули село. Дід казав мамі, що згодом 
забере собі плуг і віялку. Не встиг забрати. Померли обоє у рідних 
місцях на Львівщині. Лише з роками мама відкрила мені таємницю, 
що вони були розкуркулені: до колгоспу забрали все їхнє майно, 
нічого не зосталося на згадку... 

Залізяки з цього реманенту ми з братом віднесли до школи як 
металобрухт і здали в рахунок установленого нормативу для кож-
ного піонера. Натомість одержали подяки від самого директора 
школи за добросовісно виконане завдання. 

З відстані років я інакше дивлюся на чудернацькі витівки діда, 
а найкраще розумію те, як тужили його руки за роботою на землі, 
як хотіли хоч востаннє торкнутися лемеша, що скиба за скибою 
колись краяли землю. Байдуже де — у нашому селі чи деінде — плуг 
завжди був символом утвердження праці на своїй землі... 



ГРІХ 

Було це перед самим Великоднем, у суботу. Мати наказала нам із 
братом підмести подвір'я, поприбирати все довкола хати, щоб гар-
но скрізь було, бо велике свято настає. І в нас має бути не гірше, як 
у людей... 

Винагороди вона нам не обіцяла, бо все й так було зрозуміло. 
Усе, що напекла, наготувала, заховала від нас у світлиці, ще й на 
ключ її замкнула. Недовго залишилося постити: уранці мати схо-
дить до церкви, посвятить паску, яйця, ковбасу й усе найсмачніше, 
що влізе до кошика; повернеться, посідаємо всі за стіл та й будемо 
христосуватися і скоромитися, наїмося вже всього досхочу. До 
того зась, та й не голодні ми були — їли пісне. 

Але десь пополудні ми з братом упоралися з дорученням. Нень-
ка вийшла з хати прийняти в нас роботу. Довго обзирала дов-
круж і ще похвалила нас. Потім дала карбованця на двох та й по-
слала до церкви сповідатися, а сама пішла далі клопотатися хатніми 
справами. 

Як вийшли ми на вулицю, церква була навпроти, й брат на правах 
старшого каже мені: 

— Ідемо до кооперативу купувати цукерки. Піп на цей раз обій-
деться без нас, усе одно тебе інший хрестив колись, той без пальця 
був. Гляди ж мені, не здумай матері правду сказати! 

Мене вчили, що маю старших слухати, то я й почвалав гостинцем 
за братом. 

Накупили тих цукерок дешевих і насмокталися дорогою назад. 
Ще з годину погралися з хлопцями, а як стало смеркатися, подали-
ся додому. Таки збрехали матері, що були в церкві, а вона повірила, 
бо ми ще не такі й великі батяри були... 

І це був наш із братом перший великий гріх, скоєний на початку 
шкільних років... Та Бог нам його простив. 



ОПОДАТКОВАНІ 

Що не кажіть, а сучасних податківців не завжди добрими словами 
згадують. А вже тих, що раніше контролювали сплату податків, 
люди боялися як вогню. Особливо по селах. Як забачать того фінан-
сового інспектора з райфінвідділу, то втікають і ховаються, хто де 
може, аби не потрапити йому на очі, а потім не йти до сільради на 
виклик... 

Боялася фінінспектора і моя мама. Не тому, що він був якийсь 
страшний, — просто не мала чим вчасно платити податки. А їх же 
й навигадувано було — за живність, хату, дерева! Хіба що повітря 
було не оподатковане. Дітей теж не одне й не двоє... та й їсти хо-
четься, і одежинку треба придбати. Однак держава чекати не може 
і відразу ж висуває штрафні санкції. 

Ніяк і я не забуду того фінінспектора. Як не наказувала мені 
мати, аби не потрапляв йому на очі, та вляиався-таки одного разу. 
Ховайся не ховайся, а хага наша стояла при центральній дорозі 
в селі, та ще й неподалік від сільради... 

Спозарання погнав я корівку пасти, а мати замкнула хату на ве-
ликий навісний замок — ніби нікого вдома немає — і подалася го-
родами на роботу до колгоспу. До того її вже кілька разів виклика-
ли до сільради, нагадували, сварили й погрожували за податкові 
борги. Обіцяла сплатити та з тим поверталася додому, плачучи. Бо 
де ж тих грошей настачити?! Ні позичити, ні вкрасти, ні сісти, ні 
впасти. Отак і жила, не знаючи, що далі буде. А мені наказувала 
щоднини бути пильним і чужих до хати не впускати. 

Перед полуднем я загнав корову до хліва. Підійшов до вікна, 
роззирнувся, чи, бува, ніхто гостинцем не йде, підняв приховану 
дошку із землі й притулив до стіни. Відвернув цвяхи і тільки-но 
прочинив віконниці, як клацнула хвіртка. Глип я туди, а то високий, 
здоровий дядько у галіфе, в кашкеті зеленому, зі шкіряною текою. 
Наче військовик, але не військовик. «Він чи не він?» — думаю я собі, 
але вже через прочинене вікно не став лізти до хати. І де він узявся 
на мою голову?.. 



Зіпхнув я ту дошку на землю і простую до нього на подвір'я. 
Він привітався й чемно запитав: 
— А де твоя мама? 
— На роботі у колгоспі, — відповідаю, а сам розглядаю його, 

намагаючись передбачити, що він далі казатиме й робитиме. Адже ж 
бачив, що я до хати хотів залізти через вікно. Може, й сам захоче 
туди забратися? А я ж іще малий і не зможу його спинити. 

— А коли вона прийде? 
— Звідки я знаю! Певне, як звечоріє... 
Фінінспектор розкрив свою геку, дістав із нагрудної кишені ав-

торучку, написав щось на аркушику та простягнув його мені: 
— Оце віддаси своїй мамі, як прийде додому, ще й скажеш, що 

я чекатиму вранці в сільраді, а бігати за нею не збираюся. У вас 
дуже багато боргу за податки... 

Закрив ту теку, буркнув мені «будь здоров» і пішов собі далі. 
Я ще трохи постояв біля хати, дивлячись тому фінінспекторові 

вслід та міркуючи, чи не повернеться він знову. А як схолонув його 
слід, заліз через вікно до хати й закрив за собою віконце. 

Пополуднував я, забрав дійницю, таким самим штибом виліз та 
пішов доїти корову. Потім узявся до решти господарських справ. 
Та все озирався, чи не йде знову до нас фінінспектор. 

Уже пізно ввечері я віддав матері той клаптик паперу та сказав, 
що вранці вона має бути в сільраді. І розповів, як потрапив на гачок 
дядькові в галіфе. 

— Що ж, Петрику, віддали мені люди трохи грошей за молоко... 
Віднесу я їх завтра фінінспекторові, бо добра від нього не чекати. 
А так хотілося тобі нового костюмчика до школи купити... Та ти 
не журись, літо тільки розпочалося. Може, до осені в колгоспі хоч 
трохи на трудодні дадуть, то якось обійдемося вже, — а сама не стри-
малась і розплакалася. — Така вже моя вдовина доля, — додала 
й заходилася готувати нам вечерю. 

І довго вона тієї ночі не могла заснути. Я теж крутився з боку на 
бік майже до ранку... 

Платили та й платили ми ті податки державі ще не один рік, лиха 
прикупивши. Справляли мені дешеві костюмчики й парусинові 



черевички. І їв я будь-що, окрім хіба що лободи, бо все ж таки 
не голод був. І все воно було не так, як у тих, що «вміють жити» за 
будь-яких часів... 

Тепер наші податківці гарнішу мають форму і різні ранги. А чи 
не забагато їх, не мені судити. Хоча бояться їх ніяк не менше, бо такі 
великі черги до них у тих районних інспекціях!.. Але дай Боже, щоб 
було нам чим і за що нашій державі платити. 



ЛИСТІВКА 

Сталося це на початку 50-х років минулого століття. Уміли ми вже 
читати та писати, бо кілька класів до того закінчили, — але тільки 
по-нашому: на іноземних мовах ще слабенько розумілися. 

Улітку пасли ми корів у лузі над Серетом. Природа там була ще 
не займана «дикунами». Губилися серед густих кущів, верб та інших 
дерев не лише наші корови, а й ми самі. Ховалися та гралися, доки 
пасуться наші годувальниці. 

Якось під час гри у схованку прибігла на луг старша від нас 
роки на два Віра з кількома кольоровими аркушами в руках. Га-
ласуючи та скликаючи всіх, вона стала хизуватися перед нами 
щойно знайденими папірцями, потім роздала кожному — мовляв, 
дивіться й самі розбирайте, що там написано. 

Розміром листівки були близько сторінки зі шкільного зошита. 
Знати було, що вони дуже свіжі, бо зворотний бік був іще клейким, 
папір просто прилипав до наших пальців. 

Ми почали розглядати знахідки, а Віра тим часом розповідала, 
що знайшла їх випадково за кущами, тут, у лузі... 

На лицьовій сторінці було чого вжахнутися. Там власною персо-
ною падав товариш Сталін, точніше, пам'ятник йому валився з круг-
лого постаменту. Унизу значився віршований текст. Зрозуміти, що 
там було видруковано, ми не змогли, бо знали лише окремі англій-
ські слова. Але відчували, що написано там щось дуже лихе. 

Наче за командою, всі стали озиратися довкруж, потім подиви-
лися на безхмарне небо, на усміхнене сонце. Усе було в порядку; 
далеко вгорі гули літаки. Хтось із дітлахів запропонував пошукати 
в лузі ще тих малюнків. Побігали, але більше нічого не знайшли. 

Стали метикувати, що далі з тими листівками робити. Хоча «сту-
качів» серед нас і не було, та знищувати такі свіжі барвисті папірці 
вкрай не хотілося. Крім того, ми були патріотами, начитаними про 
шпигунів та різні ворожі дії проти нашої держави. Дивувало лише 
те, як сюди, на край села, могли потрапити непомітно оті шпигуни 
чужоземні... 
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Я запропонував віднести знайдені листівки до КДБ, щоб нас не пі-
дозрювали. Усі погодилися й віддали мені ті кілька клейких арку-
шиків, які я обережно склав у недочитану книжку. 

Перед полуднем загнав корову в хлів і побіг, гордий, до сільради, 
бо туди частенько навідувався оперуповноважений з районного 
КДБ. Той дядько опікувався нашим селом, і я його добре пам'ятав 
у обличчя. 

На мою радість, чекіст із району якраз перебував у нашій сільраді. 
Я відкликав його в бік, розповів про знахідку й віддав знайдені 
листівки, та так, щоб ніхто чужий не бачив: а то ще подумають, що 
я з ним товаришую... 

Він узяв з моїх рук листочки, дістав окуляри, поозирався дов-
кола й прочитав про себе надруковане. Певне, знав англійську 
мову, бо враз посуворішав та розчервонівся, наче там про нього 
йдеться... 

Ще поставив мені кілька запитань, позанотовував до записнич-
ка всі наші прізвища і хто де живе... Хто чим дихає, не питав, але 
попередив, аби ми з пастухами теж про знахідку нікому не розпові-
дали. Якщо треба буде, то нас викличуть. 

Та ніхто нас не викликав. У лузі нікого з КДБ ми не бачили, шпи-
гунів і листівок — також. Через кілька днів у селі говорили про 
якийсь літак у нічному небі. І начебто з нього викидали на землю 
листівки... 

Тільки нічого не говорили, що там було на них намальовано 
і розписано. 

Ось так я вперше у житті «здав» самого Сталіна... представникові 
КДБ. І було це ще задовго до тієї «відлиги», коли справді скинуть 
його з постаменту, а ми навчимося розуміти іноземців... 



БАТЯРИ 

Що б не трапилося поганого на нашому громадському пасовиську, 
все списували на тих братів, бо вони невідомо в кого вдалися і дуже 
полюбляли робити шкоду людям. Та й Бога не боялися. 

Старшого з них прозвали Довготелесим, бо високий був на зріст. 
А менший трохи нижчий за нього та товстенький. Верховодив усім 
Петро, він же Довготелесий, а менший його слухався, як ордина-
рець. Силою з ними ніхто не мірявся, ліпше було обходити їх сто-
роною. Стусанів їм дати — все одно що комара прибити на щоці. 

Якось ми загралися, а телята наші пожували сувої домотканого 
полотна, розстелені на березі Серету для відбілювання на сонці. Те 
зло люди списали на братів, ходили до них додому сваритися, й ма-
ти їхня мусила відшкодувати ті збитки. 

Першими на всю вулицю шибениками вважали цих хлопців, і во-. 
ни платили за це злом. Тільки люди замочать щойно вибрані з горо-
ду коноплі, заб'ють кілки, понакидають зверху грудок землі та ка-
міння, ще й привалять, аби не знесло в річку, а під вечір уже пливуть 
ті в'язки за водою. Хіба їх упіймаєш, коли течія швидка... 

І били братів дуже, попереджували не раз, що кара невідступна, 
що буде їм колись помста за все це, а вони незабаром знову за своє. 
Не доходило. Що день, то біля Серету нова шкода... 

Хата у них згоріла якраз у суботу після обіду перед самим Вели-
коднем. Пропало все напечене й наварене... Ту пожежу списали на 
необережне поводження дорослих із вогнем, бо хлопців удома в той 
час не було. Жили в сусідів, аж поки не збудували нову хату. 

Після того нещасного випадку батяри враз подорослішали. І лю-
ди на них перестали скаржитися. А коли оженилися, то не випало 
їм жити в рідному селі. Сторонськими були їхні жіночки, і стали 
вони приймаками. Розкаялися та й жили собі як люди, зрідка на-
відувалися до свого села, де вже ніхто й не пам'ятає їхніх злих 
дитячих витівок. 



САМОПАЛ 

Хлопець змайстрував його крадькома в татовій майстерні. Май-
стровитий був батько. Знайде на вулиці іржавий гвіздок, гайку або 
інший який викинутий непотріб — усе несе додому. Відшукати 
необхідну деталь серед того мотлоху, продірявити її у потрібному 
місці рашпілем — не така вже й складна для Нізька Мотовило-
вого річ була. Вистругав ручку, прикрутив до неї дротом ту де-
таль — і пістоль готовий. Десь украв пороху, набрав із дому сір-
ників і ходив з тим самопалом по Зарінку, наче герой, що нікого 
не боїться. Ховався від стороннього ока лише тоді, як дуже хоті-
лося постріляти.. . 

Коли тато дізнався про той самопал, так відгамселив паском, 
що на тілі Нізька не було живого місця. Та схованки синок не ви-
дав. Не для того зробив, щоб так легко позбутися. Не злякало й те 
батькове: 

— Ти ж, дурню, калікою станеш і без очей залишишся! 
Може, й був сенс у науці старого, та мале дурне, а Нізько себе 

й за малого вже не вважав, бо шістнадцять виповнилося. Але ко-
рову ще мусив пасти, бо крім нього дітей не було. Мама рано по-
мерла. Ото вижене Нізько корову на пасовисько і мерщій до схо-
ванки.. . 

Забрався якось хлопець у кущі, що на березі річки, приготував 
самопала до стрільби, трохи відвівши вбік, до води, і тернув сірни-
ком... На той постріл збіглися й ми, пастушки, бо нечасто чули 
стрілянину тут, у лузі, де водилися лише дикі голуби та качки серед 
незайманої природи. 

Ще здалеку ми побачили трохи застеленого димом Нізька з чор-
тячим від сажі обличчям. У руці його стирчав шмат дерева від 
пістольної ручки. 

— Дострілявся, дострілявся... — загигикали ми. 
— Ідіть звідси до чорта! — огризнувся Нізько. 
— Ти сам став схожим на нього! 
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Нам було смішно, йому гірко. Хлопець щосили жбурнув уламок 
ручки у глибінь Серету, нахилився до води й став змивати з облич-
чя сажу, витираючись рукавом сорочки. Ми йому заважати не ста-
ли й пішли до своїх корів. 

Згодом Нізько сам до нас підійшов та ще й просив, щоб ми бать-
кові його не виказали, бо знову буде лупцювати. 

Ми не виказали, та й навіщо було, як він живим і здоровим 
зостався, а самопала позбувся назавжди. Обійшлося — і добре. 



ТРУДНОЩІ ВИХОВАННЯ 

Під час чергової відпустки неодмінно потрапляю до рідного села 
і відразу облипаю новинами, перебуваючи серед добре знайомих 
людей, давніх товаришів. Так було й цього разу. Першого ж дня 
довідався, що тиждень тому вдома гостював Микола Синиця. 

— Він і про тебе розпитував, — казали мені хлопці. 
Не пощастило! П'ятнадцять літ не бачилися. Якби знав, то й сам 

би раніше приїхав. Ото була б зустріч! Нам із ним є що згадати... 
.. .Він утік із дому відразу після закінчення семирічки, коли в чер-

говий раз побився з батьком. Той вважав, що син удався занадто 
неслухняним, тож хоч із причиною, хоч без неї гамселив свого на-
щадка не лише кулаками, а й усім, що під руку потрапляло. 

Ми з Миколою разом пасли корів: поряд скубли траву моя Фло-
ріка і його Маня. Збирали з ним недопалки і смалили затим як 
дорослі, ховаючись од стороннього ока в полі. Ловили в Сереті 
рибу великими шматками домотканого полотна, які він викрадав 
з дому — ніби для вибілювання. Улов був непоганий, та ввечері за 
ці витівки його знову лупцював тато. 

Це Микола якось перед початком навчального року підбив нас із 
сусідом викрасти з приміщення початкової школи чисті зошити, ска-
завши, що вони там лежать як непотріб. Класний керівник нашого 
третього класу разом із директором школи провели розслідування. 
Розслідування виявилося успішним. Кожен із нас дістав сувору до-
гану. Зошити ми, звичайно, повернули, так і не використавши їх. Той 
неприємний виклик до вчительської вгризся у свідомість надовго. 
Мені мати простила, бо я щиросердо визнав свою провину, а Миколу 
знову жорстоко побив батько, не маючи й крихти жалю до хлопця. 

А яким книголюбом був! Він перший мені переповідав пригоди 
Тома Сойєра, Робінзона Крузо, Тарзана, піратів, шпигунів та роз-
відників. Годинами розповідав так захоплено, що не раз корови 
зникали з нашого поля зору і знаходили їх часто в чужому полі. За 
це від батьків уже перепадало нам обом — колгоспні об'їждчики 
були пильними. Та любов до книг зосталася назавше. 
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І раптом не стало Миколи в селі. Пасти корову довірили його 
братові. Батько кілька днів шастав по хатах, ходив чорний, готовий 
був вибачитись перед сином, та того й слід прохолов. Жодної ві-
сточки не прислав додому. 

. ..Синиця вдома не жив: зупинився в готелі «Буковина». Харчу-
вався в ресторані, пив лише коньяк. До села приїздив на таксі на 
кілька годин, зустрічей з батьком уникав. Розповідав, що працює 
бульдозеристом на Далекій Півночі, але збирається осісти на Бу-
ковині та вступити до житлового кооперативу. Частував усіх знайо-
мих, сипав грішми наліво й направо, хвалячись, що їх у нього кури 
не клюють. Багато коштовних дарунків залишив мамі та братові, ще 
й мотоцикла купив молодшому. 

— А батькові що подарував? — запитав якось я. 
— Привіз гарненький костюм і віддав для годиться. Але сказав: 

різки ніколи не прощу, бо й досі спина свербить... 
Він хотів мене бачити. І я бажав і бажаю зустрічі з товаришем 

мого дитинства. Випити чарку коньяку — то вже не проблема 
для мене, бо я теж заробляю гроші. І таки доводиться часом хиль-
нути з хлопцями не одну чарчину, згадуючи дитинство, щасливе 
й не дуже. Щось у ньому, в дитинстві нашому, було таке, чого 
забути не можна. Чи це була нехитра наука батьків? Чи суворі, але 
справедливі уроки наших учителів? Чи пильне око односельців, 
які стежили за нами і вберігали від негарних учинків? Хто його 
знає. Тільки здається мені, що в тій життєвій науці було багато 
любові до нас, малих, і багато турботи, щоб росли ми добрими 
людьми. Щоправда, способи нашого виховання не завжди були 
виваженими й виправданими... 



ХТО ВИНЕН? 

— Мамо, а чого коло нашої хвіртки впав хлопчик і забився в су-
домах? 

— То, синку, в нього чорна хвороба... Карається, бо хтось із йо-
го предків завинив перед Богом, невідомо в якому поколінні, — ка-
же мені ненька й проганяє до хати, аби я того не бачив. 

Та я вже встиг побачити, як мучився нещасний, як підняли його 
люди з дороги й тримали міцно, бо він несамовито трусився. 

Спробували того хлопця віддати до школи, та лише кілька днів 
хворий побув серед нас у першому класі... 

Ще довго карався той хлопчина, доки не провели його в останню 
дорогу на спочинок. І я вже пізніше довідався, що то за чорна хво-
роба така, котра епілепсією зветься. 

Хто й перед ким завинив, я не знаю, бо в тій сім'ї ще були ді-
ти — і дужі, й розумні, і щасливі теж. 

Може, саме йому випало показати нам, живим на цій землі, що 
за скоєне зло неминуче спіткає кара. 

А скільки ще тих знедолених та покалічених серед нас і чому? 
Може, не сама лишень карма тому причиною?.. Схаменімося гуртом, 
доки й нас не покарав Господь... 



НЕ ТРЕБА ЧУЖОГО 

Давно вже в Петрика немає батька... Зрідка чує від людей, що його 
мати вдовиця. А мама тим часом уся в турботах за своїх діточок. 
Не до залицянь чоловічих. Вона однолюбка і коротатиме вік оди-
начкою, коли так розпорядилася доля. 

— Мамо, а чого той дядько до нас приходив? — питає Петрик. 
— Посидіти та поговорити... 
— А жінка в нього є? — не вгамовується. 
— Авжеж. Такого ж віку, як і я . . . 
— Я не хочу мати такого тата... Від нього махоркою і горілкою 

тхне... Чого він так часто приходить до нашої хати? 
— Не вижену ж я . . . Кажу тобі, що йому кортить поговорити 

зі мною!.. Він же мій перевесник. А жінка його — моя подруга... 
— Скажіть йому, мамо, хай він до нас більше не приходить сам... 
— Не бійся, Петрику, я тебе не зраджу. У тебе ніколи не буде 

чужого батька... — і погладила синочка по голівці. 
На тому все й забулося. Того дядька Петрик зрідка зустрічав лише 

в селі на дорозі. До їхньої хати сам він уже не навертав, а тільки 
зі своєю жінкою на якісь свята. 

Хоча й те нечасто траплялося. 



ЧУРКАЧ 

Сиджу на пагорбі й замріяно милуюся. Вода все біжить і біжить без 
упину. Усе муркотить та муркотить: «Чу-у-р-р-р...» 

Так лагідно і тихо. Щось потаємне і животворне є в цій музиці 
природи. 

Хтось вдало прозвав природне джерело Чуркачем, і ця назва пе-
редається з покоління в покоління. 

Кажуть, що вода з Чуркача всі хвороби знімає, кволому додає 
сил. Так це чи ні? — хто знає. Та коли в дитинстві скаржився матері, 
що голова болить, завжди чув у відповідь: «Зійди в долину, напий-
ся води з Чуркача, і перестане боліти. Ще й мені принеси...» 

.. .Як згадаю про те джерело, то завше досадно на душі, що не на-
пився з нього досхочу. З джерела, до якого з малих літ протоптав 
стежку босими ногами, про яке чув і розповідав іншим легенди. 

Щороку приїжджаю у відпустку і йду на зустріч із Чуркачем. 
Спиню рукою струмочок у трикутному жолобку, нахилюся або 

стану навколішки і п'ю джерельцю, чисту як небо. Через кілька 
ковтків уже не можу пити. А варто лишень відійти, як знову вабить 
цілюща вода. 

Отаке джерело мого дитинства. Нехай же п'ють з нього добрі 
люди, хай полегшує воно спрагу подорожньому, додає сили неду-
жому, своїм жебонінням повертає в дитинство, коли дерева були 
дуже великими, а світ — добрим. 



ОСТАННІЙ РЯДОК 

Той останній рядок цукрових буряків на колгоспному полі я до-
полював рачки. Навколішках уже не міг, а перехнябленим у по-
переку — й поготів. З чужих ділянок зелена гичка витягує шиї, 
як на дивовижу, що з самого рання встеляю землю свіжими, ще 
не зміцнілими бурячками та висмикнутим бур'яном... І сонце 
мені вже не миле, бо аж припікає у спину навздогін. І людей дов-
круж немає. 

Майже усе поле давним-давно прорване й прошароване. Тільки 
я караюся з останніми рядками, яких мама не встигла дополоти 
учора. А вранці не змогла звестися з ліжка. 

— Петрику, не йди сьогодні до школи. Візьми собі харчів та во-
дички, сапку й сходи, будь ласка, дополи три рядочки за мене. Ти 
знаєш, де моя ділянка... Бо цукру не дадуть... 

Хіба ж мамі можна відмовити! Старших братів та сестер нема: 
подалися до міста вчитися. А восени по цукор приїдуть. Слухаюся 
й до школи не йду: поважну причину маю... 

Спершу воно й робота гаразд ішла. Залишилося якихось із пів-
сотні метрів останнього рядочка. Але які ж вони довгі та важкі!.. 
Повзаю між буряками — і сльози капають з очей на ще не розпу-
шену землю... 

Плачу й рухаюся поволі вперед. А кінця того ще не видно. І цук-
ру мені вже не хочеться. І кому слати прокльони? Богові не можна, 
нечистій силі — теж, бо ще гірше буде... І нема в кого попрохати 
помочі. Повзу далі, а сльози течуть та й течуть по обличчі... 

Та враз удалині зупиняється бричка. З неї злазить мамин брига-
дир. Я перестаю полоти і спостерігаю за ним. Він стужив віжки на 
бричці, аби кінь разом із нею не втік, та простує могутньою ходою 
до мене. Хоча й підстаркуватий, але втре носа будь-кому з молодих. 
Недарма ж щороку з іншим бригадиром та завферми, такими са-
мими велетнями, одягають кожухи, кучмівки, взуваються у хро-
мові чоботи і на найкращих колгоспних конях гарцюють селом. 
Ну справжні тобі богатирі на день урожаю!.. 



зо 

Цього разу бригадирові здалося, що то хтось чужий забрався на 
поле й псує колгоспне добро. Але... 

Підходить він ближче, і бачу, що ніби аж милується тими обса-
паними, такими гарненькими останніми рядочками. А ось уже й бі-
ля мене богатирська постать. Упізнав, уздрів сльози на моїх очах. 

— Чого ти плачеш, хлопчику? У тебе тут зовсім мало залишило-
ся... А мамка твоя де? 

— Захворіла раптом і мене прислала доробляти... 
Він, той богатир, прикляк на коліна і заходився мені допомагати. 

Очі мої швиденько висохли, і з ним ми впоралися дуже швидко. Він 
ще й додому мене одвіз своєю бричкою... 



ОБРАЗА 

Хоч і не одну хворостину на моїй спині зламала мати — каюся: було 
за що. Уперше я серйозно образився на неї, коли вже навчався в сьо-
мому класі. Причина, як на мене, була поважна. З нашого села яки-
хось сорок кілометрів до міста, а я там іще жодного разу не був: 
самого не пускали, а з собою брати ніхто не хотів. А тут якраз тра-
пилася слушна нагода... 

Про те, що мою маму, як одну з найкращих ланкових колгоспу, 
разом із передовиками було премійовано поїздкою на виставку до-
сягнень народного господарства до того не знаного ще мені обласного 
центру Чернівці, я дізнався заздалегідь. Мама сама мені ще серед тиж-
ня про це розповіла й почала відшукувати у скрині святкове вбрання. 

Тими роками такі виставки в області проводилися щорічно, 
і з розповідей я знав: було там на що подивитися, було що купити 
й смачного поїсти, а дорослим гріх було й не випити. Бо до того я ли-
ше в книжках бачив цілих смажених поросяток, індиків, гусаків, 
курочок; а на виставці в павільйонах різних колгоспів — що вже 
ломилися довжелезні столи від усього найкращого, найгарнішого 
й найсмачнішого, годі й казати!.. А техніки різної, а одягу та взуття... 
Лишень їж, наливай і пий донесхочу, аби тільки грошенята води-
лися, бо задарма й тоді нічого ніде не давали. 

Умовляв я неньку бодай і мене хоч раз преміювати, а не лише 
лозини на мені ламати: нехай би взяла з собою до того міста. Не піш-
ки ж іти туди й звідти, та ще з нагоди такого великого свята: маши-
ни колгоспні будуть їхати, а я ще маленький і скільки того місця 
коло неї займу. Але мати мені на те мовила: 

— А хто корівку доглядатиме, поросятку й курям їсти даватиме? 
Старших удома нема, а я ж мушу туди не лише зі своєї волі їхати. 
Про це ти подумав? Виростеш і сам усе побачиш, скільки ще тих 
виставок буде... 

Не допомогли й мої сльози, не розчулили вони матінки: відмо-
вила, та й усе. А старших треба слухати. Образився я дуже, та стри-
мав образу в собі. 



Як настала та неділя, то мати здосвіта почала лагодитися в доро-
гу. Устав і я зрання, бо мати подоїла корову, й мені треба було гнати 
її на пасовисько біля річки. Став і я збиратися в дорогу, але не в ту, 
куди так вабило мене, і на очах забриніли сльози. Мати підійшла до 
мене впритул, злегка обійняла, ще й по голівці погладила, справді, 
як малого, та сказала: 

— Потерпи до вечора. Я з міста тобі найкращих гостинців при-
везу, гроші в мене є, понакуповую тобі всього, а може, й костюмчик 
виберу для школи... 

І ми розійшлися різними стежками, щоб увечері знову зустрі-
тися. ГІо дорозі я бачив веселих, збуджених, зодягнених у святко-
ве вбрання знайомих чоловіків і жінок, що простували до контори 
колгоспу, до місця зібрання тих премійованих і не премійованих 
поїздкою на виставку до міста. А я погейкував на нашу корову, 
щоб чвалала скоріше до того громадського пасовища; сльози за-
стилали мені очі, й усе довкруж здавалося немилим і безрадісним. 
Не міг я вже тішитися з погожої днини й відповідати сонцю усміш-
кою, а все рукавом сорочки витирав сльози й замість вітання зі 
стрічними, як водиться в селі, відвертав погляд убік, на тин, мовби 
рахуючи в ньому кілки. Ніхто не міг зарадити моєму горю, ніщо 
не могло розвіяти образи... хіба що оті найкращі гостинці, які 
обіцяла мати. 

Корова раз по раз повертала у мій бік голову, дивилася на мене 
великими розумними очихма. Мовби відчуваючи мій пригнічений 
настрій, Флоріка хутчій переставляла ноги, тож її не треба було 
підганяти, а як почалося пасовисько, то швидко стала пастися... 

Хлопці на пасовиську ще дужче роздратували мене своїми роз-
питуваннями: чого це в неділю прийшов заплаканий? Сказав їм 
правду: мати не взяла мене до міста на виставку, бо не було кого 
залишити на господі. Хлопчаки загралися й дали мені спокій. А я ди-
вився на Флоріку, яка паслася з великим задоволенням, хоча й по-
хапцем, нібито я зі злості збирався відірвати її від їжі. Подумки 
намагався уявити собі ту манливу виставку — нічого з того не ви-
ходило. І раптом у мене з'явилася ідея: як завгодно, та все ж діста-
тися до міста. 
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Через кілька годин корова напаслася досхочу й стала мов уко-
пана, спостерігаючи за мною. Хоч говорити вона не вміла, а теж, 
здавалося, підтримувала мій намір, немов натякаючи, що час уже 
й додому повертатися. Потім розвернулася й пішла на дорогу, 
а я поплівся за нею. Корова сама зайшла до хліва, дала добровіль-
но себе прив'язати. Далі я вже знав, що маю робити. 

Швидко подоїв Флоріку, аби не мучилася, накидав їй у жолоб сві-
жого, ледь просохлого сіна, кілька кормових буряків, загнав до хліва 
курей, насипав їм пшениці, поналивав води й замкнув хлів. Подався 
до хати, відшукав святкового костюмчика й черевики, в яких ходив 
лише до школи, прихованих кілька карбованців; глянув на годин-
ника, який цокав на стіні, та відзначив подумки, що встигаю ще на 
обідній потяг, який відходить з райцентру. Нашвидкуруч позамикав 
усе й побіг межами сусідських городів до річки, а там убрід. Ви-
брався на прямий шлях до райцентру. Ще й попутна автомашина 
туди з колгоспу їхала, і знайомий водій підвіз безкоштовно. 

На приміський потяг я встиг завчасно й вже пополудні опинив-
ся сам серед незнайомих людей на залізничній станції, а куди далі 
йти, не знав. З односельців поряд — нікого. Тож я пішов разом із 
юрбою. 

Так собі дійшов до кінцевої тролейбусної зупинки, розпитав лю-
дей, як доїхати до тієї виставки, сів у тролейбус, і все для мене було 
вдивовижу. 

Переплутав я ті зупинки й вийшов на площі якраз у центрі мі-
ста. Куди йти далі, ніяк не збагну. Розглядаю архітектурні споруди 
часів Австро-Угорщини й Румунії. Тоді я оцінив побачене одним 
місцевим словом — «файно»; це слово влилося в мене з молоком 
матері. 

Та площа не така вже велика, й раптом мої очі вихопили з натов-
пу кремезну постать одного з бригадирів нашого колгоспу. Він ме-
не не побачив. Я його наздогнав і пішов слідом із надією, що бри-
гадир доведе мене до тієї виставки. Так і сталося. Через декілька 
хвилин я вже ходив між столами та павільйонами виставки, милу-
ючись розкішним видовищем. їв пиріжки з повидлом, пив забарв-
лену червоним сиропом воду... 
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Лише надвечір я згадав, що вже й додому час, треба встигнути 
на останній потяг. А навколо — жодної знайомої душі... Таки ніч 
у дорозі мене захопила. Але мені знову пощастило, бо як вийшов 
у райцентрі з потяга, то побачив двох старших за мене синів парторга 
колгоспу. Упізнали мене хлопці, бо ми навчалися в одній школі. 
І дорога додому в нас була одна — ґрунтівка серед полів, потім 
убрід через річку, ще з півгодини ходу, й перед нами — рідні оселі. 
З тими хлопцями вже було мені зовсім не лячно. 

Повний місяць освітлював нам битий шлях; односельці мої на-
перебій розповідали про небесні зірки та планети, демонструючи 
свою обізнаність. Я в їхню суперечку не втручався, бо все міркував, 
чи перепаде мені від матінки за самовільну подорож. Тим часом 
стрілки годинника наближалися до опівночі. Я вже картав себе, що 
не відшукав колгоспного павільйону на тій виставці: хай би там 
привселюдно відлупцювала мене мати, зате десь примостився б у за-
кутку в машині й доїхав би до села, як пан. А так тупцюю по дорозі 
в очікуванні кари. 

Зупинилися ми серед поля, біля криниці край шляху, і хлопці 
швидко витягли з неї відро кришталевої води, напилися досхочу, 
їм добре, вони дорослі, й мати їх самих відпустила до міста; а мені 
вже не відбрехатися за те, що покинув корову й курей. Добре, якщо 
мати хоч завчасно повернулася додому й сама раду дала в госпо-
дарстві. 

У нашій хаті світилося, двері вхідні ще не були замкнені, й пес 
мене впізнав, не став гавкати, коли я клямкнув хвірткою. Зайшов 
до хати, а мати грізно до мене: 

— Де ж ти, йолопе, вештався так допізна? Я ж тебе просила по-
бути вдома й гостинців тобі привезла, а тебе ніде немає... Зрештою, 
добре, що хоч живим повернувся до хати. 

— Мамо, я в місті був, на виставці. Вашого бригадира бачив 
у центрі міста... 

Вона сплеснула в долоні, чомусь перехрестилася — може, й Бо-
гові дякувала, що я вмить подорослішав: не треба зі мною більше 
панькатися й за провини лупцювати хворостиною по спині, бо й так 
нелегко матері з нами жилося. Простила вона мені мою легковаж-
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ність, розсміялася, стала витягувати з сумки на стіл куплені гостин-
ці й розповідати, що до чого та скільки воно коштує, — адже їй 
нічого для мене не шкода! Здогадувався я, що мати хоч і стоми-
лася вкрай після тієї екскурсії до міста, але була дуже вдоволена. 
Радів і я, що поміж нас розтопилися назавжди образи. Повечеряли 
та й полягали спати, бо ж завтра чекатимуть нові турботи. 

... У житті мені випало чимало бувати в самій Москві на Вистав-
ці досягнень народного господарства, та й на інших різних вистав-
ках без стороннього супроводу, і на власні очі бачити те, про що 
тільки мріяти могли сільські хлопці. Але та перша подорож до об-
ласного міста глибоко запала мені в душу, бо саме з неї й почалося 
моє самостійне життя. Шкода, що не про все встиг розповісти своїй 
дорогій неньці, яка дала мені цікаву й добру долю. 

2* 



ЩІТКА НЕ ВИННА 

До хати завітала тітка Дарина з сусідньої вулиці. Вона, як і її чоловік, 
давно вже не працювала. Він іце за старих часів тримав млина над 
Серетом. Увесь час ходив на обід додому запорошений борошном. 
Вона була домогосподаркою, а він днював і ночував у своєму млині. 
Коли розкуркулили його з приходом радянської влади, він не дуже 
й побивався, бо будівля млина вже дихала на ладан, а за воду із 
Серету, що обертала лопаті, не платив. Тоді ще податків за це не бра-
ли. Перебудовувати свого старого млина не збирався. З діточок Бог 
їм послав лише одного хлопчика, та й той вивчився на шофера і втік 
від млина подалі, аби тато й з нього не зробив мірошника. 

Тому й не дуже побивався Кирило, коли усуспільнили москалі 
його млина та приписали до колгоспу разом із власником. Попрохав 
лише про одне: доки має сили, аби дозволили йому молоти там 
зерно людям. 

І ніколи він нікому не відмовляв. У млині завше було людно. 
Колесо крутилося безперестанку, навіть у вихідні. Кирило нічого 
не втратив, бо вже до того мав і на хліб, і до хліба на роки. І не кра-
деного, а заробленого власними мозолями. 

Жінка його зрідка заходила до нашої хати, бо з мамою вони 
не дуже товаришували. Дарину з Кирилом люди вважали за сіль-
ську еліту. Будь із ким вони не ставали до бесіди без нагальної 
потреби та чужим до рота не зазирали. З Кирила взагалі важко 
було й слово витягти. Звик у млині мовчати. Там кричи не кричи, 
все одно не почують. Та й ніколи там базікати. Сам нагорі, біля 
ковша, а внизу черговому клієнтові теж ніколи: треба пантрувати, 
аби мливо не розсипалося з мішка. Єдине слово, яке вигукував 
Кирило крізь гуркіт млина, щоб почули, так це: «Гатта!», що свід-
чило про випуск зерна з ковша і закінчення чергового помелу. 

— Маріє, а твої квартирантки ще є? — спитала з порога Дарина 
після привітання. 

— Та немає, ще вчора поїхали, — відказала мати. — Щось тра-
пилось? 
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— А мої дівчата лише вранці поїхали першим автобусом до міс-
та. Такі наче культурні були. І хлопців не водили до хати. Я їм 
окрему кімнату виділила. Годувала їх по-людськи. Стільки приказок 
і пісень стародавніх наоповідала, усе позаписували... 

— Що, зобидили чи грошей не заплатили? 
— Та ні, заплатили й попрощалися гарненько. Запрошувала їх 

приїжджати до нас, може, щось іще пригадаю, аби їм на користь 
лиш було. Як собі вони поїхали, я стала шукати щітку для одежі, 
аби чоловікові костюма почистити: до церкви збирався у неділю. 
Ніяк не знайду щітки, певне, дівки в мене її вкрали. Усе одно їх 
знайду в університеті їхньому, поїду до самого начальства... Така 
щітка добряча була. Теперечки мушу йти в сусіди позичати. До-
жилася, на старості без щітки зосталася. Я їм, поганкам, цього 
не облишу! 

— Угамуйся, Дарино, — каже їй мати. — Не кажи про людей зло-
го. Бери мою щітку, в мене їх дві, то можеш і не віддавати... 

— Мені чужого не треба, але й свого не облишу. Буду студенток 
шукати, змушу їх віддати мою щітку, — не вгавала жінка. — Більше 
квартирантів не візьму ніколи. Єдиного разу пустила до хати чу-
жих — і така біда... 

Нарешті тітка налагодилася йти собі додому, а мати й гукає їй 
услід: 

— Ти таки пошукай, Даринко, ту щітку, може, де впала. Про-
йдись іще раз по своїй хаті, бо не могли дівчатка таких збитків 
завдати... 

Я ніколи не встрявав у бесіду дорослих. Схилявся над книжка-
ми, ніби вчитувався, старанно готуючи уроки, хоча таки прислу-
хався до розмови та уявляв, як дівчатам перепаде від сварливої 
тітки на горіхи... Буде університет гудіти, як бджолиний рій, ре-
готатимуть усі студенти з дівчаток, які зазіхнули на чуже добро. 
А баба Дарина така, від свого вже не відступить. Шкода дівчаток, 
такі милі були. І сестру мою, студентку філологічного факультету, 
знали. Прикро, що вони старші були, бо на одну з них я навіть 
накинув оком. Та залицятись не смів: мені тоді заледве чотирнад-
цять виповнилося... 
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Не минуло й години, як із вулиці знову вбігла прожогом до 
хати Дарина та ще закричала з порога, хоч мама і так добре чула, 
не була глухою: 

— Знайшла я свою щітку, Маріє! Прости мене, Боже, грішну, 
бо таки порядні були у мене дівчатка... А я стільки бруду на них 
вилила... 

І почала хреститися, шептати молитви, повернувшись до ікони 
в кутку. 

Мати їй не заважала, лише мовчки спостерігала за нею. Через 
якусь мить не втрималася: 

— І де ж була твоя щітка золота? 
— Йой, бігме, що не брешу. Лежала на підлозі за шафою. Я ж зга-

дала, що перед від'їздом дівчат сама поклала крадькома від них на 
шафу, аби часом не забрали з собою. Добре, що ти, Маріє, мене 
стримала своєю порадою від дурниць. І до міста нема чого тепер 
мені, старій, пертися. Оце сорому б набралася. Хоч не кажіть біль-
ше про це нікому... 

— Не скажу, Дарино. Лише прошу тебе, не гріши так на людей, 
бо вони далеко не всі погані. Гріх брати чуже, але ще тяжчий гріх 
обмовляти людину. 

А я ще тоді завважив, що життя — то великий учитель, і за 
незасвоєний урок буває дуже соромно перед людьми і перед своєю 
совістю. 



ЯК УРОЖАЙ ПРОПАВ 

Із-за гори, вкритої зеленими соснами, виповзло сонце й зазирнуло 
на присадибні ділянки. Мабуть, перевіряло, чи пораються вже на 
них їхні власники. Цієї ранньої пори приїхали своїми «Жигулями» 
наші сусіди. Усією сім'єю. Повиходили з машини — і відразу на 
город пішли. Оглянути, що і як росте, а що вже визріло й можна 
збирати. Того тижня запримітили, що почав дозрівати часник, май-
же геть пожовтіли його батоги, то цього разу збиралися його вико-
пувати, навіть нас про це попередили, наче ми мали їм його сторо-
жувати. Тоді ми поїхали до міста майже вслід за ними, а цієї суботи 
потрапили на якусь годину раніше, та за своїми клопотами не було 
часу заглядати через межу на чужий город. 

Приїхали сусіди наче в доброму гуморі, бо ще здалеку від маши-
ни гукнули свої привітання. То вже потім, коли дійшли до середини 
городу, де залишили дозрівати свій часник, ураз лемент здійняли 
нечуваний. Нам навіть подумалося, що то вони проміж себе чуб-
ляться. Прислухалися — таки ні. 

— Злодії, кругом одні злодії! Усе повисмикували, жодного не за-
лишили! — горлала жінка. 

— Ото сволота, як дізнаюся, хто це зробив, то вб'ю! — це вже 
чоловік вигукнув, і рознеслося воно, як з репродуктора на стовпі, 
на цілу околицю. 

— Який то гарний був у нас часник, і все покрали негідники, — 
ридала жінка на городі. 

Усі решта мовчки дивилися на спустошену грядку чорнозему, на 
якій не було й пожовклих пір'ячок. 

Довелося підходити до межі та виправдовуватися, що ми часни-
ку не крали, бо свого вистачає, і куди їхній подівся, не знаємо, бо 
цілий тиждень тут не були. 

— Та ми не на вас думаємо, — каже чоловік. 
— Це їхні будівельники, — його жінка показує рукою на протилеж-

ний будиночок, — будь вони прокляті, повисмикували наш часник. 
Я тут одного з них запримітила, з брезентовою торбою все ходив... 
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— Може, він інструмент із собою носив, — спробував я розря-
дити напругу. 

— Який там інструмент! Вони тут пили й закушували, а той низь-
куватий і замурзаний усе з торбою шастав повз наш город. Щоб він 
сказився, чорт рогатий, — ще дужче розголосилася сусідка. 

Прокльони на адресу невідомих злодіїв лунали ще довго. Сусі-
ди розшукали решту дачників, їхніх будівельників і знайомих, але 
всі клялися-божилися, що нічого не крали, бо на власних городах 
усе мають. 

Оскільки місцеві пошуки винуватців ні до чого не призвели, за-
вдані збитки відшкодовувати ніхто не збирався. Будівельники ку-
дись щезли — певне, подалі від прокльонів утекли. Звернення сусі-
дів до Бога теж, на жаль, бажаних наслідків не дало. Запропастився 
кудись і наш з дружиною суботній настрій. Сусіди з гіркотою та 
заздрістю поглядають у наш бік: адже наш часник на грядці є... 

Довго ще горювали сусіди. Пізньої осені позбирали решту вро-
жаю, й цілу зиму ніхто з них на садибу не приїжджав. Та ті липневі 
дні ніяк не вивітрювалися з нашої пам'яті. 

Якось узимку зустрів я старожила з сусіднього садибного това-
риства, знавця рільництва та історії рідного краю Григорія Кузь-
менка, який завжди охоче ділився набутим досвідом — і сільсько-
господарським, і приватним. Запитав я його: 

— Скажіть, кроти люблять часник? 
— Ота зараза все любить на землі й під землею, часник теж. Тяг-

нуть у свої нори і картоплю, і часник, і все їстівне, що на шляху їм 
трапляється. — І почав розповідати все, що знав про тих кротів 
і чого від них зазнав. 

Ледве дочекався я кінця тої оповіді. Але до весни й забути почу-
те встиг. 

Наступного року, десь у квітні, я докопував свій город і опи-
нився біля сусідньої межі. Щось змусило мене глянути в бік їхньої 
присадибної ділянки, саме на ту грядку, звідки так раптово зник 
у них часник. Сусідів не було, не копали й не садили нічого, мабуть, 
вирішили більше не працювати на злодіїв. Погляд мій спинився 
на зеленому кущі. Приглядівся краще —• так воно і є. Багатенько-
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таки звелося вгору стебел часнику, пагони білі, як сніг, ще не встиг-
ли позеленіти, а пір'ячко таке гарне, зелененьке, розгорнулося 
в боки... 

Ледве дочекався я того дня, коли врешті прибула на свою садибу 
сусідська родина. Побіг я до їхньої межі, показав їм те видовисько 
й попрохав розкопати, бо, певне, з підземного сховища виріс їхній 
часник... 

Вони спершу здивувалися, потім чоловік узяв заступ і почав обе-
режно те місце обкопувати... І раптом там — увесь минулорічний 
урожай часнику! Свіжий, не зіпсований. 

— Ой леле! — сплеснула руками господиня. 
Я переповів їм те, що чув від Кузьменка про тих нахаб-кротів, 

«злодіїв поза законом». А господар покопав іще та впевнився, що 
від того сховища в різні боки ведуть трубчасті підземні схрони... 

— А я на людей грішила, стільки прокльонів послала невідомо 
кому, — почала бідкатися сусідка. 

Звела очі до неба, кілька разів перехрестилася й проказала: 
— Прости мені, Господи, старій, за мої гріхи й необізнаність. Бо 

дарма грішила на будівельників і сусідів. Піввіку прожила на цім 
світі, а такого не бачила... 

Після того як усі підозри між нами зникли, добрі стосунки від-
новилися. А сусіди новий сезон на городі розпочали зі справжньої 
війни з кротами: порозкопували вздовж і впоперек їхні підземні 
схрони. Кілька кротів навіть життям приплатилися. Більше «краді-
жок» не було. 



КОМПЛІМЕНТ 

Старенький «Жигуль» півгодини тому завмер неподалік в'їзних 
воріт, якраз напроти базарних приміщень. Уже притрусило його 
трохи вранішнім снігом. А з-під піднятої кришки багажника вору-
шилися, притискаючись одне до одного, щоб зігрітися, зо два де-
сятки місячних поросяток. Довкруж багажника витанцьовувала на 
морозі жвава світло-русява молодичка, вишукуючи очима потен-
ційних покупців. 

Підходили чоловіки та жінки, обмацували поросят, приміря-
лися в ціні. Поросята лише тихенько порохкували, очікуючи, 
коли ж нарешті потраплять до рук нових господарів. 

А базар дедалі жвавішав, квапив штовханину на головній ву-
лиці, яка розтинала його навпіл. Покупці придивлялися до то-
вару, розкладеного обабіч на машинах, у розв 'язаних лантухах, 
на різних підставках, на ряднинах, та й просто на засніженому 
й обледенілому асфальті. Вихідний, тому й людяно. 

З протилежного боку базару по вулиці чимчикували двоє 
трохи підтоптаних парубків у камуфляжній формі, підкованих 
чорних черевиках, такого ж кольору плетених шапках, із хут-
ряними комірами, трохи піднятими, щоб затулити вуха від хо-
лоду. Ще здалеку один із них, наближаючись до русявої моло-
дички, гукнув: 

— Ти б зачинила свій багажник, а то поросята замерзнуть, — 
і лагідно всміхнувся. 

Товариш пройшов далі та й зупинився, чекаючи на того. 
— Не замерзнуть, бо недавно лише тут пристала, — відказує 

молодичка камуфляжникові й обдаровує його такою усмішкою, 
наче тут у них побачення було призначене. 

Той і собі витріщується — то на товар, то на продавщицю. 
— Тут один є і на тебе схожий, ось підійди ближче й поди-

вись, — показує молодичка рукою на крайнього підсвинка, а са-
ма регоче, як на весіллі після третьої чарки.. . 
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Продавці довкола багатозначно посміхнулися. А камуфляж-
н и й пригнувшись, почав пильно розглядати поросяток, особ-
ливо того, на якого вказувала молодичка, наче й насправді впев-
нитися хотів, хто ще може бути схожим на такого дужого та 
ладного парубка. А продавщиця знай собі регочеться.. . 



НОЖІ 

Не раз я чув від старих людей у селі: «Хто правцує, той дома не но-
чує», — а сам усе одно ходжу навпростець. Так і швидше, і куряви 
дорожньої немає: надихаєшся киснем — і працювати потім легше, 
ніякої тобі втоми, й душа співає за верстатом. 

То виходжу собі вранці з хати, йду межами, що розділяють 
людські городи, приглядаюся повесні, що і як зійшло, обзираю 
сусідські обійстя, розташовані на віддалі від тих городів, і вітатися 
з кожним стрічним не треба. Доходжу до пагорба, милуюся гарним 
краєвидом і вже здалеку бачу течію Серету та розкішні луки оба-
біч берегів. Спускаюся з пагорба й зупиняюся аж біля Чуркача. 
Упиваюся його холодною водою, доки не заціпенить зуби. Бо мати 
вчила: як очі пролупив, то неодмінно треба випити свіжої води, 
тоді цілий день тобі добре буде. 

А від Чуркача вже втоптано вузьку стежку. В'ється вона мимо 
ставка, ще бозна-коли викопаного людськими руками. Повно 
в ньому карасів і линів, а ще — зелених жаб, які то булькотять, 
то, притихлі, сидять на берегах із витріщеними очима, наче сто-
рожують, щоб ніхто не посмів тут вудити рибу. Іду собі тихенько, 
аби не злякати риби, якою аж кишить той ставок. А рибини собі 
спокійно вимахують хвостами в прозорій воді, наче спокушають 
забрати їх звідти, бо занадто тісно їм там, навіть води не вистачає 
для всіх. 

Мені чужого не треба, тож іду собі далі. Та й знаю, чий то ставок. 
Бо он видніється оселя тієї ґаздині. І сама вона з подвір'я якраз 
виходить. «Невже, — думаю собі, — гадає, що я зазіхаю на її рибу? 
Я ж лише на мить там зупинився». Крокую я їй назустріч, бо мимо 
її хати веде стежка до Зарінку, й лише через те пасовисько можна 
дійти до Серету, а там убрід, і незабаром уже моя тракторна брига-
да буде. Відвертаю від жінки очі, мовби справді збирався ловити ту 
рибу, хоч і був без вудилища. 

— Семене, ти йдеш на тракторну бригаду? — запитує вона. 
— Так, — кажу й водночас вітаюсь, як годиться у селі. 
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Звідки вона може знати, що я там працюю? Хоча... як це я не здо-
гадався відразу! Вона ж із моєю мамою в одній колгоспній ланці 
працює. Які там можуть бути секрети в жінок! 

— Нагостри мені, будь ласка, ножі, бо в мене чоловіка немає, — 
мовила й прохально дивиться на мене, ніби боїться, що відмовлю. 

— Гаразд, — кажу. — Давайте їх сюди. Увечері йтиму назад 
і занесу. 

— То зачекай трохи, я мерщій їх з хати винесу. 
Якби то хтось із чужих прохав, то я б, може, і подумав про 

якісь чари та привороти, бо ножі — приладдя небезпечне. їх навіть 
і дарувати не дарують, а лише продають. Гратися з ножами не вар-
то, бо може бути велика біда, та й узагалі поводитися з ними 
треба обережно. З собою тих ножів не носив, навіть складаного. 
Однак жінка не стороння, і скільки вже досі ходив я повз її ста-
вок та обійстя, вона мовчки відповідала на привітання, але нічо-
го не прохала. Осторонь якось жила своїм життям разом із донь-
кою, багато меншою за мене, то й заглядати дуже на те подвір'я 
було ні до чого. Грається дівчатко — то хай собі грається під на-
глядом матері. А взимку я взагалі рідко їх бачив, бо майже не хо-
див навпростець — хіба що коли не дуже сніжно було й лід міц-
нів на Сереті. 

Вийшовши з хати, жінка подала мені три ножі: два кухонні, а тре-
тій — сікач. Не став я питатися, нащо їй той сікач потрібен: може, 
січку ріже худобині, качатам або поросятам. Загорнула ножі в ган-
чірку, щоб я не порізався дорогою. 

— Чекатиму на тебе, як з роботи вертатимеш. І віддячу... 
— Нічого мені від вас не треба! Зроблю як належить, — кажу 

і вже кваплюся, бо трохи забарився і можу на роботу запізнитися. 
Жінка стоїть як укопана на місці, й відчуваю, що довго ще ди-

виться мені вслід. У голові зринає: «Невже їй раніше хтось із сусід-
ських чоловіків відмовляв у такій дрібниці?» Якби раніше знати, що 
їй треба, сам би напросився нагострити ті ножі... 

Повертався я з роботи ще до заходу сонця. І вона мене таки ви-
глядала. А як побачила нагострені ножі, то вже дякувала: до хати 
запрошувати стала — повечеряти й чарку випити. Я відмовився: 
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поїсти та випити й удома є що, а обтяжувати жінку своїм візитом 
було ні до чого. 

— Просто так я тебе не відпущу, зачекай трохи, — каже вона 
й спочатку віднесла ножі до хати, а потім пішла до стодоли й винес-
ла звідти дві вудочки. 

Невже запропонує рибу в ставку ловити?.. 
Так воно й виявилося: 
— Зараз удвох, — говорить, — наловимо хутчій тобі коропів, 

понесеш додому мамі, нехай тобі насмажить у сметані. 
.. .3 великим уловом я підійшов до Чуркача, знову припав до ньо-

го й ледве одірвавсь, бо вже сутеніло. Зійшов із клунком на пагорб, 
а там знову межами, й незабаром я вже в своїй хаті. 

— Де ж ти стільки риби такої гарної наловив, синку? — питає 
здивована мати. — Я вже давно свіжої не куштувала. 

— У ставочку за Чуркачем, навудили з однією жінкою. Заробив. 
І розповів матері про нагострені ножі. 
А мати вже заходилася чистити рибу й готувати її до пряження. 

Сметана в нас була своя — корівку ще тримали. 
— То дуже добра жінка, — каже мати, — хоча й мовчазна. Не один 

рік я з нею в ланці працюю. Її чоловік загинув на війні, то й бідує 
одна. У тому ставку, скільки я пам'ятаю, завжди риба водиться. І ні-
коли він не висихає, хоча викопав його на городі дуже давно чи то 
дід її, чи прадід. І чоловік її той ставок доглядав перед в ійною. . . 
То дай Боже, аби у тої Дарини ніколи ставок не висох і завжди 
риба була добра. І дівчинка в тій хаті файна росте, та шкода, що 
замала для тебе. 

Після останніх слів мама посміхнулася щиро й звела погляд на 
мене, а я вдав, що їх не почув. Пішов до хліва по дрова, треба було 
затоплювати піч. Кожен має свої обов 'язки. І страва швидше буде 
готова. 

І така в нас була тоді вечеря, що мені й чарку випити не гріх було, 
бо дозволу в матері вже не мусив питатися: аби на користь пішло. 



ТАЄМНИЦЯ ЗНАЙДЕНОГО СКАРБУ 

Уже другий день розбирали ми стару хату. Нас було четверо: троє 
запрошених майстрів і я — у ролі «молодшого помічника та стар-
шого куди пошлють». Товариш і сусіда мій Олекса вже теж уважав 
себе за майстра, а мені до того ще далеко, бо я студент і нагодився 
саме на літні канікули. Тато ж Олексин за старшого, тому всі його 
слухають. 

Як не дивно, розвалювати нашу стару хату було важко, бо колись 
будували належно, без халтури. Отож і простояла вона при цен-
тральній дорозі до села, або, як у нас кажуть, при гостинці, десь під 
сто років. Половину з них прожили тут мої батьки. Мама народила 
і виховала сімох діток, вивела їх із цієї хати в люди, майже всіх само-
тужки. .. Бо батько мій помер, коли я мав десь зо три рочки, у голод-
ному сорок сьомому році: хворів він тяжко, та й старість доконала. 
Не міг уже він перебудувати старої хати, яка була і затісна, і низень-
ка, наче згорблена бабця. Протікав дах, та пусте діло було його лата-
ти. Батько ж, крім усього, осліп перед відходом у вічність, то кілька 
останніх років лише озивався, лежачи на печі. Плекав надію, що по-
виростають діти і зведуть колись нову хату для себе й для мами... 

І ось врешті спромоглися з коштами, придбали необхідні матеріа-
ли, майстрів напитали. Ще кілька годин — і від нашої хати залишить-
ся лише одна кімната (тимчасово — як кухня та притулок на ніч). 
А ще зостанеться пам'ять про хату на старих фотокартках, що їх 
познімали зі стін. Щось із дерева та дощок іще піде в ужиток, якщо 
шашіль не поточив, а каміння згодиться для нового фундаменту. 

Мені навіть трохи шкода цих осиротілих і обсипаних стін: адже 
я так звикся з ними! І мама у важкій задумі. Уже кілька разів обійш-
ла довкола, подивилася на руїни сумними очима. Та майстрам 
було не до родинних сантиментів: вимагали відійти подалі, бо 
стіна мала впасти. 

Від спекоти крапельки поту спадали з чола за комір. Приємна 
вологість миттєво висихала, сорочка грубішала від прилиплої 
порохняви. 
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Як остання стіна впала, ми гуртом розгребли будівельне сміття. 
Залишалося розібрати дощані підлоги й льох. Так закортіло востан-
нє опинитися в ньому! Тож не стримався і спустився кам'яними 
сходами в темряву, обмацуючи каміння, торкаючись залізничних 
рейок, які служили за підпори до кухонної підлоги. Обвіяло прохо-
лодою, і на душі наче полегшало. Можна б і залишити цей льох — 
адже міцний ще! — та не вписується у будівельний план: будемо 
нову хату споруджувати — виллємо й льох із фундаментом. 

Хто знає, скільки я б ще пробув у тому льосі. Але ніхто з майстрів 
не бачив, як я спустився в підземелля, тож усі разом почали мене 
кликати, побоюючись, чи десь, бува, не прибило уламками. 

— О, та він тут! — вигукнув радісно Олекса. 
Він знав, де мене шукати. У дитинстві ми з ним не раз, коли ні-

кого вдома не було, лазили у цей льох і гралися. 
— Вилізай, Петре, нагору, бо зараз розбиратимемо підлогу 

й твій льох. 
«Був мій, як і стара хата над ним», — подумалося, коли підні-

мався... 
Час летів непомітно. Підлогу розібрали швидко. Дошки та чо-

тири шматки геть поіржавілих рейок віднесли під пліт і там по-
складали. Тепер льох перетворився на яму, обкладену бутовим 
камінням. 

Униз сходами зійшов Олекса, за ним його тато. Ми залишалися 
нагорі — приймали важкі каменюки, які нам знизу подавали. Затим 
уже й ми зійшли в яму, стали вибирати та швидше виносити камін-
ня, бо мати вже почала кликати на обід. 

Ближче до східців стояв Олекса Іванишин. І ось, коли він ухопив 
черговий камінь, під ноги йому звалився важкий вузлик із домо-
тканого і начебто обсмаленого полотна. Поклавши камінь на землю, 
Олекса підняв той вузлик і став його розв'язувати. Ми теж переста-
ли витягати каміння та прикипіли поглядами до Олексиних рук: 
раптом йому вдалося знайти скарб!.. 

На те, певне, й сам Олекса сподівався, бо обережно порався 
з вузликом, доки нарешті звідти не засріблилися трохи поіржавілі 
з краєчків леї. На кожній стандартній монеті було викарбовано 
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голову короля Румунії Міхая та вартість — 100 лей. Перелічивши 
їх, Олекса оголосив, що разом у мішечку було 2700 монет, датова-
них 1943 роком; потім дав нам по одній, щоб ми ліпше розгляділи. 

— Ось тобі, Петре, майбутній юристе, — звернувся він до ме-
не, — і нагода детективом побути. Дізнайся, хто посмів самого 
короля Великої Румунії, хоч і в монетному образі, у темниці схоро-
нити. Якби він нині був при владі, то нікому, мабуть, цього б не про-
стив. А ми тобі не пробачимо, якщо таємниці скарбу не розкриєш. 

Я стояв геть спантеличений, а Олекса тим часом позбирав у нас 
гроші, поклав назад до вузлика, зав'язав, як було, і запхав мені, 
отетерілому, до кишені штанів. Усі інші мовчали. 

У такій німоті ми за чверть години визбирали в ямі усе каміння 
й вилізли із неї. Тільки нагорі заговорили — кожен про своє, а далі 
обмилися й подалися до осиротілої кімнати обідати. Мати — роз-
пашіла чи від вогню, чи від стримуваних гарячих сліз, але така ще 
гарна! — розливала в тарілки наваристий борщ. 

— Ось, — спромігся я на одне тільки слово, простягаючи їй по-
лотняного вузлика, що добряче-таки натер мені стегно. 

— Господи!.. — аж простогнала мати, навпомацки шукаючи, за 
що б ухопитися. 

Я підставив своє плече. 
— Де ти взяв?.. 
.. .Уже пізно ввечері, коли буде прибрано все сміття довкруж ко-

лишньої хати й викопано яму під новий фундамент, коли, нашвид-
куруч закусивши після двох — одна по одній — чарок горілки, пе-
ретомлені робітники залишать наш двір, безголоса мати встане з-за 
порожнього столу й витягне з-під нього вузлика. Вона розповість 
мені надзвичайну історію того скарбу, який понад двадцять літ про-
лежав у схроні. Виявляється, гроші ті — батькові. Збирав колись на 
нову хату, але коли до Буковини наблизилися радянські війська, 
вирішив пустити їх на інше — виїхати всією сім'єю до Румунії. Не міг 
простити руським, як у 1940-му один військовик, напившись, мов 
чіп, займав його молоду дружину... 

Мати вже не плакала. Вона дивилася кудись у темінь сухими бли-
скучими очима, а полум'я свічки на столі билося, як її пульс. 
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— Але я не хотіла йти з дітьми з насидженого місця на чужину. 
Тут народилися мої батьки, мої діти, а до біди я звиклася... Гірше 
вже не могло бути. А тут ще й ти у мені ворухнувся (якраз тобою 
тоді вагітна була). Наче знак подав: не треба їхати, хочу залишити-
ся українцем. Саме ти й поставив у моєму рішенні останню крап-
ку. .. Не знала я, куди батько сховав ті гроші, спитати ж боялася. 
Так він і помер, не сказавши ні слова. Потім уже ті леї стали ні до 
чого. Жаль, звичайно, бо нову хату тоді ще можна звести було!.. 

...А мені не жаль! Адже тепер хату цю зведемо разом з мамою 
ми, її дорослі сини і доньки. 

Мама засинає; я вкриваю її старенькою ковдрою, навшпиньки 
відходжу від ліжка і, переступивши дивом уцілілий поріг, прошкую 
до викопаної під новий підмурівок траншеї. Ніби в гарячці, хапаю 
старе каміння й засипаю ним порожнечу. 

Ураз приходжу до тями, здіймаю голову. Далекі зірки угорі сяють, 
мов леї, — сміються з моєї глупоти. 

Вагаюся лише мить, а потім починаю шалено викидати каміння 
назад із траншеї. 

Для нової хати підмурівок має бути теж із нового каміння. 



ЮХИМІВ САЖЕНЬ 

Те, що Земля наша обертається довкола своєї осі, ствердив ще у свій 
час Галілей. А от що вона може «рости», та ще й саме на нашому 
городі... Ніяк не міг я второпати, чого щовесни через той «ріст» 
землі плаче моя мама. 

Як ото розтане сніг, до нашого обійстя щороку приходив один 
і той самий землемір. Зайде на подвір'я зі своїм сажнем (у нас те 
устаткування ще каблукою називали), відрекомендується мамі, що 
він із земельної комісії, хоча вона і так знала його як облупленого, 
та й каже: 

— Мене прислали город іще раз зміряти. 
— Та скільки ж його можна міряти! Ви ж самі позаторік і торік 

міряли, переміряли й казали, що у мене все гаразд. Земля ж не ро-
сте! — бідкається мама. 

— Вона то, може, й не росте, а міряти все одно мушу. З роботи 
виженуть! — каже землемір. 

— А може, дядьку Юхиме, не будемо міряти, га? 
— Будемо міряти, бо що мої начальники скажуть, — напускає на 

себе поважність землемір. — У всіх будемо переміряти, а не лише 
у тебе, Маріє! 

— То морочте собі голову тим городом, Юхиме, — каже з поро-
га мати. 

Юхим розчепірив сажня, почав із ним крокувати вздовж і впо-
перек городу. Пройшов уздовж, записав щось у зошит, затим по-
дався впоперек, дійшов до чужої межі, зупинився і знову щось за-
писав. Потім іще кілька разів перераховував щось, закреслював 
написане, починав спочатку. 

Мати стоїть на подвір'ї, чекає, що з того вийде. Добре, що хоч 
город ще не зораний, бо весна трохи запізнилася. 

Урешті підходить Юхим і ще здалеку каже: 
— Вуйно! У вас не п'ятдесят положених, а усіх шістдесят соток. 

Будемо десять відрізати, бо ви їх незаконно тримаєте... 



— Та ви ж мені минулого року казали, що в мене якраз п'ятдесят. 
Я ж їх у колгоспі заробила. У нас держава два гектари забрала, — 
сплеснула руками матінка. 

— Мало що я колись казав. Не вірите, беріть самі каблуку в руки 
і міряйте, — пропонує Юхим. 

— Я на тому не розуміюся... Може, ще раз переміряєте? — благає 
мама Юхима, а в самої сльози навертаються. 

Юхим м'якшає, знову рушає з сажнем на город. Я починаю пла-
кати, стискаю кулачки, які починають свербіти. Мені, малому, так 
і хочеться догнати дядька Юхима, поламати йому сажня та й зато-
пити у його червону пику! Але я ще дуже малий і від безсилля пла-
чу. Стою коло мами й реву. 

На вулиці збираються люди, запитують, що у нас трапилося. Ма-
ти їм каже, аби йшли своєю дорогою, якось воно вже обійдеться. 
Вони, дізнавшись, що в Марії за рік так «виріс» город, ішли собі далі. 
Не до сміху їм було, бо й їх таке чекає. 

Підходить до нас знову Юхим, каже: 
— Трохи помилився я, вуйно! На п'ять соток... Чи ще раз пере 

міряти? 
— Ви й так стомилися, — витирає мати фартухом очі. — Гай, 

ходіть, Юхиме, до хати, вам снідати вже час. 
— І то так, — згоджується з радістю Юхим, кладучи сажень під 

хату. — Гляди мені, не зіпсуй, — це вже до мене. 
— Не бійтеся, він у мене не такий, — заспокоює землеміра мама. 
Я до хати не йду, розглядаю того сажня. Шкода, що не маю сили 

його зіпсувати. 
Юхим сідає до столу. На полумиску вже лежать шматки сала, 

домашньої ковбаски, квашені огірочки, хліб і мамалиґа. Мама знахо-
дить у шафі пляшку самогонки, яку зрідка купувала для різних там 
лікарських настоянок, наливає Юхимові. Той каже мамі, щоб вона 
й собі налила чарчину, але мама відмовляється. Землемір, мов за 
плечі кинув, жбурнув у горлянку горілку, хекнув, утерся, закушує. 

Мама наливає Юхимові ще склянку, він не відмовляється. П'яно 
гикнувши, починає масними очима роззирати маму. Та мама спро-
ваджує плюгавого ненажеру на подвір'я. 
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Розімлілий, подобрішав Юхим, запалив вонючку, закашлявся 
й промимрив, немов сам до себе: 

— Таки переміряю ще раз. 
Узяв до рук каблуку, побрів городом, як корова на пасовиську. 
Мати стала на порозі, покликала мене до себе: 
— Гляди, синочку, як виростеш, ніколи не дури людей і не роби 

їм зле. Бо тоді й тобі скрізь будуть зле робити... 
Не встиг я нічого відказати, як уже з городу після своїх третіх 

підрахунків повернувся Юхим. Пробелькотів до мами: 
— Маріє, город у тебе на місці. Акурат п'ятдесят соток, як у книж-

ці пишуть. І як я так спершу міг обрахуватися... 
Простягнув матері якийсь папір, показав, де розписатися. 
Запхавши у кишеню галіфе папірці, Юхим із каблукою почвалав 

до воріт. Перед цим ще сказав: 
— Не бануйте, вуйно Маріє, що воно так вийшло... 
На другу весну Юхим знову приперся з сажнем. Мати сама в ньо-

го забрала інструмент, приперла його до стіни, а Юхима відразу по-
вела до хати частувати. Припасла для нього заздалегідь самогону... 

Процедура ця повторювалася щороку, доки жив Юхим і був при 
посаді землеміра у колгоспі, але город більше не «ріс». 

Коли відійшов Юхим на той світ, на землеміра призначили Да-
нила, такого ж «принципового» і червонопикого. Данило відрізняв-
ся від попередника тим, що й не поривався переміряти городу — 
відразу оформляв акта, бо мати вже припрошувала до хати... 

. . .Пішла з життя мама, осиротів той город. Повтікали від кол-
госпу діти хто куди, бо їм половину того городу в тому самому 
році відрізали й віддали чужим. 



КОГО ДО РОБОТИ ЗАЛУЧАТИ 

Бригадир рільничої бригади Серафим Кузьмович терпіти не міг, 
коли голова колгоспу вранці роздавав наряди, що виконувати про-
тягом дня: бригадир мав свій розум, заздалегідь знав обсяги робо-
ти і хто буде працювати. 

Коли та тріскотня закінчувалася, вслід за сходом сонця Кузьмо-
вич виходив до своєї брички, відв'язував коня від стовпа, забирав-
ся на сідалку і, замахнувшись батогом, наказував Горохові рушати 
гостинцем. Тільки замахувався — не бив коня ніколи, бо той ро-
зумним і дуже слухняним був. 

Зупинився бригадир біля оселі Мотрі, не злазячи з брички, став 
гукати: 

— Мотре, виходь до роботи, будемо солому сьогодні скиртувати. 
Машина чекатиме біля контори. 

Ледве встиг договорити, як Мотря відповідає з подвір'я: 
— Не можу сьогодні, в мене дитина раптово захворіла. — І так 

лагідно каже: — Ви б зайшли до хати, то самі побачите, що я прав-
ду кажу... 

Серафим наче неохоче злізає з брички, прив'язує коня і йде услід 
за Мотрею до хати. Невдовзі виходить звідти, вдоволено крекче і ру-
шає далі селом. 

Зупиняється напроти обійстя Єлизавети й гукає з вулиці, щоб та 
йшла до роботи. Чує у відповідь: 

— Не маю змоги, бо чоловік захворів! 
Єлизавета теж запрошує до хати. Погоджується Серафим. За-

йшов, побув трохи, виходить уже дещо розчервонілий. 
їде далі селом. Списку в нього немає, але він і так пам'ятає, як 

кого звуть і де хто живе. І кінь добре знає свою дорогу: вже сам за 
звичкою зупиняється, де треба. Кілька разів повторюється той самий 
сценарій, тільки причини в господинь різні: одній треба йти до шпи-
талю, другій нема з ким немовля лишити, третя домовилася кабан-
чика колоти... Десь через двадцяту хату бригадир і на свіжу печінку 
потрапляє. Хилить іще чарчину, але тримається бадьоро. 



Такі сьогодні ввічливі та щирі всі трудівниці: і просять, і пере-
прошують, і до хати припрошують... То хіба ж утримаєшся перед 
такою людяністю? Мусить Кузьмович заходити, аби добро не про-
пало, хоча колгоспові з того користі не буде, бо половина людей на 
роботу не вийде. 

Зайшов, вийшов, забрався на бричку, знову зліз... Зайшов, вий-
шов. .. А сонечко вже високо піднялося, стало й припікати добряче. 
Після всього випитого та з'їденого геть побурячів Серафим. Сидить 
собі на бричці, розмахує батогом, відганяючи БІД себе набридливих 
мух, і бурчить: 

— Ти диви, сорок жіночок маю в бригаді, а робити нікому... 
Декількох таки вмовив вийти на роботу, бо зволікати ніяк не мож-

на: солома зіпріє й загноїться. 
Від спекоти зморюється і бригадир, і кінь. Спочивають на бе-

лебні, осторонь від людського ока. Серафим Кузьмович засинає на 
бричці й починає хропти. Горох відпочиває стоячи, запряжений 
у збрую, і не сміє навіть пирхнути: ану як господар прокинеться 
й вівса не дасть, водичкою свіжою не напоїть! Мусить бідолашний 
терпіти, доки не виспиться бригадир. Чужі люди Кузьмовича не чі-
пають, а в голови свої турботи, він по таких глухих провулочках 
автівкою не їздить. А як і побачить хто змореного важкою працею 
бригадира, то ніде про це не розповідали, перешіптувалися поміж 
собою. Боялися, що можуть його зняти з посади, а новий ще гіршим 
буде, то й не порозумієшся з ним. 

Ото як виспиться Серафим Кузьмович на бричці, покусаний му-
хами, десь під обід і сам потрапляє до місця скиртування тієї соло-
ми, бо має перевірити, хто вийшов на роботу і чи все там гаразд. До 
того не раз зупинявся біля криниць, напував коня, сам жлуктив во-
дицю й масне обличчя обмивав, бо голівонька з перепитку боліла. 

Доробився в колгоспі Кузьмович до пенсії, а ось до розпаювання 
земельки й до фермерства не судилося дожити. Так і відійшов у ми-
нуле разом із рідним колгоспом. 



САМОСУД 

Наші Кожушки — це, звичайно, не те що Оболонь у Києві або Сал-
гівка в Харкові. Такий собі звичайнісінький куточок край невели-
кого села. Досі славилася ця місцинка тим, що її мешканці колись 
добре вміли вичиняти шкіри, шили гарні кожушки — дублянки 
по-сучасному. Звідти й назва пішла. 

І досі ще ті умільці не перевелись, хоча тепер рідко коли кожуш-
ки хтось замовляє — адже тепер у продажі стільки всього гарного... 
Бізнес, словом, змінився, а назва зосталася. 

Гаврило Однобокий піввіку мав за плечима, але кожушків ніко-
ли не шив. Працював на колгоспному полі, та й на власному городі 
коло хати, діленому й переділеному новою владою, господарював. 
Ґаздою був посереднім. Заробив нарешті той стаж для пенсії, почав 
одержувати раз на місяць трохи грошенят, яких заледве вистачало 
на харчі, сплату податків, електрику... 

Як дочекався нових ринкових відносин Гаврило, то визначив для 
себе й особистий бізнес. Став частенько з лантухом до міста їздити, 
скуповував там горілку в пляшках та спирт. Доправляв те добро до 
Кожушків і продавав односельцям за помірними цінами. З того 
«дішефту», як сам свій бізнес називав, зиск мав чималий. А до хати 
людські ноги таку доріжку з вулиці протоптали, що й асфальтувати 
не треба було. Усі крамниці й приватні кіоски в районі перестали 
бути конкурентоспроможними. Та на погрози зареєстрованих дер-
жавою конкурентів старий уваги не звертав і далі собі мандрував: 
із села до міста — з порожнім лантухом, назад — із переповненим... 

Удень і вночі чвалали до нього чоловіки по ту прозору рідину, 
спивалися один за одним. Тут уже не до жартів було. Стали за своїх 
чоловіків жіночки горою. То одна, то інша, а то й гуртом попере-
джували продавця, аби перестав носити те погане пійло на кут села. 
Та дід на те мовчав, як води в рот набрав, і продовжував свій бізнес 
горілчаний. 

Якось увечері зібралися гуртом жіночки Кожушків, упіймали 
діда з товаром, побили добряче, повитягали з лантуха пляшки зі 



спиртом, порозкорковували, облили бізнесмена з голови до ніг, 
потовкли скло на землі, ще й мішок на шматки подерли. 

Буцкали старого, котра як уміла, ще й примовляли: 
— Ось тобі, старий дурню, за те, що чоловіків наших споїв і ле-

дарями зробив.. . 
На той самосуд дід нікому не скаржився, хоч і довго відхарку-

вався в ліжку. Таки відбили йому жіночки охоту до того бізнесу. 
Пиятика щезла, як тінь із-за тину опівдні. 



УМІЛЬЦІ 

У старого Миколенка захворіла жінка. Подався до сільської лікарні. 
Фельдшер Панасенчук був на місці. Прибув, дав бабці градусник, 
почекав. Потім констатував: застудилася стара. Мовчки порився 
у саквояжі, відшукав потрібні піґулки, написав рецепт, сказав, що 
і коли давати. Про себе зазначив: «Робити тобі, діду, нічого, міг і без 
мене поїти бабу липовим чаєм з медом, усе б пройшло до ранку». 
Але вголос цього не сказав. 

— Дохторе, не тікайте з хати, прохаю вас. Вип'ємо по чарці «зе-
леного змія», — став прохати дід. 

— А що це? — вдав, що не зрозумів. 
— Це горілка місцева, звуть «змієм», — пояснив старий. — Та ви 

не бійтеся, вона добряча, сам вигнав. 
— То й що з того? 
— Хіба ви про мене нічого не чули раніше? — здивувався дід. — 

Та краще од нас із бабкою ніхто в селі самогону не зварить. Наш 
первачок міцніший від вашого шпитальського спирту. Будьте доб-
рі, сідайте до столу, не цурайтесь. Бачте, який прозорий, хоч по одній 
спробуємо! 

Цмокаючи, дідусь уже розливав рідину по склянках, першим 
і перехилив чарку. Обтерся рукавом, поправив вуса, підніс до рота 
квашений огірок. 

— Попався я таки одного разу, — вже захмелівши, почав гово-
рити. — Два роки дали, хоча й давно це вже було. Подумаєш, пере-
виховати мене захотіли! Воно якби мене насварили так, без тюрми, 
то, може, і не гнав би більше. А так.. . Сидів зі мною якийсь колиш-
ній суддя, викишкали його, баламута, з органів, так він ще й у тих 
поганих місцях народ з пантелику збивав. Розповідав про різні ме-
тоди варіння, про те, як нас, дурнів, шукають і ловлять, як треба 
відбріхуватись по всьому. Дай Бог грошей мати стільки, як того 
досвіду, що набрався за відсидку. Якщо хочете знати, то з цього 
діла в мене вже вища освіта є. 
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— Діду, так ви ж монополію держави підриваєте, — каже 
фельдшер. 

— Хто, я? Неправда ваша, усе моє життя чисте. Хіба ж я комусь 
у селі зле зробив? А те, що жену потроху самогоночку, то теперечки 
лише для себе і старої, чужим не продаю. 

— Для себе і в магазині можна купити... 
— Дорогенька вона там, а з наших пенсій не дуже розженешся. 

А на старості, самі знаєте, інколи кортить «на груди взяти»... 
— Попадетесь, діду, знову, припишуть статтю і заберуть від 

бабки на кілька років, — так і не торкнувшись склянки, став про-
щатися. 

— Ой, ви, дохторе, як той міліціонер! Не бійтеся за мене, не зви-
кати, і практики ще більшої наберусь. Там — усе одно що на конфе-
ренції з обміну передовим досвідом: чого тільки не наслухаєшся! 
З жита, картоплі, гнилих слив, цукру можна гнати її. Знаю, що ро-
бити, аби з буряків цукрових не смерділа. 

— Бувайте, діду! 
— Ет, не поважаєте старого, — докоряє на прощання господар. 
Згадалося фельдшерові по дорозі, як він із дружиною минуло-

го літа їздив до її родичів. Так у тому селі один самогонник жив 
поблизу лісу. Автоматизував увесь процес. Сидить собі у хаті й на-
тискує на важелі. Натисне один — перевертається казан із відпра-
цьованою жужкою. Другим водою промиває, третім закваску за-
сипає, четвертим... Так би ніхто про те й не знав, бо замаскував 
усе далеко від хати. Виказали згодом ті, кого причащав дармовою 
з щиросердя. 

Як побачив усе те дільничний міліціонер, то з півгодини диву-
вався. Скільки йому вже довелося чавити тих апаратів, але таке бачив 
уперше. Урешті-решт склав акт про підпільну ґуральню, прихопив 
із собою бутель, літрів із десять сивухи, поніс до мотоцикла. 

Господар-спеціаліст із сумом спостерігав за міліціонером, чуха-
ючи потилицю, міркував, чим усе скінчиться... Штрафом? 

— Цього разу, Максиме, я на тебе матеріалів до суду не буду 
передавати. Клопотатиму перед начальством, щоб тебе з твоєю 
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механізацією в Москву на виставку досягнень народного господар-
ства послали. Хай з твого вміння люди дивуються... 

До лікарні Панасенчук повернувся надвечір, у коридорі майже 
зіткнувся із зубним лікарем. 

— Петре, оце сьогодні був у Топорівцях. Старого Миколенка 
знаєш? 

— Його б не знати! Краще за нього по всій окрузі ніхто самогону 
не вижене. Люди розповідали... 

— Мені теж дід пропонував покуштувати його зілля. На жаль, 
робота не дозволила. А ти б з'їздив. І зуби в діда порихтуєш, і при-
частишся трохи,еге? 



ПОЛУДЕНЬ КОВАЛЯ 

Чутка облетіла невеличку автоколону: коваль у полудень на робочо-
му місці вживає спиртне. Хоч там мороз чи спека, все одно цмулить. 
Дехто сприйняв те байдужно, мовляв, то його проблеми. Тим паче 
кузня стояла у віддаленому закутку огородженої території, туди ні-
хто з керівництва не навідувався. Скарг на коваля не було: майстер 
сумлінний, працює бездоганно. Але ж у кузні був «сухий закон»! 

І ось якісь дотепники вирішили поекспериментувати: як ко-
валеві працюватиметься після обідньої перерви без спиртного. 
Котрийсь зі слюсарів покликав коваля до гаражів: мовляв, треба 
порадитись як із фахівцем. Сандуряк, покидаючи кузню, завжди 
замикав шафу роздягальні, а тут виклик терміновий, тож поспіхом 
не замкнув шафи. 

Тим часом хлопці швидко знайшли у шафі пляшечку з прозорою 
рідиною, вилили її вміст на вогонь, а спорожнілу заповнили водою 
з крана, поставили на місце, самі ж заглибилися в роботу. 

Сандуряк повернувся вдоволений, скинув фартуха, помив по-
чорнілі від сажі руки і, звертаючись до присутніх, голосом госпо-
даря «цеху» пророкотав: 

— Обід, хлопці, пора роботу кидати, мій шлунок потребує хар-
чу вчасно. 

— А ми вам не будемо заважати, обідайте на здоров'я, а ми тим 
часом ресори доремонтуємо, — відповіли водії на це, вдаючи, що 
їх цілком поглинула робота. А самі нишком спостерігають: що ж 
буде далі? 

Сандуряк визирнув за поріг кузні, чи, бува, хтось із начальства 
не йде, затим повернувся до шафи, дістав звідти сало, хліб, цибу-
лину та пляшечку з прозорою рідиною. Зубами витяг корок, від 
передчуття задоволення крекнув і підніс пляшечку до рота. 

Присутні гадали, що коваль із першого ж ковтка сплюне ріди-
ну, брутально вилається. Ото буде сміху!.. Та коваль, лише допив-
ши і не відчувши спеки в горлі, сплюнув спересердя, обурливо 
забубонів: 
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— Я бу-бу-ду скаржитись начальнику. Ідіоти, над старим чолові-
ком збиткуватися? Грім би вас усіх побив ще на цім світі! 

— Про що це ви? — вдали, що нічого не знають, присутні. 
— Не будьте дурниками і з мене дурня не робіть. Хто вас просив 

лізти до моєї шафи? 
— А що, власне, трапилось? У вас гроші вкрали? 
— Спирт у мене там був, у пляшечці... 
— То й що? 
— А я воду випив! 
— Значить, вивітрився, — реготнув хтось. 
— Розумні знайшлися! Хто з вас це зробив, признавайтеся? — 

і суворим поглядом обвів хлопців. 
Усі з невинним виглядом мовчали, ховаючи глум в очах. 
— Я сам уранці налив собі спирту в пляшечку і нюхав його... 
— А ми спирту не п'ємо і не нюхаємо, — проказали в один голос. 
Сандуряк нервово смалив цигарку, руки погрозливо засунув до 

кишень. 
— Я тут більше з вами працювати не буду, ви злодії, — раптом 

випалив. 
І треба ж так: мов навмисне, до кузні завітав начальник автоко-

лони. Водії почали розходитися. 
— Що тут трапилось, Сандуряк? — спитав розлюченого коваля 

начальник Розгоєв. — Вас образив хтось? Чому не працюєте? 
— Спирт у мене вкрали! 
— Звідки? 
— З моєї шафи, тут, у кузні, ще до обідньої перерви... 
— Я щось не втямлю і не пригадую, чи потрібен спирт у коваль-

ській справі. 
— До чого тут ковальська справа! Я в обід власний міх промиваю 

ним, — відказав Сандуряк начальникові і показав на свої дужі груди. 
— Ось що, Сандуряк, щоб це було востаннє з вашим спиртом, — 

і пішов геть із кузні. 
Ще кілька днів сміялися водії, згадуючи цю пригоду, але незаба-

ром Сандуряк таки звільнився за власним бажанням. До кузні при-
йшов новий коваль. Непитущий. 



ВЕЛОПРИГОДА 

Йосип Яковенко приїхав до Харкова з Кубані в гості до сестри. Та, 
як кажуть, загостювався. Пив — не просихав: жодного дня його 
тверезим не бачили. У квартирі ховали вже і спиртне, і гроші; слава 
Богу, хоч із речей нічого не пропив. Мати писала дочці, що Йосип, 
як розлучився з дружиною, то зовсім батяром став, пиятика геть 
його згубила. Покладала старенька надію на зятя — може, той його 
вгамує, відверне від того осоружного зілля. 

А колись же Йосип золотим чоловіком був, на всі руки майстром... 
Тепер хоч назад поїздом відряджай. Та зять змилосердився: відвіз 
якось у суботу своїм «Москвичем» до садівничого товариства. Там — 
непочатий край роботи, та й сторож свій буде в будиночку. 

Набрали з собою харчів, узяли й пляшку горілочки «Руської», 
але за умови: не пити всю відразу, а потроху в день, як мікстуру. 
Побули з Йосипом у вихідні та й повернулися до міста, бо робота 
чекала. Дали трохи грошей родичеві на хліб і до хліба. Дозволили 
новим велосипедом у разі потреби користуватися, ще й підписали 
під сідлом завбачливо «Й. Яковенко», аби п'яний не загубив. Кон-
сервацію в льосі залишили. 

Надворі пахло осінню. Тож у перші дні Йосип виклав пічку в сест-
риному будиночку, щоб було на чім їсти варити й тепліше спати. Допив 
залишену горілочку, а воно ще кортить. Походив по дачах, понапиту-
вав, чи нема, бува, якоїсь роботи у тих, що залишилися тут аж до самої 
зими. Таки напитав і виклав одну піч, другу. Багато з людей не брав, 
не покидав господарів, доки не впевнювався у якості своєї роботи, аж 
поки не загуде пічка на повну потужність. То була батькова школа. 

І годували, й горілочки наливали йому добрі люди. Зароблені 
гроші ховав у тайнику в будиночку, аби не вкрали. Уже дачники й са-
мі стали приходити до нього та кликати, щоб піч виклав або щось 
змайстрував. 

Але до добра та слава не довела. Якось дізналися про нього кон-
куренти з ближнього села. Приїхали пізно вночі, розбудили і доб-
ряче побили. Заказали пічки класти, а то в Дінці втоплять... 



54 ^ і у 

Відлежався кілька днів і, як раніше, за своє ремесло. Та тепер про-
хав господарів нікому не казати, що то його робота. Знову завелися 
гроші. Родичі давно не приїжджали. Коли не було роботи, причепурю-
вався Йосип зранку і гайда велосипедом до села. За годину вже там. 
Накупить хліба, консервів, горілки. Сам собі прав, їжу готував... 

Та коли наставала ніч, робилося сумно й осоружно. Уже закор-
тіло і з молодичкою якоюсь познайомитися... На дачах підхожої 
не розшукав. Нудиться Йосип... 

Якось зачепила його на розмову одна із сільських жіночок. Наче 
з виду й ровесниця. Отак, слово за словом, напросився на побачен-
ня. Жіночка показала хату, де живе, щоб не заблукав. 

Потеплішало в Йосипа на серці. Доїхав до дачі, на радощах хиль-
нув трохи, розтопив свою піч і спати влігся. Не снилося нічого. 

Удосвіта прокинувся, поснідав зі старих запасів, попив чайку. До 
горілки й не доторкнувся: згадав про зустріч. Почав стелити підло-
гу в другій кімнаті, стелив до полудня. Як добряче зморився, то поїв 
холодного борщу (розігрівати вже не було коли), обмився надворі 
холодною водою. Одягнув нового костюма, чисту сорочку, ще й кра-
ватку почепив. Оглянув себе в скалку дзеркала й усміхнувся сам до 
себе: «І хлопець хоч куди козак...» Правда, моторним він ніколи 
не був. На Кубані до нього прилипло прізвисько «кумедник», але 
тут про те ніхто не знав. 

На побачення вирушив завчасу і грошей прихопив, бо мав намір 
іще дещо придбати: не звик до жінок у гості йти з порожніми рука-
ми. До села доїхав разом із першими сутінками. Магазин був від-
чинений. Накупив кілька пляшок горілки різного ґатунку, хліба, 
ковбаси, ще дещо з недорогих делікатесів, які були в сільмазі. Склав 
усе акуратно до брезентової торбинки, почепив її з одного боку на 
руль велосипеда та й подався на околицю до вказаної хати. Там уже 
у вікнах світилося. Зліз із велосипеда, завів його на подвір'я, роз-
зирнувся, чи, бува, не вибіг собака, притулив техніку до стіни, зняв 
торбинку і постукав у двері. 

Двері відразу відчинилися. На порозі постала Галя — низькорос-
ла, пишногруда молодичка років під сорок. На циганочку схожа. 
Зодягнена була по-святковому. 
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— Таки прийшли? А я гадала, що ви пожартували... Проходь-
те до кімнати, — пропустила його першим і закрила двері на 
защіпку. 

Відзначила подумки: чистеньким і вишколеним явився, чепурив-
ся, мабуть, до зустрічі. Заговорила далі: 

— Знаєте, я дуже хотіла, щоб ви прийшли сьогодні. Самій уже 
набридло... Знімайте свого плаща і сідайте до столу, зараз повече-
ряємо разом, я дещо приготувала... 

Заметушилася коло пічки, перевіряючи, чи не простигли стра-
ви. Йосип тим часом почепив плаща на вішалку, став викладати 
на стіл гостинці, водночас зиркаючи очима по кімнаті. Вона встиг-
ла це помітити: 

— Та ви не озирайтесь, Йосипе. Я живу сама. Чоловік мене вже 
місяців зо три як покинув. Розлучилися. Розпився дуже... А донька 
моя у місті живе, рідко коли навідується. 

— Та я не з лякливих, — відказав Йосип і присів до столу. 
Почалася вечеря з чарки. їли, пили, спорожнили пляшку, за 

розмовою й другу почали... Ураз у шибку вікна хтось настійливо 
постукав. 

Галина глянула на годинника, що вицокував на стіні, і злякано 
промовила: 

— Хто б це міг бути о такій пізній порі? Я нікого до себе не звала... 
— Відчини, спитай, хто там. Може, сусідка або листоноша, — 

рає Йосип. 
Жінка вийшла у сіни, зняла защіпку з дверей, прочинила їх, на-

віть не питаючи, хто там, і мовби сторопіла. 
— Злякалася? Це я тебе прийшов провідати, давно не бачили-

ся, — сказав прибулий, переступаючи сінешній поріг. — Випити 
хочеться. Може, у тебе щось знайдеться для мене? 

— Якраз тебе тут чекали! Та заходь уже, коли явився, — буркну-
ла господиня, зачиняючи двері. 

— О, та у тебе гості! То я ще й на вечерю потрапив. — Роздягнув-
ся — й до Йосипа: — Мене Василем звуть. 

Усівся за столом поруч, не питаючи на те згоди, бо нещодавно 
сам тут господарем був. 



— Це мій колишній чоловік, Йосипе. Принесли його чорти саме 
сьогодні, — мовила сердито Галина, вмощуючись навпроти. 

— Стихни, Галю, бо мене не чорти принесли. Серцем відчував, 
коли треба нагодитись. З чортами я не знаюсь, а з добрими людьми 
поспілкуватись хочеться. Я довго у вас не затримаюся... Не запе-
речуєш, Йосипе? 

— Чого маю перечити? Випити й поїсти вистачить на всіх. Я теж 
ненадовго прийшов, — сказав Йосип і, взявши до рук пляшку, налив 
по сто грамів горілочки собі та Галі, а в подану третю склянку — для 
Василя. Першим запропонував і тост за знайомство. 

Знову їли та пили. Наливали, закушували й розмовляли, але та 
бесіда вже була ні про що — так, для годиться, щоб привід був зно-
ву випити. А запасся Йосип добре. Він же горілки накупив не лише 
для себе й Галі на вечерю, але й на дачу сподівався відвезти... Та як 
розійшовся, то нічого йому вже не шкода було, аби людям добре 
малося. 

Десь за північ Галя не витримала того застілля, ледве добрела до 
ліжка та й звалилась на нього, не роздягаючись. Невдовзі й Василь 
ледве звівся з-за столу, почвалав, хитаючись, до вхідних дверей. 
Перед цим щось буркнув до Йосипа про вдячність. 

Йосип за ним не став виходити, зачепив гачком двері й повернув-
ся до кімнати. Ще чарчину перехилив у горлянку. Розбирало і його. 
Вимкнув світло і зодягненим простягся на постелі біля Галі... 

Удосвіта Йосип прокинувся. Жінка спала безпробудно, він не став 
її турбувати. Похмелився, забрав порожню сумку й вийшов на по-
двір'я. Не хотілося йому вже того жіночого кохання. І де той чо-
ловік узявся вчора на їхні голови!.. 

Кинувся до велосипеда — а по росяній траві тільки сліди од шин. 
Лайнувся про себе та й подався пішки на дачу — адже що візьмеш 
із п'яної, як чіп, чужої молодиці!.. 

Коли через тиждень по Йосипа заїхали родичі, то застали дачу 
порожньою — «сторожа» забрала міліція. Виявляється, тієї без-
пам'ятної ночі хтось обчистив сільмаг, а втікаючи, наскочив вело-
сипедом на розбиту пляшку, та й кинув його з пробитою шиною. 
Велосипед був підписаний... 



Та згодом Йосипа нагально «перекомандирували» до обласної 
міліції з набагато серйознішої причини. Виявляється, його на Кубані 
давно розшукували за... пограбування банку, де він викладав камін. 
Іще довго міг би, сердега, царювати на сестриній дачі, аби не та 
клята велопригода. І сміх, і гріх: злодій злодієве украв... 



КОЗА 

їхали КамАЗом четверо п'яних, і той, що за кермом був, теж хиль-
нув. Дощатий настил мосту через Дінець перетнули хоч і пово-
леньки, та вдало: не звалилися у стрімку воду. А як переїжджали 
піщаною дорогою луку, то й зовсім весело стало: море, як то кажуть 
по коліно. 

Наближалося надвечір'я. Повітря сповнювали пахощі ще не ско-
шених на сіно трав. Та нашим героям було не до того. Котрийсь 
з них уздрів серед лугу самотню козу, що мирно собі паслася по-
близу села. 

— Дивись, коза на лузі! — вигукнув крайній, що сидів у кабіні 
праворуч, і зареготавсь, мовби вперше живу козу бачив. 

— Хлопці, давайте її сюди, ото шашлички гарні будуть! — за-
пропонував хтось із тих, хто сидів ближче до водія. 

Водієві ніколи було козу розглядати, бо й гак ледве в руках буб-
лика тримав. 

— Зупиняй, Михайле, машину, — то вже третій обізвався. 
Послухався водій, оскільки рішення було ухвалене одностайно. 

Троє вибігли з кабіни, спіймали козу, відправили бідолашну з мо-
тузом у кузов та міцно там прив'язали, аби ненароком не втекла 
з машини. Озирнулися, чи не бачив хто, знову посідали до кабіни 
й подалися через село на такій шаленій швидкості, що стрічні 
кури ледве встигали відлітати вбік. їхати вирішили до залізничної 
колії, перед переїздом звернути в лісок і там уже посидіти по-люд-
ськи, поласувати свіжим м'ясом. 

Звідки їм знати, що зникнення кози у кузові великої вантажівки 
зафіксувала старенька бабуся з онуком шкільного віку, що саме 
виходили з околиці села до лугу. Перешкодити тому вандалізмові 
сили не мали, але номер вантажівки запам'ятали й побігли вслід за 
КамАЗом до села, звідки добрі люди зателефонували черговому 
районної міліції та повідомили про крадіжку кози, сподіваючись, 
що вдасться повернути козу назад іще живою.. . 
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А далі було точнісінько як у тій задачі зі шкільного посібника 
з фізики або математики (точно не пригадаю, бо до школи дуже 
давно ходив). Мчалися наші герої до місця призначення, себто 
в пункт «А» (шлях відлічуємо з моменту заволодіння чужою козою 
в лузі). А з пункту «Б» тим часом виїхала інша група в такій самій 
кількості осіб, тільки тверезих, дужих і в форменому одязі, до 
того ж при табельній зброї. Тільки ніхто іце точно не знав, скіль-
ки часу треба витратити на відстань до тієї неминучої зустрічі. 

Перша група без перешкод дісталася до лісу неподалік від заліз-
ничного переїзду. Зупинилися на галявині й розподілили обов'язки: 
хто козу забиває, хто вогнище розпалює й таке інше. Я там не був, 
але гадаю, що коза в лісі мужньо сприйняла свою смерть від рук 
жерців Вакха. 

Група, що виїхала з пункту «Б», за запахом диму знайшла іншу 
групу в пункті «А» на лісовій галявині, де на саморобних шампу-
рах уже дозрівали шашлики, а на розстеленій старій ковдрі лежа-
ли огірки, помідори, цибуля, хліб та кілька пляшок горілки. 

— О, хлопці, вчасно приїхали! Сідайте, шашличків покуштуєте 
разом із нами, — гукнули до прибулих. Ніби й гадки не мають, чого 
це тут міліція опинилася. 

— Та ні, доїдати шашлики вам доведеться деінде, — сказали на 
те хлопці-молодці з другої групи. 

І почався новий розподіл ролей: один заходився складати про-
токол огляду місця пригоди, другий загасив вогнище, третій збирав 
докупи в ковдру речові докази.. . 

Перша «кумпанія» вмить протверезилася й заходилася пере-
прошувати, але з того нічого не виходило: міліціонерам шашликів 
не хотілося. 

— А тепер, шановні громадяни козлятники, просимо всіх до 
«воронка» і без витребеньок, бо й зброю застосуємо в разі непо-
кори, — промовив старший міліцейської групи. — Розмову про-
довжимо у райвідділі. 

Водій КамАЗу подався був до кабіни, але його вчасно зупинив 
один із міліціонерів: 
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— Вам теж туди, шановний, — і показав рукою в бік спецмаши-
ни. — А вашою до міліції я й сам доїду. 

.. .Нічого безслідно не минається. Я на суді не був, але люди роз-
повіли, що за змарнування кози кожен дістав по року виправних 
робіт. Завдані власниці худоби збитки, в тому числі моральні, теж 
гуртом відшкодовували. 

Зазіхання на чуже добро завжди боком виходить. 



ПІДМОГА 

— Уже тридцять років, як я вдовиця, сама бідую на цім світі, — 
скаржилася щоранку сусідам стара Євдокія. — Город копаю сама, 
врожай збираю сама і їм сама, дрова колю теж сама. Залишилася 
на старість із котом та псом... 

Уголос благала Господа, задерши голову до неба, аби почув та 
допоміг їй нарешті, бо знову на подвір'я зазирнула весна... 

Жалісливі та щиросердні сусіди допомагали Євдокїї чим могли. 
Коли ж набридала, вдавали, що дуже зайняті, — і раді б підсобити, 
але в самих багато роботи. Декотрим же не хотілося йти до баби 
навіть за гроші, бо вередлива була. Діда довела передчасно туди, 
звідки вже не повертаються. Діти, як повиростали та порозумні-
шали, самі повтікали хто куди і навідуються хіба що на великі 
свята... 

Як настане новий день, то виходить Євдокія з обійстя на вулицю 
і ходить від гурту до гурту таких, як сама, що повсідаються на ла-
вицях біля плоту та гомонять про болячки. Усе бідкається про свою 
самотність, скаржиться, що город нескопаний, а весна ж у розпалі. 
Так у мандрах і день минає. Під вечір доплентається додому й уже 
сама до себе у дворі голосно торохтить про те саме. Перед тим, як 
лягти спати, помолиться перед іконою... Самій страх як не хочеть-
ся починати порати город!.. 

Проминуло кілька днів, а до баби йти дурних нема, хоча вона 
все чогось чекає. Нещодавно почула в селі, ніби є неподалік секти 
вірян, що якусь іншу релігію сповідують. З'явилася ніби ще й «Армія 
порятунку», що у військовому вбранні ходить. Наче вони такі друж-
ні поміж собою і допомагають один одному. Євдокія й сама при-
стала б до них, і Всевишньому їхньому молитися готова, аби ли-
шень прийшли той город копати.... 

То вже не так важливо, хто першим почув молитовні благання 
Євдокії, з якої секти чи «армії», якого віровизнання. Недаремне ка-
жуть, що Господь для всіх один, як його не називай. Баба й так давно 
вже не ходила до православної церкви: ноги, каже, заслабкі стали... 



За кілька днів перед Великоднем Євдокія встала з ліжка — не на 
зорі, а коли вже сонце крізь шибку почало шукати її по хаті й діста-
ло теплим промінням на постелі. Пес несамовито гавкав, гуркотів 
ланцюгом, мовби з голоду здихав. Вийшла з хати, задоволено позі-
хаючи: давненько вже так солодко не спалося! Стала на порозі в ніч-
ній сорочці та роззирається в різні боки: чого це її Бровко так роз-
пинається, навіть її побачивши, не змовкає? Аж повернула голову 
до городу — а там уже добра його половина геть чорна, скопана. 
Дванадцять душ пораються. Копають мовчки, ні на кого уваги 
не звертають. 

Залетіла Євдокія назад до хати, хутчій одяглася та й собі на город. 
Привіталася до прибульців. Ті відповіли. Але як сказала ще «Бог 
вам у поміч», то чомусь промовчали. А самі далі заступами землю 
вергають, не здіймаючи очей на господиню. 

— Звідки ви, люди? — питає баба, бо серце все дужче б'ється 
з подиву. Усе було, а такої громади в себе на обійсті ще не бачила. 
Чудо та й годі. 

— Ми ваші брати і сестри, тож і прийшли на підмогу, — відповів 
один із незнайомців, не дивлячись у бік Євдокії. 

Чорнозем він перевертав до того вправно, що баба й у молоді 
роки так би не змогла. 

— То, може, я вам щось снідати приготую?.. 
— Нічого не треба, Євдокіє, доки не скінчимо. По всьому по-

молимось та й поснідаємо разом, — відказала молодиця, яка 
теж на бабу навіть не подивилася, ніби приклеїлась очима до 
заступа. 

Ще трохи постояла баба на городі, помилувалася вправними 
рухами нежданих гостей та й пішла собі мовчки. «Якщо прислав 
їх Господь до мене, значить, дійшли до нього мої благання», — про-
майнуло в голові старої. 

Зайшла до хати, повернулася до святого образа і трохи помо-
лилася, потім засиасибкувалася та й на радощах витягла з буфету 
пляшку з самогоном, який потихеньку сама гнала потай від сусідів, 
бо полюбляла це діло ще змолоду і пила собі потроху, аби ніхто 
не бачив. Налила рідини в склянку, відрізала хліба та сала, випила 
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і швидко закусила, бо стало пекти всередині. Сяк-так прожувала 
і мерщій до вікна, чи не йде до хати хто з чужих. Але у дворі нікого 
не було, і пес уже втихомирився. Обтрусилася, витерла рота фар-
тухом. Подалася знову до тих братів і сестер. Так поспішала, що 
й пляшку сховати назад у буфет забула, залишивши її на столі разом 
із хлібом та салом у полумиску. 

Коли дійшла до копачів, то хтось із них попрохав Євдокію при-
нести свіжої води з криниці, бо спекотно стало. 

— Це я враз, — каже Євдокія і мерщій до хати, щоб узяти відро. 
Вода в криниці кришталева і, слава Богу, її там багато. 

Зайшла та й забула, чого прийшла. Бо спершу погляд спинила на 
столі... Підійшла ближче, взяла знову пляшку в руки, налила само-
гону в склянку і — до рота. Випила, крякнула, як ті чорні ворони на 
сніг. Знову стала жувати своїми пеньками сальце з хлібом. Потеп-
ліло у шлунку, і баба присіла на стілець: нехай те тепло трохи роз-
течеться. «Я ж ненадовго, трохи спочину й піду по ту воду, нічого 
не станеться. Устигнуть і вони напитися досхочу», — промайнуло 
в голові. 

Тільки ж глипнула в бік пляшки, а там іще є.. . Налила півсклян-
ки і, хутко проковтнувши, стала заїдати випите. Та незчулася, як 
голова припала до столу... Розібрало добряче бабу, захропла на 
всю хату... 

А брати із сестрами копають та копають. Чекають-чекають, 
а Євдокія води все не несе, наче вкрав хтось бабу разом із відром. 

Зголосився один із братів іти бабу шукати. Зайшов у сіни — там 
тихо. Відчинив двері на кухню, а баба спить собі за столом, поряд 
пляшка з недоїдками... Брат вибіг із хати й гукнув до своїх: 

— Ми тут, дурні, караємося, а баба напилася й хропе!.. 
Усі як за командою припинили роботу й гайда з лопатами з то-

го городу. Зникли, як і не було їх. Тільки свіжий чорнозем пару-
вав після їхньої роботи. І пес, визнавши їх за своїх, уже не гавкав, 
коли, вишикувавшись у лави, стрімголов тікали з бабиного по-
двір'я... 

Євдокія прокинулася аж пополудні, вхопила відро й мерщій на-
двір. А там жодної живої істоти, окрім пса та курей. Пес улесливо 



замахав хвостом, потерся бабі об ноги, намагаючись догодити, бо 
і йому їсти вже хотілося... 

Тільки після Великодня Євдокія сама докопала свій город. Ніхто 
вже не йшов на підмогу. Сусіди лише посміхалися, відвертаючись, 
щоб баба не бачила... 

. . .Прожила Євдокія Миронова ще років із п'ять. Поховали її на 
цвинтарі за християнським звичаєм, із попом відспівали. 



ЯК БАБА ТАНКІСТОМ СТАЛА 

Довго стара баба Оришка приглядалася до того танка на поста-
менті, що стояв поблизу райцентру на узбіччі, не так уже й дале-
ченько від хати. Спершу ніяк не могла второпати, чого туди лазять 
школярі після уроків, а надвечір і підпарубки. Гадала, танкістами 
хочуть стати, як виростуть. Коли набридало їй спостерігати те 
гарцювання і затуляти вуха від брутальних слів, ішла собі до хати 
вечеряти. 

Якось уранці баба й сама підійшла до того танка, коли сторон-
ніх там не було. Ненароком наступила на якусь пляшку і враз по-
точилася на землю. Ледве звелася і вжахнулася, скільки ото пляшок 
довкруж валяється. «Оце гаспидники добром поневіряються, гріш-
ми розкидаються!» — пронеслося в думках. Стала баба повзати 
біля того танка та збирати в поділ спідниці пляшки різного ґатун-
ку. Набрала, скільки змогла, і — мерщій до обійстя, наче за нею 
гнався хтось. Знесла те добро до флігеля — і знову в путь-дорогу. 
Зробила кілька рейсів до танка і назад, уже й стежка протоптала-
ся. Як зморилася, то заходилася мити назбирані пляшки, сорту-
вати їх по кошиках. Ще до обіду встигла два оберти до магазину 
зробити. На виручені гроші накупила хліба, солі, сірників, ще яки-
хось дрібничок... 

Такий бізнес бабі сподобався, і вона обладнала біля вікна у хаті 
пункт спостереження. Уже й коло хати всіляку роботу полиши-
ла — все видивлялася, хто до танка ходить, міркувала, скільки 
того навару їй буде. Процвітав бабин бізнес. Уже й поночі стала 
бігати до танка по пляшки — настрахалася, либонь, щоб чужому 
не дісталися. 

Почали хлопці помічати, як біля танка чисто стало, наче ветера-
ни згадали про ту пам'ятку та поприбирали довкруж. Хтось із діт-
лахів із часом і бабу запримітив. Стали крадькома спостерігати за 
старою, а баба за ними. 

Воно б, може, нічого й не трапилось, якби в Оришки апетит 
не зріс. Вирішила баба й собі залізти через люк у танк і там пони-



шпорити. Навіть свічку із сірниками прихопила, щоб краще роз-
гледіти, що там до чого. 

Не встигла баба Оришка й свічку запалити, як над головою щось 
загуркотіло, ніби грім перед дощем, і в танку стало темно, як у глу-
пу ніч. Зробилося лячно старій, уже й не до пляшок, хай їм грець. 
Проклинала, який чорт її на старості сюди припер. Уже й до ляди 
тої видряпалася, а з місця її не зрушити, хоч плач. 

Кричала баба, метушилася, горлала, як могла, та хто її почує. 
Майже добу там просиділа, горопашна. Тільки після полудня зна-
йшли дітлахи бабу й порятували.. . 

А згодом люк заварили, і бізнес пропав. 



КУДИ ПОДІВСЯ ГЕРОЙ 

Був герой у селі, та не стало його. Була слава, та загула. Був і Кагул, 
і того теж не стало. А починалося так гарно. Може, та слава й здо-
лала його? Невже забагато її було? 

Циганкуватий вдався Василь, мабуть, у діда або прадіда. Дуже 
його вабили коні, зростав разом із ними. А як виріс, то став кучером 
виїзних коней при сільраді. Відповідальну посаду обіймав і старав-
ся, добре доглядав ту пару гнідих, мало не ночував у стайні. І шану 
мав за це від начальства. Навіть преміювали інколи. 

Якось вичитав у газеті про кінні змагання і вирішив, що візьме 
в них участь. Переміг у районі, а потім і в області. Дібрався зі своїм 
Кагулом аж до Києва. Поталанило, й посів перше місце в самій 
столиці. Повернувся до села, хизувався своїми дипломами та на-
городами.. . 

Таки здолала слава. Згодом покинув жінку з двома дітками — по-
дався десь в інше село до молодшої. Ніхто й не дізнався, де він її 
знайшов. Та ніхто його й не шукав. Трохи поплакала жінка з дітьми. 
Занехаяними стали ті виїзні коні, зістарілися без нього. Згодом їх 
списали. Не стало й медаліста Кагула. 

Був герой, та як прийшла до нього слава, так і відійшла. Згинула, 
як учорашній день. 

І ніхто вже з нових поколінь не знає про коняра, його Кагула й ту 
здобуту важкою працею славоньку. Хіба що діти Василеві й онуки, 
якщо зберегли вони ті грамоти, дипломи та медалі. Бо виросли без 
слави. А його слава, того знаменитого кучера й батька, була ой якою 
гіркою для них усіх. 

Тож не цурайтеся слави, але не дайте їй затьмарити вашої свідо-
мості. Хай стоїть вона поруч з вами, а не над вами. І не дайте їй, тій 
славі, здолати вас. 



НЕСУН 

Жодна влада не могла переселити підстаркуватого Корнила з поля 
ближче до села. Чого тільки йому не обіцяли: і хату стару перевезти, 
і нову збудувати, і грошей дати на придбання живності. Відмовляв-
ся — і все. Поговорять, покричать на того господаря, на тому все 
й закінчується. Ніхто й гадки не мав, чого він відмовляється, — йо-
му ж тільки добра бажають. 

А чого мав переселятися, коли жив у гарному й зручному для 
нього місці. Цвіло й пахло кругом. Достигало й родило. Правда, 
оборювали його присадибну ділянку, та й то лише з одного боку, 
бо з іншого була дорога, попри неї дренажний рівчак, якого й не пе-
реплигнеш. З левади починалися безмежні лани, засіяні вівсом, 
житом, пшеницею, поодалік картоплею й буряками. 

Усе в Корнила було: як то кажуть, і хліб, і до хліба. Ще й на 
продаж мав. Корівку з теличкою, поросяток, курочок із гусочками 
вигодовував. . . Ніхто з того й не дивувався — могли лише здога-
дуватися, як того добра можна надбати, бо до колгоспу так і не за-
писався, сторожував десь у райцентрі, а потім начебто відсипляв-
ся вдома й до роботи коло хати не дуже охочий був. Частіше жінка 
й діти поралися біля оселі. . . 

Говорили про Корнила добре, хоча й на белебні мешкав, до села 
рідко коли навідувався. До райцентру йому було ближче, ніж до 
центру села. Хто б чого не просив у Корнила, нікому він не відмов-
ляв, тільки відповідав загадково: 

— Я маю, треба лише принести. . . 
Що за тим крилося, тільки Бог святий знав. . . 
Пантрували за ним і колгоспні об ' іждчики, та жодного разу 

не могли навіть запідозрити в чомусь. Як у селі щось пропаде, то 
й подумати на нього гріхувалися. 

Техніки в ті роки в селі було обмаль. Пов'язані снопи жита, пше-
ниці, акуратно складені в копички, довго простоювали в полі, доки 
їх заберуть на тік до молотарки. Та й бурячки затримувалися в бур-
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тах. А до них, кажу ж, Корнилові ближче, ніж до села... І нічого 
грішити, бо ніхто того не бачив, а не спійманий — не злодій. 

Трохи заважала йому лише дорога від річки, що вела навпростець 
до залізничної станції. Зрідка на тій дорозі вчувалися в нічній тем-
ряві або на досвітку людські голоси. Берігся від них, як міг, спершу 
роззирався, що до чого, а потім уже йшов нести те, що запримітив 
по дорозі з роботи. 

Хгозна скільки б воно так тривало, якби не збіг обставин. По-
милився Корнило в розрахунках. Вийшов на своє полювання, ко-
ли було ще так темно, що хоч голки збирай. Ішов до облюбованої 
копички жита у снопах, що аж біля дороги. Мало хто міг повки-
дати ті снопи до воза, й шукай тоді вітру в полі. Від його хати то 
далеко. 

Дійшов, пообзирався й пірнув під ту копичку зі снопів. При-
нишк. Прислухався. Тихо, ніщо не цвірінькає. Трохи підвівся, сту-
пив кілька кроків із копичкою. Перепочив. Ще кілька кроків. Зно-
ву притих.. . Визирнув із щілини, впевнився, що не перешкоджає 
ніщо, й далі почвалав. Дужим тоді ще був. 

Якби йому знати, що на досвітку люди якраз простували тією 
дорогою на перший потяг до міста. Витріщилися на ту копичку зі 
снопів. З того дива спершу хреститися почали, бо в селі жодних 
привидів до того часу не водилося. Тим часом копичка зі снопами 
ступила ще кілька кроків. 

Якийсь сміливець із дрючком, прихопленим для захисту від вов-
ків або безпритульних псів, підбіг до тих снопів і зверху щосили 
вперіщив по них. Снопи розлетілися довкруж, а з-під них на все 
досвітнє поле почувся несамовитий вереск... 

— На кого ж ти, дурню, руку підняв? Я ж тобі нічого поганого 
не зробив, — ледве промовив Корнило, як став на ноги. 

З усіх боків його обступили люди, бо такого видовиська ще ні-
коли не бачили. 

— Гей, ідіть уже своєю дорогою, а то спізнитеся. Ви мене не ба-
чили, а я вас. А тобі, батярюко, я цей сором і біль іще нагадаю або 
мої діти... 



І Корнило з порожніми руками подався до обійстя. 
...Не ходив він більше по ті снопи. Побільшало в селі техніки, 

і добро на полях уже довго не залежувалося. Та й сторожувати ста-
ли краще. Людям від Корнила вже нічого не треба було, і нести 
не було звідкіля. Зістарівся і він сам. І з пам'яттю щось сталося. 



ДЕ ГОЛОС ВІДСИРІВ 

У нашому селі було лише двоє німих. Коли подорослішав, то здо-
ровкався з ними кивком голови й рухами пальців рук. Один із них 
був добрим ґаздою, а другий — відмінним столяром. І то не їхня 
провина, що не судилося мати дару мови. Більше нічим Бог їх не об-
ділив — при здоров'ячку були. 

Та стрічався мені по дорозі ще один мовчазний чоловік із ціп-
ком. Про нього я нічого не знав — знав тільки, де мешкає в селі. 
Зустрічаючи його, я з повагою вітався, а він, бувало, лише погля-
не в мій бік і відповідає кивком голови. А слух мав, видно, непо-
ганий. 

Я ріс, а чоловік старів, незмінним залишався лише його ціпок, 
та й той трохи згорбився. Згодом подався я у світ, а коли зрідка 
заїжджав до села, то не кожного разу випадало бачити того мов-
чазного. 

Лише через кільканадцять років я знову зустрів його на сільській 
дорозі. Глянув і впевнився: наче нічого в ньому не змінилося. Коли 
порівнявся, то випалив звичне: 

— Доброго вам, дядьку, дня! 
— Добридень і тобі, чоловіче, — відказав і став мене вивчати так, 

ніби десь уже бачив. 
Не так уже й гучно він мені відповів, ніби захриплим трохи 

голосом, але ж заговорив. . . Я ледве втримався, аби не спитати 
його, що то за диво сталося, як йому голос удалося повернути. Та 
я в своєму житті й не такі дива бачив, тож змовчав. Розійшлися 
ми, кожен своєю дорогою. 

Чужих людей про того дядька питати не став: моя мати зав-
жди знає всі новини в селі. То як повернувся до оселі, ще з по-
рога кажу: 

— Зі мною щойно привітався той чоловік із сусідньої вулиці, що 
з ціпком усе ходить. Раніше він лише головою кивав у мій бік, а те-
пер заговорив. 



— Та він уже давно почав шепотіти. Я сама недавно здоровкала-
ся з ним. 

— Що, нове чудо в селі? 
— Та яке там чудо. У нього голос у льосі відсирів, де він двічі 

ховався. Перший раз у 1940 році, а потім у 1945 — сам знаєш чого... 
Довгенько він там відсидів, а ще довше потім розмовляти не міг... 

Сам себе покарав. І не один він такий був дезертир, що ховався 
по селах від війни та москалів... 



СИ/ІЬВІЯ 

Вона приходила до нашої хати майже кожної днини — здебільшого 
увечері, а в неділю — о будь-якій порі. Прийде, поздоровкається 
з мамою, присяде коло столу, зрідка скаже кілька слів і замовкає. 
Мовчить довго. Ненька ж порається коло печі. Смажить котлети, 
помішує кашу, аби не пригоріла. 

Мовчить тітка Сильвія, мовчить і мама, хіба що інколи спитаєть-
ся в гості про якусь дрібницю. Мовчать вони, то і я мовчу, бо ще 
малий, Мовчать — отже, так треба, отже, не можна втручатися в їх-
ню «бесіду». 

Мати ніколи не випускала Сильвїї з хати, доки та не попоїсть. 
Здавалося, в нас тітці було тепло і затишно. Я від мами вже знав, 
що не поталанило їй у житті із заміжжям. Пристав до неї був один 
з Горішнього кута, та і той утік чомусь через тиждень. Так і вікува-
ла сама. Надривалася у колгоспі, ледве дочекалася мізерної пенсії; 
забігаючи наперед, скажу, що недовго випало їй і користатися із 
заробленого... Проте Сильвія ніколи не скаржилася на свою долю. 
І дуже полюбляла мамині котлети... 

— їж, Сильвіє, не шкодуй, бо їдців у мене тепер мало, — казала 
мати, підкладаючи у полумисок котлети. 

— Та я вже й так наїлася... 
— То бери на потім. Дома з'їси... 
Тітка спершу для годиться віднікується, потім візьме, обережно за-

горне котлети в папір, покладе до внутрішньої кишені латаного пальта. 
Ще трохи посидить «для церемонії» та й піде собі додому. Коли про-
щається, то я бачу її зволожені очі, з яких випливає велика дяка моїй 
мамі і Богові, «який усе дає, що у нас є», — аби тільки й надалі все було. 

— Мамо, а чого вона ховає ті котлети в кишеню? — спитав я якось. 
— Аби не дуже охололи, така у неї звичка... 
.. .Як приходять до мене донька з онуком, частую їх усім, не лише 

котлетами. І дай Боже, щоб було кому їсти. Тільки про ту звичку 
Сильвії я їм ніколи не розповідаю. Нащо їм знати, що і я задовго до 
тих котлет куштував лободу і макуху.,. 



ГІРКИЙ ХЛІБ 

Приїхав якось я у відрядження до Москви. Поселився в одному з го-
телів і подався у службових справах. Повернувся до номера через 
кілька годин, а там якраз прибиральниця порається. Я привітався 
з нею, а вона чомусь лише сердито буркнула мені у відповідь. Бачив 
її уперше, то й не звернув на те уваги — може, вона від природи 
така. Уже хотів вийти в коридор, щоб не заважати, та не встиг, бо 
вона витягла шухляду зі столу й обурено обернулася в мій бік: 

— Я блокаду Ленінграда пережила!.. А ви так із хлібом поводи-
теся!.. Як вам не соромно?! 

У самої ж — сльози градом з очей... Заливається тим плачем 
і далі мені вичитує: 

— Давно я такого знущання з хліба не бачила!.. І як вам не со-
вісно?.. 

«Оце вляпався! Добре, що хоч цього разу приїхав не у формено-
му одязі. Тоді б іще гірше було», — промайнуло в голові. 

Коли я вселявся в номер, то оглянув шафи, тумбочку, і в тій шух-
ляді бачив дві засохлі надламані хлібини (певно, ножа в моїх попе-
редників не було), а ще безліч хлібних крихт. Не став я викидати 
тих недоїдків, бо дуже квапився; крім того, не я там їх залишив, 
а в кімнаті цілу добу ніхто не прибирав. 

Я й без цієї старенької жінки знав, що «хліб усьому голова». Став 
її заспокоювати: 

— То не моя робота. Я над хлібом не збиткуюся... Тут хтось до 
мене насвинячив! 

— Усе одно безсоромники... Так із хлібом поводитися не можна... 
Не в змозі далі вислуховувати докорів та повчань, я вийшов із 

готелю й подався геть. Через горе-постояльців залишився без вини 
винуватим. Гадав, походжу трохи вулицями, доки вона прибере, 
й заспокоюся. Куди там — у голові зароїлися спогади... 

... — Петрику, я даю тобі три рублі, і чатуй біля хвіртки на дядь-
ка Щербаня. Купиш хлібину, бо голодні сидітимемо. Я ж мушу йти 
до колгоспу на роботу... 
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Той добрий дядько (а мама ще казала, що він нам далекий родич) 
працював їздовим у сільпо. Возив із райцентру до села хліб у будь-
яку негоду: влітку — на підводі, взимку — на санях. Буханці викладав 
у ковші на чистий розстелений брезент, зверху накривав його іншим 
брезентом і віз той хліб польовою дорогою через річку Серет (а тоді 
ще в нас і мосту добротного не було) до села в магазин. А як був 
дощ, то дядько й на себе теж брезентовий плащ напинав. Узимку ж 
угортався в кожух. 

Дядька Щербаня не один я виглядав. Багато односельців по 
дорозі намагалися його перехопити. Та він зупинявся і продавав 
попутно хліб лише дуже бідним, старим та немічним, інакше не до-
віз би жодної хлібини до сільмагу. 

Коли я вибігав на дорогу, вуйко Щербань завше спиняв коней. 
Витягав із-під брезенту ще теплий буханець-«цеглину» (як йому 
тільки вдавалося теплим довезти — шлях був неблизький!), чорну, 
як чорнозем, і простягав її мені. Я радо віддавав йому три карбо-
ванці й мчав через хвіртку на подвір'я, надкушуючи на бігу... 

Був той хліб інколи й недопеченим, глевким або перепеченим. 
Який уже діставався — не було часу перебирати. І за те дядькові 
спасибі, бо міг і не зупинитися, дарма що родич. Але такий смачний 
був той кілограмовий буханець, що й словами не передати!.. 

Забіжу, бувало, до хати — і відразу за ніж. Відріжу окраєць, жую 
й запиваю водичкою. А ще сусідський риствак навчив мене сіллю 
посипати. Так смачніше... Проковтнув одним махом скибку, а через 
мить іще хочеться. Бодай крихту!.. З рота слинка тече, аж облизу-
юся. Беру ніж і ще відділяю трохи. Знову з'їдаю і знову хочеться... 
А воно так за одним махом і півхлібини нема, мов зовсім не було. 
І мамі треба залишити, а ще ж на сніданок, і на роботу їй у поле 
потрібно... Тих клятих грошей завше не вистачає, щоб купити в дядь-
ка одразу дві хлібини та наїстися хоча б чорного хліба досхочу. Про 
білий хліб (у нас по-місцевому його називали ще пекльованим) уже 
й не кажу, бо такий у нас був лише на дуже великі свята. 

Ховаю півхлібини до шафи, аби не була перед очима та не так 
кортіло. А мати прийде з роботи, то ще мені скибку відріже й не сва-
ритиме, що сам так багато з'їв. Тільки сумно зауважить: 



— Дивись, аби тобі не зашкодило і живіт не болів... 
Та те буде пізно увечері. А мені ще так їсти хочеться!.. Знаходжу 

в полумиску шматок засохлої мамалиґи й вибігаю на торішні гряд-
ки. Сніг уже розтанув, і деінде викинули зелене пір'ячко цибулини 
(як це ми їх восени не знайшли?). Ото ще теж їжа була. І все те від 
Бога, казала мама... 

То хіба я можу забути дорогого вуйка Щербаня? Його підводу 
і сани, брезенти й чорні хлібні «цеглини», навіть його бідних, худих 
і вкрай стомлених коней!.. А чи пам'ятає, окрім рідні, ще хтось того 
простого сільського дядька? Мусять пам'ятати, доки живі. 

.. .Коли я повернувся до готелю, то в номері було чисто і жодної 
хлібної крихти. Куди поділа та жінка зневажений хліб, я не знаю, 
а її більше не бачив. Серце ж іще довго боліло від своєї, не блокадної, 
думи про хліб... І про тих, що «наїлися»... 



ДУНАЙ 

Побравшись із Настею, ми першого ж літа покинули місто на час 
відпустки та подалися до мого рідного села. Вона хотіла нарешті 
познайомитися з моєю старенькою мамою, яка не змогла приїхати 
на весілля з такого далека. Мені ж не терпілося показати їй Карпа-
ти й усю буковинську красу, та й у Сереті добре було б скупатися, 
бо дуже спекотне літо видалося. А чому б і не навідатися, доки ні-
чого не заважає? Діточки лише планувалися... До того ж уже кіль-
ка років і сам не бачився з ріднею. 

Цього разу дорога була не надто втомливою, навіть веселою. 
Півтори доби потягами, а з обласного центру якісь там півгодини 
до села на таксі (гроші в нас були), і ми вже перед хвірткою бать-
ківського обійстя. 

Тільки-но я клямкнув хвірткою, як першим нас зустрів Дунай. 
Прив'язаний біля хліва на довгому ланцюзі, він весело гавкнув кіль-
ка разів у мій бік і забігав довкола своєї буди, улесливо крутячи 
хвостом та кидаючись із підскоку до мене, мало не вислизаючи 
із нашийника... Хто б сказав у цей час, що вік його давно перейшов 
за межу похилого собачого віку!.. 

Він і під час мого навчання в технікумі, нехай мене не було 
вдома рік, а то й два, не забував мене. Варто було лише прочинити 
хвіртку, як він уже мчав, мов стріла, мені навстріч (бо не завше 
його прив'язували), гасав довкруж, кидався мені на груди, лягав 
під ноги, вертівся, як міг, усе намагався мене «поцілувати» та при-
вітатися, по черзі простягаючи передні то праву, то ліву лапи. Так 
проводжав він мене до самого порога і все намагався прошмигну-
ти слідом. А потім ще довго стояв під дверима, доки я не виходив 
нарешті до нього. 

Так само — з безмежною любов'ю та відданістю — аж за са-
місіньке село проводжав він мене назад, мовби здогадуючись, що 
не швидко я повернуся до нього.. . 

Підійшли ми до вхідних дверей, а тут і мати вже нам назустріч, 
бо чула, що чогось надто розвеселився Дунай (так його назвав 
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брат, як знайшов приблудне сіреньке щеня в саду — бозна-як во-
но туди потрапило)... Розчулилася старенька, бо не чекала таких 
дорогих гостей. Познайомив її з дружиною, а сам, доки вони роз-
мовляли, вискочив у двір до Дуная. Ото вже для нього була справж-
ня втіха!.. Скажу хоча б, що він геть обслинив на радощах мої 
щоки й довго ще не міг утихомиритися, але я мусив іти до хати, 
бо мати вже нагадувала, що чемний син, певне, їхав не лише пса 
провідати... 

Настя дивилася з вікна на наші забави та всміхалася. Я здогаду-
вався, що їй теж кортіло вибігти до Дуная та погратися з ним. Вона 
у хмене дуже любить тварин, а собак і поготів — жодного в місті 
не пропустить. Неодмінно зупиниться, розпитає про все господаря, 
ще й із самою твариною порозмовляє, наче з людиною... 

Як не вмовляла мати мою дружину прилягти та відпочити з до-
роги, вона по обіді вдягла придбаний мною під час відрядження до 
Миколаєва жовтий сарафан із горошинками — ну справжня тобі 
циганка Аза! — й вискочила на подвір'я. 

— Іди, Петрусю, — так вона мене називала, коли була у чудо-
вому настрої, — відв'яжи свого Дуная та підемо до твого Серету... 
Ти ж обіцяв мені все показати, то чого гаяти час? Для спочинку 
ніч буде... 

Відчепив я ланцюг від буди і передав його дружині. Пес так рво-
нувся на волю, що Настя ледве його втримала. Відчинив я хвіртку 
на город і показав жінці межу, якою йти до річки. Дунай сам вивів 
її на стежку й помчав уперед, а дружина — за ним, як прикордонник 
у кіно. Я ледве встигав за ними, прикрикуючи на Дуная, аби не біг 
так швидко та вгамувався трохи. 

Нарешті ми опинилися біля Чуркача — цілющого джерела під 
горбом, що тече з-під землі вже сотні літ й дзюркоче («чуркоче»!) 
найсмачнішою в світі кришталевою водою на здоров'я усьому жи-
вому. Дружина швидко напилася свіжої води, студеної, як із холо -
дильника, — а довкруж така спека! І пес кілька разів хлебнув із 
насолодою та знову рвонув уперед. 

Спустилися ми видолинком і опинилися на громадському па-
совиську, що колись старі люди прозвали Зарінком. Уже показа-



лося й русло Серету, що омивав те кількагектарне лугове роздол-
ля з пишною травицею, смарагдовою по весні й золотавою від 
палючого сонця влітку. Завиднілися старі верби з розпущеними, 
як у дівчат, косами, ще зеленими, бо вбирають у себе річкову во-
логу. Навесні та взимку гілля цих верб тут обрізують для плетіння 
кошиків. І майстри задоволені, і верби ще пишнішими стають... 

На Зарінку паслася врозбрід череда корів, а трохи віддалік від 
неї гралися дітлахи. До річки залишалося якихось двісті метрів. 
Мій «прикордонник» підтюпцем просувався за Дунаєм, утриму-
ючи його на довгому ланцюзі та підмітаючи довгим сарафаном 
власні сліди. 

Я навіть гадки не мав, що Насті заманеться збігти з пагорба не до 
річки, а прямо під череду. Інакше б зупинив, застеріг, закричав!.. 

Усі корови, як за командою, підняли свої рогаті голови й побіг-
ли назустріч моїй дружині. Жінка перелякалася, випустила з рук 
ланцюг і кинулася до мене. А Дунай рвонув навперейми коровам, 
таким чином «прикривши» мою Настю та прийнявши увесь «во-
гонь» на себе. 

Моя міська дружина, звичайно ж, не знала, як корови не люблять 
собак. А я не на жарт злякався, бо мав, крім того, ще й власний 
гіркий досвід. Корови ж тим часом обступили мого Дуная, нахили-
ли голови й почали бити його рогами. Ще мить — і закололи б його, 
бо котрась навіть наступила на ланцюг, то пес із переляку кидався 
в різні боки, шукаючи порятунку. Настя, побачивши те, намірилася 
була повернутись, і я ледве втримав її. 

— Петре, врятуймо його! Вони ж заб'ють бідного!.. Це я вин-
на... — повторювала крізь сльози. 

Мені не було коли її заспокоювати: забувши про власну безпеку, 
я кинувся в середину череди, погейкуючи, шукаючи під ногами 
хоча б якогось дрючка й намагаючись побачити той клятий ланцюг. 
Корови підняли тим часом голови й ніби сторопіли на місці, роз-
думуючи, варто чи ні їм кидатися на мене. Устигаю побачити, що 
й дітлахи з палицями біжать до нас. А дружина вже аж захриплим 
від крику голосом усе волає: 

— Ой, що я наробила! Навіщо я пса з собою брала!.. 



90 •>«. >• V х 

Прикрив я собою Дуная, спіймав рукою ланцюг від нашийника 
та став підтягувати собаку до себе. А як підсмикнув другий кінець, 
то звівся на ноги й замахав ним, як ціпом, над головою. Корови 
кинулися врозтіч. Тут і хлопчаки підбігли до нас та повідганяли 
худобу аж за верби. Один із них повернувся назад і сказав нам: 

— Ви більше з собакою до корів не підходьте! Хіба ви не знаєте, 
що вони їх не люблять? А ще у нас є корови, що б'ються не лише 
між собою, а й на людей кидаються без причини... 

— Та, хлопче, знаю! Сам колись тут корів пас. 
Я скрутив трохи ланцюга, але не став більше передавати Дуная 

дружині — вже сам утримував аж до річки. На березі прив'язав 
його до ближньої верби. Переляканий пес мовчки приліг на землю 
й став дрімати, бо знесилився від такої напруги. 

— То як тобі видовисько? — питаю у жінки. 
— Уперше в житті зі мною таке трапилося!.. Ти, Петре, хоч матері 

не розповідай, а то перепаде мені й тобі на горіхи! 
— А мені за що? Я ж герой! Урятував жінку і пса від лютих корів. 
— Спасибі! Хоча мене врятував не ти, а пес. Та мені не до твоїх 

жартів. Коліна й досі трусяться... 
— То більше не підеш із Дунаєм до річки? 
— З мене досить одного разу! — Підійшла до собаки, обійняла 

за шию руками й притиснула до грудей: — Ти мій найкращий, най-
сміливіший, найдорожчий, що б я робила без тебе? 

Дунай на те й собі звів посивілу мордочку та застукотів хвостом 
на знак розуміння й поваги. 

Я теж підійшов до Дуная. Цього разу він врятував мені дружи-
ну, моє кохання, матір наших майбутніх дітей. А дванадцять років 
тому... 

І доки ми загоряли та купалися, я встиг переповісти Насті цю 
історію, яку неможливо забути. 

Так уже водилося у нашій багатодітній сім'ї: підростали старші,то 
корову випасали менші. Адже без корови, все одно що без батька, нам 
було не вижити. Тож як підріс мій середульший брат Корнило, то вл іт -
ку почав підробляти в колгоспі, й корову пасти мусив я. Та спершу 
мене, восьмирічного, треба було випробувати в ролі пастуха. 
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Отож на Зарінок того дня я прийшов іще з Корнилом. Ішли ми 
за нашою старою коровою (вона в нас сумирна була і ніколи не би-
лася) до пасовиська з центру села вулицею Бідовою. Там не тільки 
самі бідарі жили, а чого так вулицю ту назвали, я не знаю. Може, 
через те, що в кінці її, як сильно задощить у Карпатах, розливався 
з берегів Серет, і повінь затоплювала останні хати перед Зарінком. 
Через повені кілька крайніх хат перевезли в безпечне місце, бо 
й горби почало змивати водою. 

Ідемо за коровою, погейкуємо й час від часу підганяємо лозиною, 
щоб устигти напасти до обіду. Корова, розмахуючи довгим хвостом, 
відганяє набридливих мух та раз по раз озирається, ніби питаючи: 
а чи не можна трохи повільніше?.. 

На пасовиську старші хлопці сідають гуртом різатися в добряче 
потріпані карти, затягуються їдким димом із зібраних по дорозі 
недопалків, а таких, як я, змушують бігати за коровами й відверта-
ти їх від збиткування над людськими городами, а то й над колгосп-
ним полем. Верховодили над нами Корнило й Онись Семенишин. 
І мусив я отак бігати цілих три дні до кінця тижня від ранку до 
вечора, бо за кожен день моєї роботи Корнило одержував від хлоп-
ців фабричну цигарку. 

А тут Онись так розігрався в ті карти, що аж упрів, то куди вже 
йому було за коровою стежити. Хтось крикнув, що його Мартоля 
хрумає чужу кукурудзу. Тож він попросив Корнила, аби він послав 
мене вигнати ту нікчемну Мартолю з людського городу. Мені не хо-
тілося бігти, бо вже знав од хлопців, що та корова б'є дітей. Але 
брат наказав — що тут подієш? 

Знайшов я на землі довгий прут і з великою неохотою таки побіг 
у бік шкодливої, як і сам Онись, Мартолі, вимахуючи поперед себе 
прутом, мов шаблею. Наблизився до ситої рябої, чиї роги, рівні та 
гострі, грізно здіймалися вгору. Став іще дужче перед нею крутити 
прутом, наче геть забув, що переді мною не кропива, а несамовита 
тварина, яка кидається на людей. Вигукую: 

— Назад, назад, геть із городу! 
Вона відірвала морду від кукурудзиння і звела на мене налиті 

кров'ю очі... Незчувся, як опинився на Мартолиних рогах (і коли 
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вона встигла мене ними підхопити?). Стала вона мене підкидати, 
ніби борошно в ситі. Трусила так доти, доки я не впав на землю. Далі 
я втратив свідомість і вже не відчував болю. Здуріла корова далі вов-
тузила мене рогами по закаляній гусьми й качками траві, гамселила, 
ніби хотіла помститися за весь будь-коли караний коров'ячий рід. 

— А що було далі? — запитує дружина, наче прокинувшись від 
сну. Дунай і собі звівся на ноги та підійшов ближче, ніби розуміючи, 
що без нього вже не обійтись. 

...Ті батяри разом із моїм рідним братом Корнилом так загра-
лися у кляті карти, що й не бачили, як мене добивала, рахуючи 
недостиглі ребра, клята Ониськова рогата відьма. Один лише Ду-
най, якому було десь місяців сім, своєю ще цуценячою душею відчув 
недобре: він помчав на жорстоке побоїще, почувши мої далеко 
не войовничі крики, й прибіг, коли моє безборонне тіло вже було 
розпластане на землі. Дунай, по-перше, відігнав розлючену коро-
ву, а по-друге, на його несамовитий гавкіт збіглися до мене, напів-
живого, усі пастухи, що тільки були на Зарінку. Стали мене обма-
цувати, наче я вже мрець, і перенесли під верби на чисту траву. 
На моє щастя, голова вціліла, обличчя було без жодної подряпини, 
очі теж залишилися неушкодженими. 

Після тих шалених побоїв я не міг не те що звестися, а навіть 
повернутися з боку на бік. Хтось приніс у картузі води із Серету 
і став обережно змивати свіжу кров з мого тіла. Подерли чиюсь 
майку і стали злегка мене обтирати. 

— Я скажу батькові, аби спиляв Мартолі роги! А як ні, то я її 
більше не пастиму, — бідкався наді мною Онись. Ніби я збирався 
щойно стати на ноги і йти до них правуватися, вимагати, щоб від-
шкодували збитки... 

Чомусь про Дуная тоді всі забули, хоча він і без нашої дяки був 
незмірно щасливий, але висловлював те щастя по-своєму, по-со-
бачому — улігшись поряд та не зводячи з мене співчутливих очей. 
Я ж навіть не міг здійняти руки, щоб його погладити. 

Трохи згодом Корнило обережно зняв з мене сорочку, а на ме-
не одягнув свою та побіг до Серету прати й до того перепрану вже 
одежину. 
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До самого вечора біля мене чергував хтось із хлопців, приносили 
мені питної води, давали, хто що мав із їжі, та все перепитували, чи 
мені не боляче й чого я ще хочу. Звівся я на ноги, аж як геть зве-
чоріло, і, спираючись на брата, почвалав за нашою коровою вверх 
по Бідовій додому. Нас уже визирала з подвір'я мати, лише запита-
ла, чого ми так пізно повертаємося, бо час уже корівку доїти. То 
Корнило відбрехався, ніби ми дуже загралися. Після вечері я ти-
хенько прошмигнув до Дунаєвої буди та, плачучи, від усього серця 
обійняв його... 

Уранці мені значно полегшало, і я знову поплівся за Корнилом 
на Зарінок. Хлопці зустріли нас радісно, й того дня я вже за коро-
вами не бігав. Мені дозволили досхочу грати зі старшими в карти. 
Мартоля з наполовину спиляними рогами вдалині пощипувала 
траву... 

— А ти, Петре, знаєш, що коли хтось врятував тобі життя, то ти 
йому зобов'язаний до кінця днів своїх? — каже мені після довгої 
паузи жінка і ще дужче горнеться до мене. — Хоча сьогодні ти по-
вернув борг Дунаєві. Якби не ти!.. 

— А якби не він? — перепинив її я. — Що б я робив, якби з тобою 
щось трапилося!.. 

Ми замовкаємо обоє, бо справді не потрібні слова. Дунай на 
животі підсувається ближче й кладе свою мудру голову мені на 
коліна... 

У дворі я приселив Дуная на місце, а дружина побігла до хати 
принести йому попоїсти. Ще кілька разів вона гралася з ним, і він 
уже визнавав її за свою. Але більше ми його не відв'язували і в да-
леку дорогу не брали. Я дотримав слова й матері про пригоду з Ду-
наєм не розповів. Нащо зайве було ятрити їй серце?.. 

Через рік я знову приїхав (уже сам, Настя була вагітна) до села. 
Дунай мене не зустрічав. Відчинивши хвіртку і прямуючи до 

обійстя, я побачив собачу домівку порожньою... Ще сподівався, 
що, може, пес гуляє десь на волі по задвірках та городах. 

Одиноко переступив поріг хати, запитав звично: 
— А де це Дунай? 
— Еге, немає вже нашого песика! Убили його недавно... 



Болісно різонуло в серце оте «убили»! Хіба він робив комусь 
зле? А за те, що врятував нас із Настею, стеріг батьківську домівку, 
хіба не повинен був гарантувати йому довге-довге життя якийсь 
собачий бог?.. 

Мовби вгадуючи мої думки, мати вела далі: 
— Якраз приїхали з району мисливці з фургоном, шукали бро-

дячих собак. А наш Дунай, якого ми вже не прив'язували, ухит-
рився вислизнути з ошийника і втік із двору. Десь під сільською 
чайною й підловили його на мушку... То так сказали мені кухо-
варки з тієї чайної, бо вони завше його підгодовували й за свого 
вважали, любили... 

Бідний мій Дунай, як йому хотілося волі, завжди було затісно 
в буді та на подвір'ї. Вирвався з ланцюгової тюрми, за що й по-
платився. 

А особливо вразило мене останнє мамине слово. «Любили»? Ні, 
я люблю його й досі. 



СОЛОМУ СКИРТУВАЛИ 

З вересня я вже мав ходити до останнього, десятого класу, та до 
парубкування ще було далеко: не доріс, мовляв. Зате того літа після 
жнив ночами почав ходити замість мами скиртувати солому. Мама 
мені довірила наші вила з довгим (аби зручніше було користувати-
ся), до блиску відполірованим її руками держаком. Ніхто не питав, 
а чи доріс я вже до такої роботи, та ще й вночі. Не проводив ніхто 
інструктажів із техніки безпеки. У селі воно само собою виходило: 
коли є в родині хлопець, то він має усе вміти й усе робити — якщо, 
звичайно, не лінивий. 

Мене з кількома жінками послали на скирту: вважалося, що там 
трохи легше. Треба було приймати здоровенні пласти соломи та 
розкладати їх по краях. Знизу нагору солому подавали чоловіки, 
тримаючи її на вилах із довгими держаками. Адже спеціальної тех-
ніки тоді було ще обмаль, і мав її далеко не кожен колгосп. Скирту-
вання мало закінчитися хутчій, бо, не дай Боже, задощить — і тоді 
все нанівець. 

Ніч видалася місячною, і штучне освітлення з прожекторів було 
майже зайвим. Жваво та швидко йшла робота нагорі. Ми ледве 
встигали приймати пласти соломи знизу від дужих чоловіків. Поруч 
зі мною опинилася Марійка з маминої ланки, моя ровесниця. Вона 
закінчила сім класів, та вже кілька років працювала у колгоспі врі-
вень із жінками: не до подальшого навчання їй було. Коли я за маму 
ходив на роботу, траплялося мені зрідка зустрічатися з Марійкою. 
Вона мене не раз обпікала своїми небесного кольору очима, і від 
того мені ставало ніяково. Я того позирку її очей не витримував 
і відвертався, бо не розумів ще, до чого це. 

Жила дівчина з мамою, молодшими братами і сестричками на 
белебні під лісом у Горішньому куті. Там переважно селилися мол-
довани, які розмовляли румунською. Але Марійка, зважаючи, де 
і з ким, гарно спілкувалася й українською, дарма що я її називав 
молдованочкою. Вона сміялася з того й казала, що я сам молдова-
нин. Чорнявенька, весела, вродлива, роботяща. Одним словом, 
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дівка на виданні, та вже не для мене. Кажу ж, не доріс я ще до того, 
аби зрозуміти, чого їй треба... 

Перерва мала бути десь опівночі. Ми з Марійкою приймали плас-
ти соломи знизу і ледве встигали їх пересувати по скирті. Не до 
милування було. Робота йшла гаразд, не було жодного передчуття, 
що має щось трапитися. Прийнявши черговий пласт, я намагався 
перекинути його подалі, та це мені не вдавалося: щось заважало 
збоку. Я сіпався з тією соломою, ледве втримуючи її на вилах. Ураз 
перешкода піддалася, а внизу почувся ґвалт. Пласти подавати пе-
рестали. Я глянув униз; усі жіночки зі скирти теж звернули погляди 
на землю, цікаві, що ж там за пригода трапилася. 

Тим часом гамір стих. Лишень постогнував один із чоловіків, що 
лежав на землі горілиць. Коли я підхопив від нього останнього плас-
та, він не стримав вил, і вони застрягли в соломі, а коли вислизнули, 
то держак ударив чоловіка по руці. Тож він і закричав з болю... Я ду-
же злякався, що через мою необачність трапилася така біда, хоча 
мене в тому ніхто й не винуватив. І взагалі — могло бути й гірше... 

Через кілька хвилин, слава Богу, чоловік отямився. Звівся на ноги, 
підібрав із землі свої вила та заходився підіймати нагору нову ношу. 
За ним знову стали подавати солому й решта чоловіків, наче нічого 
й не трапилося. На щастя, все обійшлося. 

Ось-ось знизу мали гукнути про початок перерви для перепо-
чинку й підсніданку. А перед цим нас таки добряче закидали нагорі 
соломою, навіть прикрили нею. Та ще й, наче навмисне, упавши, ми 
розпростерлися поруч. Марійка пригорнулася до мене так, що мене 
обдало жаром і здалося, мовби загорілася солома довкруж. Її солод-
кі гарячі губи в задушливій темряві торкнулися моїх вуст. Вона 
почала швидко й ніжно обціловувати моє обличчя. Хто знає, скіль-
ки б те продовжувалося, бо мої руки вже стали обвивати шию мол-
дованочки-смаглявочки, я почав відповідати на поцілунки. Під 
скиртою усе стихло, й ніхто нас не шукав... Ми обоє розпашілися, 
і ще мить — невідь-чим би те все завершилося між нами; та Марій-
ка, тихо простогнавши, прошепотіла: 

— Семенку, не треба... Ще рано... Потім люди погано про нас 
подумають... 
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Не треба, то й не треба. На те ще буде час. Перегоріло, і я схаме-
нувся. Ми разом звелися та спустилися зі скирти на землю. Пішли 
до гурту підснідувати... Я попив холодної водички з відра й трохи 
охолов. Присів коло Марійки, але в її бік намагався не дивитись: 
соромився того, що між нами трапилося. А вона жувала сало з хлі-
бом і чомусь сміялася... 

Після перерви ми знову подалися на верх скирти і працювали 
там поруч аж до самого ранку. 

Як добре розвиднилося, скиртування закінчилося. Гарна вийш-
ла скирта! Ми з Марійкою попрощалися і розійшлися по домівках. 
Подальші зустрічі були лише випадковими. 

...Уже як став парубкувати перед призовом до війська, я кілька 
разів із хлопцями навідувався до Горішнього кута. Виходила з хати 
тими літніми вечорами до мене й Марійка, щоправда, лише кілька 
разів. А потім сказала мені востаннє: 

— Ти більше до мене не приходь... Я заміж виходжу... 
І тієї ж секунди, як спалах, зринула в мене перед очима спершу 

така невинна та зоряна, а-потім жагучо-темна, пропахла соломою 
ніч. Поцілунки дівочі, швидкі та шалені... 

Але була вже пізня осінь. Солому на верхівках скирт — зчорнілу 
й вогку — ось-ось мали вкрити сніги... 



СТИГЛІ ЯБЛУКА 

Перед святим Іллею достигли перші яблука: білий налив, які ми так 
і називали — «до святого Іллі», та магарки, або мадярки. Ті пер-
ші — білі й трохи квасненькі, а другі — червоні та солодкі. Білого 
наливу росло лише два, а солодких аж чотири дерева, що тато колись 
насадив. І вродило ж того року все дуже рясно. Мати не шкодува-
ла тих яблук, роздавала родичам, сусідам і всім, хто хотів. Інколи 
ще й казала: «Беріть досхочу та їжте за упокій мого чоловіка», — 
тобто мого тата, бо ж то після нього така спадщина на довгі роки 
зосталася... 

Літо було в розпалі, пекуче сонце наче кликало до Серету ку-
патися й висмажувати на березі тіло, набиратися снаги, — адже 
зима буде довгою і засніженою, та й до школи мені ще рік майже 
ходити. 

Якось зрання нарвала мати яблук, тих та інших, повкладала їх до 
лантухів, помістила ті лантухи у дві сітки, ще й курку встигла зарі-
зати й обпатрати, доки я відсиплявся. Коли вже встав, умився і наїв-
ся як належить, вона мені й каже: 

— Поганий сон мені снився, а сама вже не в змозі, то з'їзди ти до 
міста, відвези гостинця нашому старшому, я все приготувала. Щось 
довго не приїжджає і вісточки про себе не подає — чи не захворів, 
бува? А корівку сьогодні я сама в садочку попасу... 

— Добре, мамо, — кажу я на те, а самому так не хочеться плен-
татися до того міста й шукати мого вченого брата. Міг би й сам, 
зрештою, приїхати й набрати тих яблук у саду скільки завгодно — 
адже він дужчий за мене! 

Та не посмів зобиджати неньки — ще нагнівається, а вона й так 
настраждалася з нами. Після смерті батька нікого з підстаркуватих 
залицяльників до себе не підпускає: лише діти в неї у голові. 

Тоді ще автобуси до села не ходили, рідко в кого й машини були, 
та й де тих грошей настачити на оплату попутних. Треба йти пішки 
до райцентру, а там сідати на робочий потяг у полудень, у вагоні 
переповненім вистояти близько години, а потім крокувати брудним 
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містом довгенько, доки дійдеш до квартири того брата, а чи ще й бу-
де вдома? Ой, як мені не хочеться теліпатися до того міста!.. 

Наче відчуваючи мій настрій, мати знову добродушно просить 
виконати доручення, бо ж нечасто звертається до мене з цим, 
і додає: 

— Для мене всі діти однакові. Котрий би палець на п'ятірні не по-
ранити, а болить уся рука... А, може, він захворів тяжко й тому 
не їде до нас? 

— Та живий і здоровий він, мамо! Просто йому ніколи, — заспо-
коюю її та кваплюся вдягатися у більш-менш пристойне вбрання. 
Одягнув костюмчик, у якому до школи ходив, узув парусинові туф-
лі — оце і все, що мав святкове. Схопив ті дві важкуваті, як для 
мене, сітки, заховав до кишені кілька карбованців на дорогу, одер-
жаних від мами, поцілував її й подався з двору. 

Мати стояла на подвір'ї, дивилася мені вслід, наче благословляла 
й молилася за мене, щоб у дорозі нічого не трапилося. Коли закін-
чився наш город, я озирнувся, перш ніж звернути на іншу межу. 
Далі вже ми не могли бачити одне одного, і я поквапився, аби не за-
пізнитися на потяг. 

Ішов навпростець, знаними з дитинства стежками: спершу до 
пасовиська, яке прозвали Зарінком, де два річища Серету злива-
ються в одне, й там, на мілині, переходжу вбрід. Заздалегідь знявши 
туфлі, входжу в теплу воду. Воно можна було йти в обхід, потім 
через дві кладки, але так довше, і люди могли б мені стрічатися по 
дорозі. А мені не хочеться, щоб знайомі бачили мене з тими ланту-
хами; чого — й сам не відаю. Адже зрозуміло, що не крадене несу, 
а своє із саду, бо яблука трохи видніються в сітках. 

Незчувся, як уже вибрався на зарічанську стежку й подався через 
Багну. Колись тут довкруж були самі багнюки, та потім руки людські 
за допомогою техніки прорили глибоченькі канави-річки, в яких 
і вода прозорою була, і риба з жабами водилася. Береги тут обросли 
травою та польовими квітами, і пахло висушеним сіном. Ці рівчаки 
ми називали фосами, почутим від дорослих слівцем, звичайно, 
місцевого, діалектного походження. Коли ми ганяли своїх корів на 
стерню пастися, то навіть купалися в тих річках, ще й рибу ловити 



примудрялися... Тут і курити вчилися, криючись від дорослих: 
до вечора ті запахи вивітрювалися. 

Людей на дорозі не було, й ніхто мене не наздоганяв; не боввані-
ли людські постаті й попереду. Я йшов собі, милуючись скарбами 
природи, та зрідка позирав на сонце, мовби звіряючи за ним час. 
Лише трохи гризли мені пальці ручки тих сіток: хоч і обкрутив їх 
заздалегідь носовичками, та то мало допомагало. 

Так дійшов до огорожі «Сільгосптехніки», звідки вже добре вид-
нілися перші будівлі райцентру. Залишилося перейти дві колії за-
лізничні, а там уже рукою сягнути до станції. І на душі радісніше 
стало, щось і наспівувати собі під носа почав. 

Та все ж сталося не так, як гадалося. Трапилося щось на зразок 
того, що ми вчили в школі: з пункту А вийшов один школяр і в той 
самий час інший вийшов з пункту Б; треба вирахувати, коли вони 
мають зустрітися. І якби був на те в мене час, то встиг би я не тіль-
ки вирахувати, але й сховатися. Та часу в мене не було: щойно я під-
нявся на перший насип залізничної колії, як побачив її — мою од-
нокласницю, Єфросину, або, як ми її пестливо називали, Фроську. 
Вона з легкою сумочкою йшла мені назустріч, і я здогадався, що то 
вона йде пішки зі станції, долатиме пройдений мною шлях і через 
моє село піде додому майже до самого прикордоння. Неблизьким 
був шлях до її оселі. 

Мешкала вона у старовірському російському селі, а до нашої 
школи вперше прийшла у восьмому класі: у селі їхньому не було 
десятирічки, а батьки звеліли їй учитися далі. Старанне було дів-
чисько: долала пішки стільки кілометрів видолинками та горбами 
у будь-яку пору року, в дощ і вітер, у зимові завірюхи, як справжня 
спортсменка, і те все їй було за дрібницю. І не спізнювалася, і ніко-
му не скаржилася на таку долю. Хлопці її не чіпали, а навпаки, хи-
зувалися перед нею і пропонували свою дружбу. Та Єфросина ніко-
му взаємністю не відповідала: ввічливо переводила тему кохання 
на погоду чи новини. Я теж поглядав був крадькома в її бік, та близь-
ко не підступався — тримався осторонь... 

Росіяночка вже дійшла впритул до насипу й зупинилася на стеж-
ці. Мені вже її не обійти ніяк. Збігаю з насипу й з тими лантухами 



в руках постаю навпроти неї. Дівчина, отетерівши від несподіваної 
зустрічі, якусь хвилину питально дивиться на мене. Протягом цьо-
го часу я, ніяковіючи, встигаю розгледіти її бліде, вкрай стомлене 
обличчя: здається, їй у цю мить байдуже до всього довкола. Таке 
враження, що хай горить скрізь, а вона з того місця не зрушить. 

Побачила мене — враз куди й поділася та її втома: щоки стали 
рожевими, очі заіскрилися, розтулилися пухкі вуста, наче створені 
для поцілунку... Та все ж поцілувати їх я б ніяк не насмілився — 
лячно якось, хоча враження було таке, що обійми її хоч зараз — 
і не відштовхне від себе. Чарувала мене усмішкою, ніби сама хоті-
ла тих обіймів. І жодної душі довкруж. Лише з неба усміхається 
до мене палюче сонце. А в думках уже крутиться: невже сам Бог 
навмисне звів нас тут, подалі від стороннього ока?.. 

— Здрастуй, Вікторе, — каже вона мені й свердлить своїми зе-
ленкуватими очима, ще й крок ступила ближче, і я вже відчуваю її 
подих, серцебиття, ніяковію від того ще дужче, опускаю очі, бо ще 
мить, і можу вже не стриматися від посланої мені можливості. — 
Куди це ти зібрався в обідню пору? 

— До міста мати послала брата провідати, — відповідаю, досі 
тримаючи в руках ті сітки. 

— Та поклади ти свої лантухи на землю, поговори хоч трохи зі 
мною. Не бійся мене, я не кусатимусь... 

— Яблук хочеш? — питаю, а сам поклав сітки на траву, нахилився 
й почав розв'язувати одну з них. Витяг звідти три гарні червоні яб-
лука й подав їй. — Бери, пригощайся! А є ще в мене й кисленькі... 

— Ні, кисленьких не хочу... Мені й солодких вистачить, та ще 
й від тебе. 

Бачу, що кокетує. Перехопила ініціативу до своїх рук. Відкусила 
трохи одне з яблук, утамовуючи спрагу. 

Бував я кілька разів у її селі. Там теж є гарні сади і яблука 
різні родять, не гірші від наших. І хату її бачив край села, люди 
показали. 

Я раз по раз поглядав не на неї, а на сонце, яке мене квапило. 
Не встигну на потяг — і куди тоді подіти ті гостинці для брата? 
Не нести ж їх назад стільки кілометрів! 



102 — V 

— Ще встигнеш, — каже вона й дивиться на свого годинника 
з позолотою. — У тебе є півгодини, а до станції п'ять хвилин ходу. 
Поговори ще зі мною, я ж тебе вже давно не бачила... 

І справді — після складання іспитів за дев'ятий клас понад місяць 
не випадало нам зустрітися. Здається, якби не було тих лантухів, 
то кинувся б її обіймати, та й цілуватися б відразу навчився; але 
стримують мене лантухи — мушу виконувати доручення. 

Позгадували ми шкільних друзів, поговорили про плани на май-
бутнє: найбільше ще рік ходити нам різними дорогами до школи, 
а там що кожному з нас Бог пошле. Я таки почастував її ще кислень-
кими яблуками. Вона подякувала й сама поцілувала мене в щоку, 
обпекла ще раз своїми зеленкуватими очима й проказала: 

— Шкода, що ти квапишся й дороги в нас різні... То йди, бо 
й справді спізнишся через мене, — повернулася і стала підіймати-
ся на насип. 

Я схопив свої лантухи й ступив крок на стежку; потім озирнув-
ся й побачив нагорі її гарну дужу постать. Вона кілька разів пома-
хала рукою і зникла з мого поля зору, наче й не було тієї зустрічі. 

На потяг я встиг, вистояв у тамбурі з лантухами відведену годи-
ну й дістався до міста. Увіпхався в переповнений вщерть тролейбус 
і під'їхав через певний час до будинку, де мешкав мій старший брат. 

Удома він був сам: жінка на роботі, дочка в школі. Брат саме 
збирався на лекції до свого університету. Спізнився б я на кілька 
хвилин, то поцілував би двері й мусив був би прохати сусідів, щоб 
залишити в них ті сітки з гостинцями до приходу брата або брато-
вої. А мені ще треба встигнути на вечірній потяг: мати хвилювати-
меться, якщо повернуся надто пізно. 

— О, привіт, братику! Звідки це ти? 
— З села, пане, з села... І мати тобі гостинця передала. Казала, 

що сон їй поганий наснився: чи ти, бува, не хворий, щось довго 
не навідуєшся до нас. Отож і прислала мене до міста. 

Заходився я розв'язувати ті лантухи й викладати на стіл їхній 
вміст. Максим стояв поряд і дивився то на мене, то на яблука, ще 
й підганяв мене, бо спізнювався на лекції. 
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— Нащо ти карався і мені яблука віз? Я вчора на базарі їх купив. 
Курку теж... 

— Та хто міг знати, що в тебе є, а чого немає! Не зі своєї волі 
я сюди приперся, мати до тебе послала. А ти міг би й сам приїхати. 
І взагалі — дарованому коневі в зуби не дивляться... 

— Мені не до твоїх жартів, викладай швидше, бо ж кажу, що 
спізнююся. Хочеш, то залишайся ночувати, увечері й поговоримо. 
І яблука трохи побилися... 

— Ти сам їх спробуй привезти цілісінькими в лантухах у таку 
спеку і такою паршивою дорогою. А ночувати я не збираюся, бо 
мама веліла не затримуватися. 

— Не злися, то я так про себе, а матері перекажи велике спасибі. 
Я й сам збирався приїхати на ці вихідні, та коли вже ти перевідався, 
то приїду за тиждень. 

Він витяг з гаманця дві десятки й подав мені: 
— Передай їх мамі як додаток до пенсії. 
Потім витяг іще п'ятірку й подав мені як винагороду за достав-

лені гостинці. Воно ж і добре, бо своїх грошей я ще не мав. 
З його квартири вийшли разом. Сітки я запхав до кишені штанів, 

трохи пройшов із Максимом вулицями міста та й розпрощався. Ще 
поблукав годину, купив свіжого хліба, печива й цукерок — то вже 
для мами й для себе гостинці; поласував і морозивом, і газованою 
водою. Шкода, що мамі не міг довезти морозива, бодай кілька пачок: 
вона ж так любить його... 

Додому я дістався тим самим маршрутом, без пригод. Без лан-
тухів долати шлях було легко. Зраділій матері я віддав гроші від 
Максима, розповів, що він живий і здоровий, змовчав лише про 
його невдоволення тими яблуками: нащо ятрити матері серце — во-
на ж хотіла тільки добра... А так часом буває: хочеш комусь добро 
зробити — й сам себе кривдиш. 

Та забулося і це. Я більше яблук і гостинців із села не возив: 
дурних нема. Бач, як розпанів братик. Але таки приїздив сам зрід-
ка; коли ж не випадало, то листоноша приносив поштовий пере-
каз — на десятку, а то й більше, як інфляція була. 
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...Із Фросею ми ще зрідка зустрічалися в школі — та тих зустрі-
чей не порівняти було з тією, коли я під палючим сонцем пригощав 
її яблуками. Не теплішали наші стосунки й надалі. Може, вийшло 
так через те, що почастував-таки я її ще й кисленькими яблуками... 
Словом, варто було кувати залізо, як воно ще було гаряче, й не че-
кати, доки прохолоне. Не можу я знати, коли, де та що втратив. 

Після школи розійшлися наші дороги. Через десяток років я дові-
дався, що не обминуло щастя і Фросю, не забарилася в дівках. На-
родила двійко діточок, і чоловік у неї лагідний та добрий. І цвітуть 
у їхньому селі дерева, буйніють сади, рясно родять яблука — кис-
ленькі і солодкі. Кому які до вподоби, а як на мене, то солодкі — най-
кращі. Бо від кисленького й гірко може бути. 



ВАЗОНИ 

Село духмяніло квітами. Вечірні сутінки вже давно оповили хати, 
і лише де-не-де над шляхом блимали ліхтарі на дерев'яних стовпах. 
Повний місяць причаївся був за хмарами, але вже ось-ось мав 
викотитися з-за них. 

Люди наче поховались по своїх оселях, навстріч ніхто не трап-
лявся. Воно й не дивно: жнивують, то й постомлювалися, а зрання 
знову до хліба треба поспішати. Навіть електрика не в кожній хаті 
світилася — багато хто вже повкладався до сну. Сьогодні будень, 
тож у клубі тихо. Кінофільм демонструватимуть тільки завтра об 
одинадцятій вечора, та й то, якщо зійдуться глядачі, — бо хто ж пі-
де до клубу, не впоравшись із роботою? 

Досхочу нагомонівся з мамою, якої вже півроку не бачив, але так 
і не зважився запитати її про найголовніше — про те, заради чого 
й завітав я сюди аж з берегів Чорного моря у відпустку. 

Вийшов надвір прогулятися. У повітрі стояли пахощі квітів. Як 
не намагався пригадати назву тих квітів, та так і не зміг. Довго 
я не бачив тих квітів — немає таких у пустелях Середньої Азії. 
Незручно було в листах до матері запитувати про найпотаємніше: 
і так казали люди у селі, що для хлопців немає тут наречених, то 
нащо зайве ятрити старенькій душу? Друзів теж не хотілося бен-
тежити своїми розпитуваннями. А вона, причина мого хвилювання, 
чомусь мовчала... Мусив сам вивідати, що ж трапилося з нею. 

Трохи пройшовшись гостинцем, я звернув у провулок, подався 
до Потоку: так прозвали той невеличкий рівчачок стрімкої води 
односельці. Течія в ньому була каламутна, навіть у погожі дні. Біг 
той Потік десь аж із Карпат, впадав до Серету. Ніхто й не знав, де 
його початок, з якого джерела він пливе. Зазвичай Потік був тихим, 
та після великих злив ставав таким бурхливим, що ніс людям ли-
хо: виходив з берегів і на своєму шляху зносив не один дерев'яний 
настил. Тому селяни мусили замінити дерев'яні настили на бетон-
ні. Але завше, коли я стояв понад ним з Оксаною, Потік був тихим, 
спокійним і лагідним. Ледь вчувалося його дзюрчання. Обабіч 
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височіли стрімкі горби з невеличкими видолинками, схожими на 
сходинки. 

Та мені не треба було підійматись на гору і перестрибувати Потік. 
Хата Оксани самотньо стояла біля берега. У тій старенькій хаті 
під солом'яною стріхою дівчина жила сама. Так сталося, що в один 
рік померли тато і мама. Залишили її, вісімнадцятирічну, саму, так 
і не діждавшись побачити нареченого. 

Після їх смерті бідувати не дала рідня: допомагали, хто чим міг. 
Та Оксана й сама була дужа, могла позмагатися з ким завгодно. 
Доглядала хату і коло хати, поралась на городі, скрізь устигала. 
У хаті було так затишно й охайно, що будь-хто міг позаздрити. 
Чужих до себе не водила. Так і жила собі сиротою, сподіваючись 
із часом дочекатися свого судженого. І кривдити себе нікому не да-
вала. Про неї не тільки старі, але й ніхто з парубків не смів нічого 
поганого сказати. 

Як скінчила десятирічку, влаштувалася вихователькою у колгосп-
ний дитсадок, до якого було рукою сягнути. Няньчилася з чужими 
дітлахами. Робота і дім — ні на що інше Оксані не вистачало часу. 
У село виходила лише в неділю до клубу, та й то, коли були танці 
або крутили новий кінофільм. 

Тож спочатку зустрічалися ми з нею рідко. Тривалий час, окрім 
скупих слів привітання, й не говорили одне до одного. Та якось 
після танців я побачив, що вона подалася додому — одна, в темря-
ву, не кваплячись. І щось дивне я вловив у її погляді: щось багато-
значне і незрозуміле, але невимовно лагідне... І я зважився. Наздо-
гнавши її, пробелькотів щось на зразок пропозиції провести. Вона 
зніяковіло подивилась на мене... 

Потім багато вже було тих зустрічей з нею, щирих і відвертих, 
теплих і ніжних. Та настав час розлуки... 

— Як я дізнаюся, що ти мене чекатимеш до повернення? 
— На вікнах моєї хати будуть стояти по два вазони квітів... 
— Забудеш, якщо забарюся? 
— Кажу ж — ні. Приїдеш і впевнишся сам. Писатиму тобі і дуже 

чекатиму, аби ти якнайшвидше повернувся... 
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Я й тепер не боюсь тієї темряви. Майже підійшов я до її хати, як 
місяць врешті виповз із-за хмар. Видно стало — хоч мак визбируй. 
Зараз побачу, а чи стоять у її вікнах вазони... 

Хата сиротливо стояла на звичному місці, визираючи чорними 
вікнами на вулицю. Підійшов до воріт, прикипів до вікон. На обох — 
запнуті білі фіранки. Ніяких вазонів... Довкола жодної ознаки жит-
тя людського. На мій стукіт ніхто з хати не озивається. 

Ще трохи постояв я біля тієї хати, оглянув довкола та й пішов 
додому. «Мало куди могла поїхати», — якось заспокоював себе. 

Коли повернувся додому, спитався в неньки: 
— Мамо, куди поділась Оксана Семенишина з-над Потоку? 
— Хіба ти не чув? Вийшла заміж за якогось військовика, і вони 

виїхали з села, куди — не знаю. Хати ще не встигли продати... 
...Не судилося мені бачити тих обіцяних вазонів. Були і в мене 

свої клопоти, і якось забулося те все омріяне й недоспіване. Та через 
два роки на залізничному вокзалі в Києві судилося мені інше: зу-
стрів біля квиткових кас Оксану з двома близнюками. Поряд із нею 
стояв чоловік у формі капітана. Вочевидь, про щось раялись між 
собою. Я не став їм заважати. 

А в моїй квартирі на вікнах уже стоять свої вазони... 



СОРОЧКА НА ЗГАДКУ 

Приїхав у службове відрядження до міста, звідки до батьківської 
оселі рукою сягнути. Упорався зі справами й вирушив маршрутним 
автобусом до рідного села. 

Нагомонівшись зі старенькою розчуленою матір'ю, вирішив зу-
стрітися з товаришами дитинства та ранньої юності. 

— Мо', перевдягнешся з дороги? — запропонувала мати, пораю-
чись у шафі. 

Якусь часинку перебирала різні сорочки, нарешті простягнула 
синю в дрібну карту: 

— Ця найм'якша, та й твоя вона. Збереглася від часу, коли ти 
з армії повернувся. 

Мати вийшла з кімнати. А я ще довго тримав сорочку, не розгор-
таючи, і руки мої тремтіли від хвилювання... 

. . .Ніна вже знала, що я повертаюся зі штабу військової частини 
з готовими документами про звільнення в запас. Вийшла на роз'їзд 
зустрічати. Збентежено пригортала до грудей якийсь згорток. По-
дала на прощання. 

— Дарую на згадку про мене. Носи на здоров'я! 
Скільки надивлявся я на ту сорочку, таку дорогу для мене! По-

думки обіцяв берегти, доки не будемо разом. 
Уже далеко згодом розповів про цей подарунок матері. Вона хвиль-

ку помовчала, замислена, ніби згадувала щось своє, а потім розпові-
ла повір'я рідного краю: 

— Коли дівчина дарує коханому сорочку, значить, бажає, щоб 
він був біля неї, як сорочка біля серця... 

З роками мати, мабуть, призабула той епізод. Але чому сьогодні 
вона подала мені саме цю сорочку? Хто знає. Для мене ця сорочка 
була особлива: пов'язана з першим і єдиним коханням. 

Приснилася тієї ночі Ніна. Уві сні я довго розмовляв із нею, а вран-
ці навіть зітхнув, жалкуючи, що то був лише сон. І написав їй зво-
рушливого, щирого листа. Листа своїй дружині. 



ВОРОЖКА 

Повагом через село з вовняною торбиною, оздобленою візерунка-
ми, у святковому одязі простувала струнка жінка. Бог, як кажуть, 
ані вродою, ані здоров'ям не обділив. Смагляве обличчя, пружна 
хода... 

Десь в інших краях не витримала тривалого моралізаторства 
з боку сільради та міліції за негідне «ремесло» — ворожила людям. 
Увірвався терпець Одокії: покинула злого чоловіка, продала хату, 
купила собі нову зі стодолою над ярком. Згодом пристав до неї 
Василь Ворон, сухорлявий, непоказний дідок. Та Одокія шаноб-
ливо називала його ґаздою, може, наперекір тому, кого покинула. 
Уже невдовзі стала попихати його так, що й чутки розповзлися 
селом. То з першим чоловіком не могла дати собі ради, а взагалі- то 
й будь-кому хомута зодягне, тільки-но підійди ближче. Так, мабуть, 
сталося й з її нинішнім ґаздою. 

Коло хати не хотіла поратися. Споконвіку цуралася звичної сіль-
ської роботи, але в чужу ложку не заглядала. 

Обмили спершу їй кістки односельці та й змовкли з часом, за-
були про неї. Про її колишнє «ремесло» ніхто не відав. Тож чутку, 
що Ворончиха вміє ворожити, було сприйнято як сенсацію місце-
вого масштабу. Цигани зі своїми шатрами рідко навідувалися до 
Калинівки, а тут — своя ворожка. . . І пішло-поїхало, загуляло, 
закрутилось. 

— Ади, люди, ворожка пішла, — казали їй услід, перешіпту-
ючись. 

— А дивіться, Ворончиха з печери топає до магазину, — гомоні-
ли стрічні жінки. 

На те вона гордо тримала голову на плечах, не шукаючи захисту 
від злих язиків. А коли з нею вітались, то навіть у той бік не обер-
талась. Маршрут у Ворончихи був розписаний, як у дружинників. 
Якою б темною ніч не була, а з дороги не зіб'ється, бо таки добре 
втоптала гостинець чобітками. 
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Якось недільного ранку панотець у церкві у святім казанні пові-
домив парафіян про неблагочестиві справи Одокії. Стояла й вона 
за спинами вірян у церкві, мовчки слухала те казання, бо була на-
божною й ходила на службу. Хрестилася теж. І в мисочку гроші 
клала... 

По службі, як ударять дзвони, першою виходила з церкви. Її б гор-
дячкою охрестити, якби ворожкою вже не прозвали. Дехто навіть 
кликав її відьмою. 

Першими поворожити почали прохати молодиці, яким із різних 
причин не пощастило в заміжжі. Затим внадилися до хати й дівча-
та: приносили пухові подушки, сувої полотна, курей, яйця та інше. 
Усім обіцяла щасливу долю, обіцяла, що заміж повиходять... Брала 
з голови волосину або нитку з сорочки, посилала дівчат до Серету 
води на броді в рот набрати, їй принести. І сама набирала в крини-
ці води до сходу сонця, щоб ні з ким до того не розмовляти. Шеп-
тала і примовляла, кидала у воду вугілля і знову примовляла. Дури-
ла дівчат, як могла, а коли декотрі з них часом приходили забирати 
свої подушки та речі назад, казала, що не настав іще час судженого 
мати, треба зачекати... 

Не терпілося й парубкам вивідати секрети Одокіїної роботи. 
Стали вечорами спостерігати, хто ж до неї ходить. Як набридло їм 
те стеження, умовили одну з дівчат довідатись наперед про свою 
долю і наказали, як поводитися з ворожкою. Послали до хати не з по-
рожніми, звісно, руками. 

Через кілька хвилин із сіней пробилася смуга світла; щось квап-
ливо загупало в напрямку хвіртки, та в сутінках важко було второ-
пати, що до чого. Нарешті кроки стихли. Хлопці здогадалися, що то 
чоловік Одокії почвалав до яру, та значення тому не надали. 

Ще якусь мить панувала тиша. Потім знову злодійкувате пасмо 
світла вирвалося із сіней та зникло. Фіранка на вікні була засунута, 
що в хаті робилося — ніхто не міг знати. 

— Василю, ти мене чуєш? — порушив нічну тишу гучний бас 
Одокії. Вона повторила двічі ім'я Василя, та ніхто не озвався. 

Хатні двері повністю розчинились. На порозі постала Домка. 
За нею вибиралась ворожка, і вже чувся її виразний голос: 
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— Ти зараз його почуєш! Вийдеш-таки за нього заміж, та ще й цьо-
го року! Але гляди, щоб курка завтра вранці була у мене, втямила? 

— Буде, тітко, буде... 
— А теперечки мовчи і слухай. Василю, озовися-а-а-а!.. — роз-

неслося понад яром у темінь. 
Жодного звуку. 
Одокія ковтнула повітря, ще дужче прокричала в темряву: 
— Василю-у-у-у!.. озовися-а-а-а... 
— Огов, огов, гов-гов, — урешті донеслося з боку яру. 
— То ходи до нас! — це Одокія. 
— Таки прийду, коли коноплі братимуть... — і знову стихло. 
Двері зачинилися. Ще щось за вікном шептала ворожка дівчині, 

а затим спровадила з хати. Рипнула хвіртка. 
Як стихли кроки Домки Стодолишиної, то Одокія із запаленою 

свічкою вийшла з хати і подалася до яру. 
— Де ти там, старий чорте? Вилазь нагору, глухомане. Тобі кри-

чиш, що вже й духу немає, а ти мовчиш, немов у рот води набрав. 
— Та задрімав трохи... Ти ж бо з хати довго не виходила. 
— З тобою наворожиш. Ти лише їсти добре вмієш... 
Хлопці не стали слухати далі того вичитування ворожки своєму 

чоловікові: розповідь Домки була цікавішою. 
— Зайшла я до хати. Привіталася і кажу: дуже хочу знати, тітко, 

чи візьме хтось цього року заміж і як зватимуть судженого. А во-
на до мене: «А що принесла?» — «Десятку при собі маю», — я їй 
у відповідь. Відібрала гроші та сказала: зватимуть його Василем, 
і прийде до мене свататись, як коноплі братимуть. «А тепер ходи 
зі мною на подвір'я і почуєш голос свого коханого...» А перед 
тим, хлопці, наставила вона переді мною на столі полумисків із 
якимись водами та зіллям, як на святий вечір, загасила світло 
і все сірниками присвічувала та щось про себе нашіптувала. То 
я злякалася так, що мало не зомліла, й незчулася, як дід із хати 
вислизнув... 

. ..Згодом я покинув рідну Калинівку і про ворожку нічого біль-
ше не чув. Стихли балачки про неї, ніби нічого й не було. Набридло 
односельцям про Ворончиху теревенити. 



Чимало води спливло, доки я знову повернувся до села. У розмові 
мати між іншим сама мене спитала: 

— А ти знав ворожку Одокію? 
— Знав, пригадую. То й що? 
— Земля їй пухом, — перехрестилася. — Грішно згадувати, але ж 

так дурила людей... 
Після смерті Одокії старому Воронові вже не довелося ховатися 

на дні яру. Пішла вона на той світ ні з чим. Кажуть, помирала дуже 
тяжко, щось душило її та подушками закидало. 

А дід продав ту хату і з грішми пішов у прийми. Знайшов молод-
шу од себе. Ця ворожити не вміла. Старий аж помолодшав, роз-
правив плечі, хоча топтав ряст уже сьомий десяток років, і носив 
молодій дружині воду з криниці відразу двома відрами. 



КО/ЮОБІГ КОХАННЯ 

Вона була в мами найстаршою. І ніяк не могла допитатися, хто її 
тато. Бо до тієї старенької хати з облупленими стінами і геть зчор-
нілим солом'яним дахом, яка стояла на белебні край села, шмигали 
в безмісячні ночі підпилі заможні ґазди та начальники. 

Мати нікому про те не розповідала. Берегла, як уміла, свої таєм-
ниці від стороннього ока та громадського осуду. Нічні візитери теж 
ні з ким не ділилися. 

І майже щороку в тій хатці на світ з'являлися — чи то на радість, 
чи на біду, — нові дівчатка, а то й хлопчики. Зростали в голоді та 
холоді, відмивалися від бруду і напасті. Допомагали, чим могли, їм 
добрі люди. Односельці таки здогадувалися часом, хто від кого мав 
щастя світ побачити. 

Багацько тих діточок було. Серед них і розумні були, й дурні, 
і щасливі, й невезучі. 

Та жіночка була щасливою по-своєму. Вона кохала, її кохали, 
ніхто не бачив, як вона плакала, розлучаючись із черговим обран-
цем. Бо й розлук як таких не було. 

Чи до пекла потрапила, чи до раю, — не знаю. А діти її все одно 
згадували добрими словами. Бо мама не може бути поганою. 



ЩЕ НЕ ЧАС 

Лаялись тато з мамою — усе допитувалися, коли нарешті їхній со-
рокарічний парубок невістку до хати приведе. Навіть вказували, 
де і яка дівка живе, наче на нього навмисне чекає. 

Не хотів син слухати: ще, мовляв, устигне, а як ні, то така в ньо-
го, значиться, доля — самотнім бути. А як дуже вже батьки на-
посідалися, то і з хати виходив. 

Однолітки теж проходу не давали, все розпитували, коли ж на 
весілля їх покличе. Хоч тікай геть із села. Відмовчувався й ховався 
від друзів, у гості до них не ходив, аби серце не розривалося від тих 
розпитів. Та й щебетання малечі їхньої гірко було слухати. 

Зустріли якось його хлопці у місцевій кав'ярні, трохи випили, 
обмінялися новинами, а потім узялися за нього: 

— Грицю, як учиниш, коли ми тебе напоїмо, що лика не в'яза-
тимеш, віднесемо додому в ліжко, а зверху гарну молодичку по-
кладемо? 

— Нажену... 
— Коли? 
— Зрання, як прокинусь... 
На цьому й розійшлися. 
А Гриць і досі ще не оженився.. Живе разом із мамою й татом, на 

роботу ходить. Усе вміє робити сам. І ніхто не знає, коли зійде з не-
ба його зіронька. А зійти колись мусить — чи не так? 



СТАРА ВАСИЛКА 

Стареньку звуть Василиною або просто Василкою. Жилось їй не з ме-
дом. Чоловік як пішов на фронт, так і не повернувся. А на руках 
двоє діток — Семенко та Георгій. Та ще третій з'явився — Миколка, 
в якого війна забрала батьків. Василка взяла його до себе і ходила, 
як за рідним, бо їй здавалося, що ніхто, крім неї, не зможе так його 
доглянути, обігріти й пожаліти. 

Настав час, і розлетілися сини з материнського гнізда. Семен став 
військовим і, кажуть, у немалих чинах ходить. Георгій — бухгалте-
ром у місті на великому заводі. Микола, як одружився, переїхав до 
сусідньої області, працює в колгоспі механізатором. Василці гово-
рили, що Микола у людей на виду. Газета про нього писала, і медаль 
Всесоюзної виставки йому дали. 

А сама старенька доживала віку в своїй просторій, як дзвін, хаті. 
Сумно їй було, самотність глипала очима з кожного куточка оселі. 
І згадувала Василка дітей своїх, прокручувала в пам'яті спогади, 
ніби квасолинку до квасолинки перебирала... Бувало, прихилять 
малі до неї свої біляві голівки і слухають її нехитрих казок. Від тих 
спогадів сумом перехоплювало груди, зрадливою вологою напов-
нювалися очі. 

Пишуть діти листи: мовляв, приїздіть, мамо, подивіться, як ми 
живемо. А якщо схочете, залишайтесь назавжди, раді будемо зуст-
ріти вас на нашому порозі. 

Думала, думала Василка і надумала: продала свою простору, як 
дзвін, хату та й поїхала до старшого сина. Сподобалось їй у Семе-
на — квартира велика, невістка привітна, радо її вітають та припро-
шують. Погостювала, а тоді й каже: 

— Знаєте, діточки, мабуть, таки залишуся я у вас назавжди, буду 
у вас віку доживати. 

Семен з несподіванки застиг на місці. А невістка спокійно і ла-
гідно так обняла Василку за плечі: 

— Ну що ви робитимете у нас, мамо? Дітей у нас немає, щоб ба-
вити та доглядати... Сумно у нас. 
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— Так, так, — підхопив Семен, — знаєте, місто... І повітря тут 
не таке, трамваї гуркочуть... 

— Що ж, мабуть, так, — сказала Василина. 
І поїхала до середульшого сина. 
Поцілував її тричі, як то здавна ведеться, Георгій, припала до 

грудей невістка, добрі й привітні слова чула старенька. Погостюва-
ла Василка з тиждень та й знову: а чи не залишитися мені у вас, 
діточки, назавжди? 

— Обміркуємо, — сказав Георгій. 
А ввечері: 
— Ваш онук, Володько, — уже дорослий. Наталка, дружина, теж 

допомоги не потребує, та й сам я ще при силі... 
І подалася Василка до найменшого — Миколи. Тільки-но піді-

йшла до хати, а назустріч — п'ятеро Миколиних дітлахів. 
— Ура! — кричать. — Бабуся приїхала!.. 
Через кілька днів, коли трохи оговталась, почала Миколі здалеку 

натякати: мовляв, була така думка — залишитись назавжди у когось 
із дітей, бо вже й здоров'я не те, і самотньо бути в чотирьох стінах, 
бо одна як палець... 

— Залишайтесь у нас, — сказав Микола просто. — Тільки от ді-
ти докучатимуть вам, бо ще ж малі та галасливі. 

— Нічого, — втрутилась Валя, невістка, — ми ж будуватися 
думаємо. Виділимо мамі окрему кімнату, щоб вона почувалася 
добре. 

Поставили вони будинок на славу: високий, світлий, з широкими 
вікнами, які, здавалося, усміхалися на всю вулицю. На таку радісну 
подію, як новосілля, скликали всіх родичів і знайомих. Семена та 
Георгія теж запросили. 

— Хороший дім збудував, Колю, — ніби аж позаздрили брати. — 
А де ж такі гроші взяв? 

— Та мама допомогли, — відказує Микола, — вони ж хату 
продали. 

— Як продали? — в один голос вигукнули брати. — А як же ми? 
То все тільки тобі дісталося? Усі гроші тобі пішли? Ми теж спад-
коємці... 



І знаєте, друзі, як скінчилася ця історія? Недобре скінчилася... 
Подали Семен і Георгій (рідні кровиночки, колись виношені під 
серцем) на матір позов до суду, хотіли відсудити собі частину гро-
шей. Заздрощі та жадібність — страшна річ, особливо між своїми. 
Був і я на тому суді. Слухав розповідь старої Василини і разом з усі-
ма аплодував їй. А ще аплодував я мудрому рішенню суду, який 
постановив, щоб старші сини сплачували матері аліменти. 

Ось так іще буває між своїми. Захищала, пригортала, оберігала 
трійко своїх діток Василина, а двійко з них виявилися гіршими за 
зозулиних дітей... 



САМІТНІ 

«Не маю дітей...» 
Рипіли змащені лоєм двері. Надворі вже похолодало, застигло 

все непорушно. Занесло снігом. Вила хуртовина. 
У хаті, окрім баби, нікого немає. 
«Звікувала — і ні смутку, ні жалю...» 
І вітер виє, дратує, під'юджує. 
«А Векла, яка б не була втомлена, як прийде з ферми до хати, то 

велику втіху має з настараних діток... Дарма, що від різних чоло-
віків.. . Радіє і одразу втому забуває...» 

Підвелася з постелі, зачепила двері на гачок, аби самі не відчи-
нялися, пішла до печі, вкинула спересердя туди шкарубкими рука-
ми кілька сухих полін — і знову на теплу постіль. 

А з голови не вилазить: 
«Не маю дітей...» 
І не її провина в тому — Бог обділив її. Так воно мало бути, як 

сказав колись одинокий Гаврило у крамниці, де було більше людей, 
ніж товару. А сам ще й оком на неї накидає... 

І сон жінку не бере. Лежить собі непорушно, розмірковує над 
примхами життя. 

Аж почула раптом — у двері хтось шкряботить. Чимраз дужче 
стукає. То вже не вітер... 

Підвелася, розчепила гачок. На порозі Гаврило: 
— Казав я, що мене тобі Бог рекомендував... 
Обом стало смішно й радісно. Гаврило ще й слив'янку прихопив. 

Почалося з вечері, скінчилося сніданком, та так і не наговорилися, 
не набалакалися. 

То був їхній перший спільний день. Як Великдень. І двері більше 
не рипіли. Дров теж вистачило на цілісіньку зиму. 



ЗГАДАЛА 

Захандрила баба. Нудиться, а чого — і сама не знає. Відлежується 
днями й ночами на постелі. Підводиться лише в наглій потребі. 
Зрідка встає поїсти й водички напитися. На дідові вмовляння щось 
зробити коло хати абсолютно не реагує. 

Лежить собі та зрідка постогнує. Ніяких піґулок не визнає. 
— Може тобі, бабо, панотця покликати? — питає дід. — Виспові-

даєшся, то й полегшає тобі... 
— Я вже давно висповідалась. І не лише перед попом, а й перед 

тобою, — огризнулася на те стара. 
Дід із хати — надвір. З двору — до хати. Отак сновигає цілий день 

туди-сюди. Ніяк місця собі не знайде. І робити вже нічого не хо-
четься... 

А баба лежить собі в ліжку і стелю розглядає. Стіна біла-білень-
ка, жодних знаків на ній — мухи вже давно повиздихали. Воно на-
че й хворощів ніяких нема. Страйку дідові не оголошувала, та й при-
воду на те не було. За вікном холоднеча, надвір виходити аж ніяк 
не хочеться. 

З тиждень баба провела в роздумах і спогадах... 
І таки згадала дещо! Давно те було, ще як дівувала, але ось — жи-

ва пам'ять, і самій жити знову хочеться... 
Скочила баба з ліжка з першими слабенькими промінчиками 

сонця, що крізь шибку зазирнули до кімнати. Забігала, заметуши-
лася по хаті. Мерщій піч розтопила, приготувала сніданок і діда 
розбудила... 

Устигла впоратись і з усім живим біля хати та в хліві. Умиваєть-
ся дід до сніданку та й второпати не може: хто ж бабу повернув до 
життя?.. А баба все виглядає у вікно, дивиться, як сонце високо 
здіймається. 

Сів дід до столу, взяв карафку з самогоном, яку баба для нього 
заздалегідь приготувала, налив півсклянки, вдоволено випив. У хаті 
стало світліше, й дід узявся до свіжої яєчні. . . 
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Стара обернулася від вікна й стала гріти свого діда очима, наче 
сонячного проміння в них назбирала. «Який він у мене терпеливий 
та добрий», — подумала і сама присіла до столу. Такого сніданку 
в них давно не було. 

А сонце не чекало, чим це все закінчиться. Освітило хату і зді-
ймалося дедалі вище. Навіщо заважати старим радіти з життя, яке 
послав їм Бог? 



ДОСПІВАВСЯ 

Жили собі в селищі жінка з чоловіком. Молоді, красиві — нічим, 
як кажуть, доля не обділила. Бог послав їм спершу дівчинку, а через 
два роки й хлопчика. Мати в конторі працювала рахівником, а бать-
ко був ковалем у тракторній бригаді. Мав шану й славу, і заробіток 
непоганий був. Премії не раз одержував. 

У жнива йому, як кажуть, угору ніколи було глянути. А в куті, 
хоч і важко, і гаряче, та зате на голову не капає. Гепав молотом по 
ковадлі, наче грався, бо неабияку силу мав. Від замовників відбою 
не було: несли і гроші, й могоричі. Великої охоти до спиртного 
не мав, та хіба ж воно втерпеливиться, коли до гурту просять! А він 
і не хворий, і компанійський... Серед людей працював. А до кузні ж 
не жіночки ходять, а самі чоловіки. І всім треба щось відклепати, 
допомогл и. Часом і до пізньої ночі затримувався... Клепає та клепає, 
ще й щось у такт тихесенько під ніс собі підспівує. Та хіба розбереш 
слова в такому гуркоті? 

А на весіллях та хрестинах усі його чарівним співом заслухову-
валися. Як заводить, бувало, Сидір, то кожен, хто міг, і собі вслід 
підхоплює пісню. Співаючи, ніколи не всміхався — може, тому, що 
співав лише журливих, хоча міг би, здається, не цуратися й веселі-
ших, бо з чужого ока малося йому непогано: у новій п'ятиповерхівці 
радгосп виділив трикімнатну квартиру, господиня чепурна, діти 
доглянуті... 

...Того вечора Сидір Затрубний після роботи розійшовся не на 
жарт. Змогоричився добряче, то частував за свій рахунок усіх, хто 
прийшов до кузні. Коли ж уже утроба відмовилася зайвину при-
ймати, зачинив кузню й почвалав додому, співаючи. Та так голосно 
співав, що й опівнічні пси почали йому підгавкувати. Але найдив-
ніше було те, що ще й сміявся при цьому. 

Отак, виводячи крізь регіт рулади, зайшов до під'їзду, піднявся 
на свій четвертий поверх і подзвонив. На порозі постала його де-
бела Світлана. Хотіла була сваритися, але замість того мало не зо-
мліла на місці. Ніколи чоловік не сміявся, а тепер так заливається, 



що й слова вимовити не може. Аж сусіди в під'їзді попрокидалися 
від того шуму й геть усі повиходили на сходи. Такого, мабуть, 
і в кіно на побачиш: стоїть дружина на порозі, а чоловік навпроти, 
сміється та співає ще гучніше. Уже й діти повставали, визирають 
із-за маминої спини. Ніяк не втямлять, що тут відбувається. А Сидір 
розпростер, як на сцені, руки, трохи похитується та так уже виво-
дить про гой терен, що цвіте собі, «а цвіт опадає...» 

Піднявся на Сидорову серенаду з другого поверху і дільничний 
інспектор міліції. Сидір йому до цього часу нічим не дошкуляв. Та 
коли серед ночі спати не дають, то хай ти навіть зірка заморська, 
а не сусід, усе-таки треба розібратися. Завтра будня днина, відпо-
чити як слід треба, а тут і не думають угамовуватися. Сидір собі 
знай сміється та співає на повні груди. Але вже про калину в лузі. 
На появу дільничного ніяк не реагує. І ніхто не втямить, чому чо-
ловікові так невдержно на сміх та на пісню. 

— З ним ніколи такого не коїлось, — каже мало не крізь сльози 
Світлана. — А тепер наче з глузду з'їхав. Треба викликати «швидку 
допомогу»... 

Викликали. Приїхали з центральної районної лікарні добродії та 
добродійки в білих халатах. Постояли, послухали той надзвичайний 
спів. А коли Сидір уже затягнув «Ой піду я лугом...», то порадили-
ся й зметикували, що не тих фахівців сюди треба. Нарешті приїха-
ли й інші. Ті, здорові, впоралися швидко. Зодягли на Сидора гамів-
ну сорочку, як аркан, всадовили співуна до спецмашини та повезли 
туди, де й ворогові не побажаєш відсиджуватися... 

. . .Спам'ятався Затрубний вже десь під полудень. Лежить він 
на підлозі й роззирається довкола. Вікно чомусь заґратоване, 
тому світла наче й замало. Кімната квадратна. Довкруж нього 
стоять троє чоловіків у незрозумілій одежині, якої він досі не ба-
чив, і верещать так, наче їх на шматки ножами ріжуть. Став шу-
кати очима вихід, та ніяк не зорієнтується, де ж він. Спробував 
запитати у крикунів, як він сюди потрапив. А ті не звертають на 
нього уваги й далі верещать, бігають та розмахують руками. Ди-
куни якісь, та й годі! 
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У грудях пече, наче від заліза розпеченого в кузні. Вдихає-види-
хає, мовби міхом роздмухує вогонь у горні. Похмелитися нема чим, 
навіть води ніхто не дає. Обмацав себе руками: кістки ніби цілі, 
всередині тільки млоїть. Хоч і собі криком кричи. 

Звівся Сидір на ноги й став шукати виходу з комори. Десь же 
мають бути двері! А від горлання тих ненормальних уже у вухах 
заклинило. Утекти б швидше від них світ за очі... Нарешті відшукав 
обрамлені двері, забарабанив кулаками в листове залізо. 

— Відчиніть! Чуєте, відчиніть! Я живий!.. — хоча це само собою 
зрозуміло, якщо він гукає та грюкає у двері. 

Ураз вчулися йому там, за тими міцними дверима, кроки. Нама-
цав посередині дверей невеличкий круглий засклений отвір. Почав 
дивитися в нього, але там було темно. 

За хвилину зовні щось клацнуло, і полотно дверей зсунулося в бік 
коридору. До квадратної кімнати увірвалося денне світло. На порозі 
постав молодик у білому халаті — низькорослий, але широкопле-
чий, в окулярах, із підстриженими вусиками й борідкою. А за ним 
іще двоє дебелих, теж у білих халатах. 

— Ти чого барабаниш у двері, як у бубон? — спитав той, що 
з борідкою. 

Сидір ледве чув його, бо троє позаду досі горланили, ніяк не хоті-
ли втихомирюватися. 

— Як я потрапив до цієї комори? 
— Це, по-перше, не комора, а палата обласної психіатричної лі-

карні... По-друге, вас привезли сюди сьогодні над ранок. Доспіва-
лися, як то кажуть. 

— А хіба за спів можна сюди запроторювати? — несміливо спи-
тав Сидір. 

— У історії вашої хвороби записано, що ви не лише опівночі 
надто голосно співали, але й сміялися на весь будинок, порушували 
громадський спокій. 

— Господи, але ж я не дурний, ковалем у радгоспі працюю. Ну, 
перепив трохи, але глузд при мені зостався. . . Благаю, випустіть 
мене звідси! 



124 

— Не маю права, — каже той з борідкою. — Ви ще не пройшли 
відповідного курсу лікування. 

— Яке лікування! Не треба мені ніякого курсу, я ж не псих якийсь!.. 
Я коваль із радгоспу «Правдивий», мені на роботу треба. 

— Гаразд, пройдімо до мого кабінету — там і поговоримо. Не спе-
речатися ж нам у цьому гаморі, якщо ви й справді сповна розу-
му, — погодився бородатий і відійшов трохи вбік, аби Сидір вийшов 
до коридору. 

Зачинив за ним міцні двері, пішов попереду, за ним Сидір, 
а з боків ті здоровила-санітари у білих халатах. 

Пройшли ще трохи коридором, доки бородатий не прочинив 
якихось інших дверей. 

— Заходьте, це і є мій кабінет. 
— Дякую, — каже Сидір, простуючи всередину. 
Уже біля столу питає: 
— А чи не можна з вами поспілкуватися наодинці, без супровід-

ників? Я не втечу... І нічого поганого не зроблю. 
— Звідси ще ніхто, чоловіче, не втікав, — каже лікар. — А від-

пускаємо ми лише здорових. 
Проте на Сидорове прохання зважив — відпустив санітарів. Далі 

всівся за столом, а пацієнтові показав на кушетку навпроти. 
— Я Артем Петрович, ваш лікар. На що скаржитеся? 
— Які там скарги! Хіба що у грудях пече дуже. Дайте хоч трохи 

спирту похмелитися, бо вмру. 
— Та ви що? — отетерів від несподіванки лікар. — Хіба це рес-

торан?! Це лікарня, і ви у ній — хворий! 
— Який я хворий? Та я в своєму житті ніколи навіть у звичайній 

лікарні не лежав, не те що у психіатричній! 
— І «білочки» ніколи не було? — лукаво запитує лікар. 
— А білочок я бачив тільки на деревах у лісі, — невинно на те 

Сидір. 
— А хто реготався безпричинно, аж сусідів розбудив? А хто піс-

ні горланив, як оті, що зосталися в палаті зачинені? 
— Сміявся, бо весело було. Грошей оцими руками вчора заробив 

так багато, як ніколи досі. І вирішив уперше в житті відпустку взя-



ти. Аж смішно стало від того. А співати я люблю з малих літ. І гра-
мот за те кілька маю. Спитайте кого хочете в радгоспі, який з мене 
коваль і яка людина, — ніхто й слова поганого про мене не скаже, 
ручаюсь! 

— Навіщо мені питатися про вас, — і Артем Петрович підсунув 
ближче історію хвороби Затрубного. — Ось тут усе записано: і як 
ви сюди потрапили, і чого... 

— Чого? — перебив лікаря Сидір. 
— Ну, як би це вам м'якше пояснити... Щось у вас із психічним 

станом стало негаразд... Жінці вашій видніше. Не я ж учора вам 
«швидку» викликав. На жаль, пацієнтів нам і так вистачає... 

— Виходить, це вона мене в божевільню запроторила!.. Дайте, 
будь ласка, випити хоч трохи спирту... Є він у вас, я знаю. Бо я тут 
справді з глузду з'їду! Відпустіть мене, лікарю, додому. На мене там 
діти чекають! 

— Якби я й хотів, то не маю права. Подальшу вашу долю кон-
силіум вирішить... 

— Нащо мені ваш консиліум? Я не дурний. Як це вам довести? 
Я більше ніколи не сміятимусь! А хочете, я вам заспіваю? 

— Оцього не треба робити. Мені того «співу» й у вашій палаті 
вистачає. Знай собі горлають без перепочинку... Нічого, побудете 
в нас кілька днів, пролікуємо... Може, й відпустимо потім. 

— Але ж, докторе, мені тут і кількох годин забагато... Згорять геть 
мої груди!.. Скажіть, заради Бога, як вам довести, що я не дурень? 

— Ну добре! Повертайтеся до палати та спробуйте втихомири-
ти отих трьох галасунів... Якщо змовкнуть, то я беру на себе від-
повідальність і відпускаю вас звідси з миром. А ні — то, вибачай-
те, будемо лікувати... 

— Годиться, — відказав Сидір, ще не знаючи, чи йому те вдасть-
ся. Хоч і слабка, та все ж надія. 

Провів Артем Петрович Сидора до палати, ховаючи у вусах по-
смішку, побажав удачі й зачинив за ним двері. 

Спершу Затрубний на словах умовляв крикунів схаменутися — 
не вдома ж, мовляв!.. Даремно: бігають довкруж нього, кричать, 
бубонять якісь незрозумілі слова... Дикуни, та й годі. 



Опустився Сидір на підлогу посеред палати і став обмізковувати, 
як же тих вар'ятів утихомирити. Треба зацікавити їх чимось незви-
чайним — але чим? У кузні, бувало, йому вдавалося навіть троянди 
виковувати, а тут... 

Отак, у важких роздумах, став Сидір витягати зі своєї обтріпаної 
гамівної сорочки нитки і зв'язувати їх докупи. А коли дібрав при-
близно два метри, натягнув між двома ліжками тоненький перев'яз, 
майже над підлогою. Сам звівся на ноги й заходився ходити вздовж 
того шнурочка. Згодом нахилився над ним і закляк. Випростався 
на мить і знову нахилився, ще й підглянув під нитку. 

Однопалатники враз притихли і стали спостерігати за Сидором. 
А той вигукнув голосно: 

— Хто з вас, дурнів, пролізе під цією ниткою, той сьогодні 
буде вдома! 

Як і очікував винахідник, тієї ж миті всі троє прибігли до нитки, 
обступили її та задумалися всерйоз. 

...Хвилин через п'ятнадцять, як гамір в «експериментальній» 
палаті стих, Аргем Петрович підійшов до дверей. У палаті така 
тиша — волосина впаде, то почуєш. Може, щось не те пораяв 
Сидір: як би вона, та перевірка, боком не вийшла!.. Відсунув бляш-
ку доктор і почав спостерігати крізь отвір, що ж там відбуваєть-
ся. Бачить: стоїть Сидір позаду від трьох сусідів і теж крадькома 
спостерігає за ними. Зачекав ще трохи Артем Петрович, потім 
відчинив двері й тихенько покликав Сидора. А ті троє, нічого 
не помічаючи, далі стояли зігнуті, розглядаючи брудну підлогу... 
(Нитки лікареві видно не було, та й сам би він до такого не до-
кумекав.) 

Про всяк випадок Артем Петрович укомплектував свій пост 
санітарами, а потім знову тихенько покликав до себе Затрубного. 
Коли Сидір постав на порозі, пропустив його в коридор і швидко 
зачинив важкі двері на засув. Потім обережно відсунув бляшку 
й зазирнув туди одним оком, уважно прислухавшись. У палаті не-
змінно панувала тиша. Трійця дебелих чоловіків, зігнутих літерою 
«г», далі розглядала підлогу, і до всього іншого їм було байдуже. 
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— Ходімо, хворий Затрубний, до мого кабінету і там продовжи-
мо нашу розмову... А ви, — звернувся лікар до санітарів, — далі 
дійте відповідно до розпорядку. У разі потреби я вас покличу. 

Уже в кабінеті Артем Петрович вказав «хворому» на стілець про-
ти столу і поцікавився, як це тому вдалося втихомирити буйних 
однопалатників. 

— Вищі сили мені підказали вихід з цієї надскладної ситуації, — 
пожартував Сидір і розповів лікареві про свій винахід. 

Артем Петрович розреготався, відкинувшись на спинку стільця. 
— Тепер я переконався, що ви не хворий, та ще й досить кміт-

ливий... 
— Докторе, мені в грудях пече, дайте хоч трохи спирту похмели-

тися. Благаю вас! 
— Я ж казав, що в нас тут не бар-ресторан! — посуворішав лікар. 
Сидір зробив безнадійну міну. 
— Гаразд, тобі таки наллю трохи, бо ти чудний справді, — перей-

шовши на «ти», Артем Петрович витяг зі схованки пляшечку зі 
спиртом, налив у склянку десь зо п'ятдесят грамів і підсунув її За-
трубному, ще й шматок сиру дістав з холодильника. До іншої склян-
ки підлив водички з карафки. 

Сидір миттєво спустошив обидві, закусив і подякував лікареві 
за порятунок. 

— Можеш іти додому, я відпускаю тебе і довідку даю, що ти 
перебував у нас із підозрою на буйність, але діагноз не підтвер-
дився... Тільки ж гляди, нікому не розповідай, що я тебе спиртом 
частував. І не потрапляй мені більше на очі. Бо вдруге я вже тебе 
звідси не випущу! 

— Щиро вдячний вам, докторе, за довіру... Але позичте мені на 
дорогу п'ять карбованців, бо в мене ні копійчини. Я поверну... 

Висловлення щирої вдячності затяглося до третьої. А до селища 
Сидір дістався, як уже зовсім стемніло. До будинку підійшов непо-
мітно. Почувши якийсь гомін біля огорожі, уздрів двох жіночок 
і спинився неподалік. 

Його Світлана розмовляла з кумою та все бідкалася: 



— Оце мені, кумо, завтра їхати до Харкова, шукати, де лікують 
мого Сидора. А то доспівається там без мене... 

— Дурна ти, кумо, сама позбулася чоловіка. 
— А чого він горланив на все селище, наче з глузду з'їхав? 
Кума не встигла більше нічого сказати, бо Сидір підкрався ізза-

ду та й вліпив щосили коханій жіночці ляпаса. 
На несамовитий вереск знову почали були збігатися люди. Але 

Сидір їм повідомив: 
— Я повернувся з обласної божевільні, куди мене дружина за-

проторила. І довідку маю, що з глузду ще не з'їхав, хоч їй того й хоті-
лося. Та співати я більше ніколи не буду. 

Сусіди розійшлися по квартирах, зникла кудись і кума, стих га-
мір. А Сидір повів заплакану дружину додому. 

Але що то вже було в них за життя! Часто-густо Світлана допіз-
на затримувалася, вигадувала різні приводи: то роботи багато в кон-
торі було, то іменини комусь справляли... Сидір угамовував об-
разу вечірньою чаркою в кузні й додому повертався з неохотою. 
Нашіптували йому «добрі» люди, що до дружини залицяються 
чужі чоловіки... Почалися сварки, бійки, навіть присутність дітей 
не спиняла. Тривали ті негаразди десь близько року, і ніхто вже 
не міг їх залагодити. Справа йшла до розлучення. 

Але розлучення так і не сталося: якось під осінь знайшли грибни-
ки Сидора в лісі. Повісився. Тієї ночі він не прийшов ночувати, але 
Світлана не ходила шукати. Обіцянки своєї Сидір дотримав і справ-
ді більше не співав, тож на голос знайти його було неможливо. 

Поховали люди Сидора. Гідно попрощалися з ним за добрі діла. 
Простили за наглу смерть, яку сам собі заподіяв. Тільки ніхто 
не звернув уваги на жінку в чорній одежі. Усі жаліли не Світлану, 
а діточок, покинутих батьком напризволяще... 

Виростуть вони поміж родичів і сусідів, а ось чи заспівають 
колись? 
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Повертався я із села — цілісіньку відпустку там пробув. Тоді ще 
авіарейси здійснювалися принагідно в усі обласні центри: і літаків 
вистачало, і гасу, охочих літати теж не бракувало. До Чернівецько-
го аеропорту я дістався завчасу. Мій літак уже прибув із Харкова, 
і на летовищі його готували до нового вильоту. 

Літо було у розпалі. Я не схотів чекати в задушливому при-
міщенні й подався надвір. Поклав поблизу на асфальт валізу. По-
озирався довкруж, але нікого із знайомих не побачив. Тому дуже 
зрадів, коли назустріч мені попростував старший інспектор кар-
ного розшуку лінійного відділу міліції майор Левашов. Ми з ним 
давно вже знайомі. Бачилися, коли я бував тут. Щоправда, корот-
кими ті зустрічі були. 

Привіталися, порозпитували один одного про здоров'я, про 
останні новини. У мене особливих змін не було. Так собі, відпочив 
трохи, а далі чекала буденна важка робота. Зрештою, інспектор теж 
не байдикував. Як кажуть, хто на що вчився. 

— Зібрався летіти? — питає. 
— Авжеж, якщо на огляді не затримаєш, — жартую. 
— А самогон у твоїй валізі є? — всміхається. 
— Немає... А якби й був, то що? Вилучиш за актом? 
— У тебе — ні, — сміється. — Якщо пляшка закоркована і схо-

вана у валізі, то, як на мене, не така вже ця рідина й вогненебезпеч-
на. Але сьогодні вранці під час огляду речей в одного військовика 
таки мусив забрати. Принципово, бо пішла коса на камінь. Послу-
хай, може, й тобі колись згодиться... 

І ось що він мені розповів. 
— Після оголошення на черговий рейс до Москви я здійсню-

вав перевірку документів і огляд речей пасажирів. Не дуже при-
ємний обов'язок, але того вимагають правила польоту. Пропус-
тив кількох пасажирів. У них із документами та багажем усе було 
гаразд. Сподівався, що і в решти нічого забороненого інструк-
ціями не знайду. 
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Та постав переді мною прапорщик надстрокової служби з двома 
великими валізами. Він сам їх відкрив для огляду, простягнув мені 
військове посвідчення з квитком та документом про відпустку. 

— Куди зібрався летіти, прапорщику? — запитую для годиться, 
бо й сам у документах прочитав, що повертається з відпустки до 
місця служби в НДР. 

— До Москви, а звідти в Берлін, — відповідає чемно. 
Провівши по валізах спеціальним пристроєм, я обережно підняв 

великі речі та знову поклав на місце. Не робити ж йому винятку як 
військовикові на очах у цивільних! Уже хотів побажати щасливого 
польоту, як моє око впало на п'ять півлітрових пляшок у другій 
валізі. Наче добре закорковані, заводська закрутка на них із наклей-
ками «Російська горілка». Але мені вистачило кількох секунд, щоб 
визначити подумки, що хлопець удався до хитрощів. 

Узяв я до рук одну з тих пляшок, підняв її вгору й питаю прапор-
щика, що в ній за рідина. Пасажири позаду почали галасувати, чо-
го я прискіпуюсь та затримую рейс. 

— Державна горілка, — відповідає прапорщик. 
— Що за рідина, шановний, у ваших пляшках? — терпляче та 

ввічливо перепитую. 
— Кажу ж, горілка! Купив у магазині для друзів, — відповідає 

знервовано. 
А я вже виймаю з валізи і ставлю на стіл всі п'ять пляшок. 
— Востаннє, товаришу прапорщику, пропоную сказати правду, 

що за рідина в цих пляшках! Тоді ми їх не розкорковуємо, ви закри-
ваєте свої валізи й на цьому завершуємо огляд без перешкод. 

Та прапорщик, либонь, вирішив, що наступ — найкращий спосіб 
захисту, і сподівався таким чином угамувати норовистого опера-
тивника, який причепився до нього, мов реп'ях до кожуха. 

— Кінчайте цю комедію, бо скаржитимуся вашому начальству, 
і вам не минеться ваше глузування з мене! — лютує прапорщик. 

— У такому разі я запрошую понятих і складаємо акт. Затриму-
вати через таку дрібницю ми вас, звичайно, не будемо, але, коли ви 
не схотіли розійтися по-доброму, то про вашу поведінку дізнається 
командування військової частини. 
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Уже в присутності понятих показую прапорщикові його ж пляш-
ки і читаю напис на товарному знакові: «Новоселицький лікеро-
горілчаний завод». А закрутка чомусь на них із Полтавського ліке-
ро-горілчаного заводу... 

Зняв скла даним ножиком закрутку і простягнув одному з поня-
тих, аби той понюхав. 

— Тьху, та це ж самогонка! Ще й з цукрових буряків!.. — вигукнув 
чоловік і аж відсахнувся від пляшки. 

Прапорщик зніяковів і стих. Пасажири теж змовкли і не втру-
чалися вже в огляд решти пляшок. Оформив я протокол, прапор-
щик мовчки підписав його, нашвидкуруч надряпав пояснення. 
Востаннє люто глянув на мене і з валізами заквапився до літака 
в супроводі чергової... 

Останнє ж, що зробив, — пожбурив пляшки — геть усі! — до урни. 
Але це ще не кінець. Старий, що йшов слідом (судячи з лілового 

носа, великий любитель оковитої), мало літака не пропустив, за-
клякнувши біля тої смердючої самогонної могили. Усе вигукував: 
«Який недогляд!» На огляді — недогляд... І сміх і гріх... 



ГОЛОС БОЖИЙ 

То було ще задовго до перебудови й так далеко до соціалізму з люд-
ським обличчям.. . Товаришувати можна було не з кожним, бо та 
дружба могла коштувати занадто дорого, особливо тим, що носи-
ли погони на плечах. А до церкви піти — означало враз позбутися 
посади й безцінного партхсвитка водночас. За позаслужбові сто-
сунки з попом — теж кара. 

Та недарма кажуть: вовків боятися — в ліс не ходити. Утнув 
якось зі мною штуку мій товариш, який сам перебував на досить 
високій посаді в міліцейській конторі. Спочатку мені аж зуби зці-
пило, а як оговтався.. . 

Покликав він мене наче на екскурсію, але якось тишком-нишком. 
Спершу я навіть уторопати не міг, куди ми йдемо, настільки все 
було таємничим, а коли зупинилися на околиці міста біля гарнень-
кої церкви, то не стерпів: 

— Невже ти мене, Віталійовичу, до церкви вести збираєшся? Диви, 
як хтось дізнається, обом нам на горіхи перепаде... 

— Уже стемніло, а тут інспекції з особового складу немає. До 
храму Божого тобі, атеїсте, зась. А що з доброю людиною трохи 
поспілкуємося, то нікому від того нічого поганого не буде, — каже 
мій поводир і веде за собою на церковне подвір'я. 

Він попереду, а я за ним. Видно було, що мій товариш уже знає, 
куди які двері тут ведуть. Постукав у одні. Нас впустили до малень-
кої кімнати та швидко зачинили двері. 

Мідно потиснувши руку священика, Віталійович ще й з молодим 
хлопцем у рясі привітався, а потім до мене: 

— Знайомтеся, це... 
Міг би вже й не відрекомендовувати. Що переді мною панотець, 

і так зрозуміло. У рясі, оздобленій золотою облямівкою, — либонь, 
якраз службу правив. Крім того, я його кілька разів здалеку бачив, 
а коли випадало зблизька, то й віталися. Та не гадалося, що колись 
особисто поспілкуємося. 
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— Роздягайтеся, хлопці, а я незабаром повернуся, — сказав піп 
і зник в інших прочинених дверях. Невдовзі до нас долинув його 
урочистий голос з амвона. 

Тим часом молодий диякон уже розливав у склянки «Кагор», 
звідкілясь на стіл потрапили канапки з ікрою, з молочною ковбасою. 
А товариш тільки позирав на мене запитливо: ну, мовляв, як тобі 
тут?.. Та я вже й не дивувався ні з чого, лише в думках раптово 
промайнуло: «Живуть же люди!» 

Повернувся до кімнати святий отець і запропонував перехилити 
склянки з церковним напоєм — за зустріч і за здоров'я всіх... 

Час від часу панотець пірнав у прочинені двері, й знову було чути 
його басовитий голос. Вочевидь, його слухали багато парафіян. 

Коли він наступного разу до нас вернувся, то я не стерпів та 
переповів кілька анекдотів про церковних служителів, а потім і про 
міліцію. Піп із задоволенням вислухав, засміявсь, і під той прити-
шений сміх ми знову перехилили в горлянку келихи з кагорчиком, 
уже з іншої пляшки. 

Коли службу врешті було закінчено, панотець скинув із себе 
рясу й опинився у звичайному костюмчику з білосніжною сороч-
кою та краваткою. Тепер лише борода дозволяла здогадатися, що 
то церковна людина. Поговорили вдосталь про наше земне життя, 
як воно є і як далі має бути, ще й стременного випили за гостин-
ність та здоров'я наших чудодійників. Панотець запрошував на-
відатися ще — просто посидіти по-людському. Бо даного нам Бо-
гом нема чого цуратися на землі. 

Я вже й не сумнівався, що про ту зустріч ніхто, окрім нас, не зна-
тиме. Товариш мій у цьому відношенні — могила, а з церкви наша 
таємниця сама не вилетить. Бо таке спілкування з батюшкою до 
гріха віднести не можна. Це ж звичайне причащання. Різниця лише 
в тому, що ми кагорчику спробували не з чайної ложечки, як під 
час святого ритуалу... Тому й душі наші не були грішними. 

Перш ніж піти, схотів я розповісти за столом байку, почуту в ди-
тинстві. Після моєї приповістки всім стало ще тепліше... А було це 
так. Заходить до церкви стара бабуся з кількома свічками. Тільки-но 
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переступила поріг і враз побачила картину пекла. Запалила свічку 
й притулила коло неї. Ступила кілька кроків, а перед нею — ро-
зіп'ятий Христос. Знову запалила свічку й вмостила у відведене для 
цього місце. Перехрестилася кілька разів і раптом чує позаду себе: 

— Так не можна, бабусю: і Богу, й чорту... 
Обертається старенька на голос молодого парафіянина. 
— Усюди треба добрих знайомих мати, — промовила та й пішла 

далі молитися. Без чужих підказок, мовляв, на світі живе*. 
...Відбулася перебудова, хоч, мабуть, і не така, про яку мріяв 

Михайло-чудотворець. Не стало більше дурнів в Україні — про-
кинувся нарешті народ. Тепер священики стали бажаними людь-
ми й серед міліції. Ідуть панотці до служивих у погонах, несуть їм 
радість духовного життя на землі. Прощають гріхи, вінчають мо-
лодих, хрестять діточок, освячують подвиги загиблих... І ніхто 
вже ні від кого не криється. За потяг до Бога не оголошує керів-
ництво доган, не звільняє зі служби й не забирає партквитків. 
Адже перед Богом і людьми всі рівні. 

* Автором співомовки з подібним сюжетом є Степан Руданський. — Прим. ред. 



ЧУЖА КРИНИЦЯ 

Побралися вони нещодавно, стали нашими сусідами. Брали воду 
з нашої криниці. Здебільшого з відрами приходив він сам, а во-
на — дуже рідко. Певне, соромилася мене, бо моя мати пророчи-
ла її своєю невісткою... 

— Прийшов оце подивитись, яка у вас хата, — гукнув якось 
сусіда. — Збираємося будуватись. Ми ж тепер з вами сусіди... 
Воду з однієї криниці черпаємо... 

Роздивився, походив довкола та й пішов собі геть. Потім 
довго не приходив, води з криниці не брав. Вона теж не прихо-
дила... 

Несподівано рознеслася чутка селом: розлучаються. Говорили 
про них люди багато що. Бо ж знали їх у селі. 

Казали, вона просилася, нібито й навколішки падала перед 
ним: 

— Не можу я жити з твоєю мамою під одним дахом, давай десь 
окремо квартирувати, доки не збудуємося... 

Жили ще трохи нарізно, кожен у своїх батьків, вона довго 
не забирала своїх речей. 

Нарешті він зважився: відвіз її речі, скинув їх на подвір'ї бать-
ків. Подушки, перину, посуд, решту пожитків — усе повикидав, 
бо до хати його не пустили родичі дружини. Вийшов був з хати 
її батько: 

— Я видав доньку заміж, то чого маю назад забирати її від 
чоловіка? 

Але колишній зять не слухав — сів у машину й поїхав собі 
геть. 

Поодинокі перехожі з гостинця зиркали на подвір'я Вервейків 
і ніяк не могли второпати, чого це перед порогом розкидано'хат-
ній скарб. Може, хтось переселятись зібрався?.. Лише над ранок 
речі занесли до хати. 

Відтоді воду з нашої криниці черпаємо лише ми самі. Молодий 
сусіда перебрався. Кажуть, десь на околиці села почав будувати 
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собі хату з новою молодичкою. А колишня жіночка подалася 
ближче до підніжжя Карпат. Там знайшла нового чоловіка... 

А я й далі брав воду зі своєї криниці. Вода з криниці, якщо 
її не замулювати, дає життєдайну силу. Та головне, щоб у люди-
ни і руки, і думки були чистими. Не вберегла сусідів від життє-
вих незгод наша криниця. Тож нехай тепер кожен із них свою 
викопає. 



БАТЬКІВСЬКА СКРИПКА 

На цвяху біля дверей висить почорніла від часу батькова скрипка, 
таємничо темніє на білій стіні. Старші діти заподіли десь смичок. 

— Мамо, що це? — питає малий Петро. 
— То скрипка, на ній грають. 
— А чому вона нині мовчить? 
— Та нікому грати. Батька ж нема. 
— А чого він не приходить? Пограти... 
Сльози душать Марину, похапцем відвертається, аби малий 

не вгледів тої раптової вологи в очах. Подумки звертається до ди-
тини: «Постривай, синку, підростеш, усе розповім — і про батька, 
і про скрипку». 

...Тимофій був старший від Марини аж на двадцять вісім років. 
У ті давні часи такі шлюби траплялись нерідко: подружнє життя без 
кохання, навіть без звичайної приязні. Марина називала чоловіка на 
«ви». Ніяк не могла звикнути до цієї немолодої, втомленої людини 
з сумними розумними очима. Не було злоби чи зневаги до нього, 
була лише покора: так доля вирішила — звести її із цим чоловіком. 
Згодом, десь у закутках душі, визріла велика повага до нього, працьо-
витого і доброго, уважного до неї, молодої дружини. 

Тимофій заклав незвичайний сад на своєму обійсті. Народить-
ся дитина — з'являється рядок дерев. Нині буяє то рясним весня-
ним цвітом, то осінніми плодами сім рядків яблунь, груш, вишень, 
черешень. 

Сміялися з Тимофія злі люди. Навіщо саджає, говорили: скоро 
вже дзвони по ньому вдарять, а він усе насаджує, наче сто літ у ньо-
го попереду. А він і справді був плохий. Постарів, зігнувся, жалів-
ся, що болить у грудях. Незабаром зліг. Одного разу скликав усіх 
своїх дітей. 

— Подай, Марино, скрипку, — сказав. — Гратиму. В останній раз. 
А ви слухайте. 

Кволою, непевною рукою взяв смичок, і скрипка заспівала. Ні-
хто ніколи не чув такої музики. Була в ній важка селянська туга 



за прожитим; шуміли в ній дощі, шелестів сад, падали яблука. Було 
в ній сонце і велика надія. Граючи, Тимофій ніби говорив: хай буде 
світлою ваша дорога, діти! Би будете щасливішими за мене!.. І чис-
ті звуки скрипки стверджували: не може статися, щоб вас спіткало 
лихо, хай доля буде прихильнішою і милосерднішою до вас, ніж 
була до мене! 

Розважливо й повільно, як і належить останньому великому роз-
думові, струмував у господі спокійний голос скрипки. Тимофієва 
палка мрія водила смичком, жагуча надія на краще майбуття зму-
шувала струни промовляти ніби людським голосом. Туга і надія 
бриніли в тому голосі: важка туга і світла надія. І лише розпуки 
не вчувалося в мелодії: людина покидала життя спокійно, бо було 
те життя хоч і важким, але чесним, хоч і багато довелося пережити, 
та врешті прийшло і щастя — сімох спадкоємців мрій подарувала 
доля Тимофієві!.. 

Він помер, розуміючи, що життя змінюється, що Буковина вже 
вільна, що його діти будуть господарями своєї країни. 

Звичайно, Марині було важко — семеро дітей. Та допомогли лю-
ди, допомогла влада. Усі семеро закінчили інститути, працюють. 
А Марина? Нині вона якось помолодшала, стала сміливішою, впев-
ненішою. На грудях орден — «Материнська слава». І загальна по-
вага, і любов дітей. 

...Буяє сад у сім рядків, насаджений його, Тимофієвими, руками. 
На цвяху біля дверей висить почорніла від часу скрипка. А по землі 
ходять його діти — сіють хліб, малюють картини, навчають дітей. 

Отже, мрія збулася: життя, про яке співала скрипка, прожите 
недарма. Мине час, і хтось із онуків спитає: 

— Бабусю, а що то таке висить на цвяшку? 
І бабуся Марина відповість: 
— То скрипка. На ній востаннє грав твій дідусь, подарувавши 

своїм дітям та онукам життєдайну пісню на щасливе життя... 



ОСТАННІЙ ДЕНЬ ДІДА ВАСИЛЯ 

Не стало діда Василя Синиці, доброго порадника моїх дитячих 
років. Помер. Раптово. 

Учора ще на подвір'ї рубав хмиз. Залишив роботу ще й на завтра. 
.. .Вийшов удосвіта на двір, трохи походив довкола. Скрутив ци-

гарку із самосаду. Розворушив босими ногами уранішню росу на 
зеленій травичці. Запалив, затягнувся з насолодою димом: ранковий 
ритуал перед початком трудового дня, поки ще сонце десь умива-
лося за обрієм. Та й воно не забарилося. Зустрів дід сонце, що со-
ромливо й лагідно торкнулося його, немов благословляючи і само-
го, і його працю. 

День мав бути спекотним. Хотів дід Василь довершити роботу 
до полудня, а затим трохи полежати, перепочити, бо роки беруть 
своє, старечі кості просять більшого спочинку. 

Загасив недопалок. Присів на ослінчик біля дровітні, почав по-
тихеньку цюкати, сповіщаючи сусідам, що взявся до нехитрої ро-
боти. Росла і купка хмизу. 

Купа виросла чималою. Хай собі сохне на сонці. Потім занесе до 
хліва: буде чим топити в печі, коли зимова хуртеча завітає в гості. 

Старий підвівся, розправив згорблені плечі, обтрусився повагом. 
Озирнувся довкола, кинувши погляд на вулицю. Нікого не було. 
Ранкову тишу довкола лиш час від часу порушували звуки госпо-
дарських клопотів: десь дзенькнула дійниця, хтось почав клепати 
сапу, у когось виспівувала коса від мантачки. Витер дід спітніле 
чоло, витяг із кишені кисет, на шматок газети насипав посіченого 
тютюну. Зліпив цигарку-самокрутку. Запалив та й звично затягся. 
А сонце вже пригрівало... 

Здмухнув з дровітні обрізки, сів на неї — так зручніше, бо трохи 
вище від ослінчика. Оце перепочине, а затим можна й до хати, щось 
поснідати. Ще раз затягнувся їдким димом. 

.. .Ураз почало хилити долу, земля наче сама стала наближатися. 
Незчувся, як упав на землю поряд із купою хмизу. З руки випала 
цигарка, випускаючи цівочку диму. 



Не дихав більше старий Василь. Помер. Раптово. Легкою у нього 
була та смерть. Він і не побачив, з косою прийшла чи без неї. Не до-
тяг кількох днів до свого вісімдесятиліття... 

Вибігли з хати донька з чоловіком — і стрімголов до діда. 
Усе життя майстрував щось людям і собі. Хати будував, орав 

і сіяв, збирав і молотив хліб. Не брала хвороба, а от прийшла кос-
томаха і забрала. 

Облетіла сумна звістка село. Зійшлися люди. Понесли діда Васи-
ля до церкви, далі — на цвинтар. 

.. .Над дідом Василем купа свіжої землі, вкритої живими квітами 
й вінками. Сонце лагідно торкається горбочка землі... 



РИБАЛКА 

Усе життя не знав старий радощів. Тряслися в нього руки від дов-
голітньої праці на цій землі. І горб на спині виріс... До колгоспу 
вступив, коли вже виповнилось шістдесят. Дехто й сміявся з того: 
\ — Ото робоча з тебе сила, діду, буде! Спочивав би собі біля своєї 

баби, а ми самі вже якось упораємось... 
— А хто краще за мене може сплести рибальські снасті? Га? 

Не обійдетесь без мене! А трудоднів ваших мені можете не писати. 
Якось сам прохарчуюсь, але хочу бути серед людей. Куди усі, туди 
і я, бо ще живий, — відповідав, щоб більше не дошкуляли. 

Він умів робити все, та найдужче любив плести снасті. Навіть 
збрую для коней готував. А вже справжню сітку для риболовлі 
ніхто в селі не вмів ліпше за нього сплести. Зі свого заняття мав 
дід велике задоволення, про гроші й слухати не хотів. Було б лише 
з чого плести... 

Хто заходив до Панька по снасті, спершу мусив вислухати довгі 
дідові настанови — одним словом, інструкцію. 

— Дідусю, мені б густішу... 
— Ні, любий, нічого малька ловити. Тоді й великої риби не буде. 

Дивись мені, — каже, обзираючи, і пальцем пригрозить, віддаючи 
сітку. — Не будь ненажерою і міру знай! 

Його хатина стояла на стрімкому березі Серету під лісом, і до 
річки дідові недалеко було ходити. Він знав усі різновиди риб, усі 
повадки, знав, коли яку рибу краще вудити. Хоч і плів сіті, та жод-
ного разу ними не скористався. Усе своє життя, доки міг, ходив до 
Серету лише з вудками. Розсядеться на березі, дістане окрайчик 
зачерствілого хліба, починає його кришити вузлуватими пальцями, 
вдивляється у прозору воду, затим кидає ті крихти у річку. А потім 
знову спостерігає за рухом чорних хребтів у воді, а як побачить білі 
животики з виблиском, усміхається сам до себе, і аж тоді закидає 
гачки з вудочок. На базар теж ніколи не носив упійманої риби. 

Хто раптово захворіє в селі тяжко, про те відразу знає Панько. 
І з заходом сонця вже стукає у двері до господаря, простягає торбу 
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зі свіжою рибою й нетерпляче переминається з ноги на ногу: мовляв, 
час мені вже, поспішаю. Чоловік на якусь мить завмирає на місці, 
не знаючи, що й сказати з подиву, а отямившись, гукає старому вслід 
слова подяки, 

.. .Костюма дід ніколи не одягав. Лише на великі свята вбирався 
в сорочку й штани із лляного полотна — оце й було його святочне 
вбрання. 

У селі Панько вже бував рідко і ходив лише до магазину або до 
церкви, знов-таки на великі свята. Пересував поволі старечі ноги, 
пристукуючи по дорозі міцним ціпком, із кожним таким стуком 
ніби стверджуючи свою присутність на цій землі. Іноді хотілося 
йому йти до людей, погомоніти із зустрічними, відчути, що він 
комусь потрібен хоч би на хвильку розмови. 

Коли старий з'являвся на центральній вулиці, його відразу су-
проводжував гурт дітлахів. Ми знали, чим зачепити Панька за живе, 
щоб хоч трішки поглузувати. Спочатку чемно віталися, він відпові-
дав, зводив на нас свої добрі сині очі, зупинявся і надійно спирався 
на ціпок. Це й було знаком, що можна з ним вести бесіду. От хтось 
із нас починав першим: 

— Дядьку, зробіть мені рибальські снасті... 
— Пой, я вже старий, хвопчику, вже не можу, недобачаю... — 

Панько не те щоб був недорікою, та в мові у нього завжди виходило 
«пой», а не «ой», а з «хлопчика» виходив «хвопчик». 

У старого і руки немічно тряслися, а нам, бешкетникам, хотіло-
ся посміятись. Аж поки дід не замахнеться на нас палицею, а ми — 
урозтіч... 

.. .1 ось настав день, коли пішли ми проводжати Панька в остан-
ню путь. Його несли у розкритій труні дужі чоловіки в супро-
воді всього села тією ж дорогою, нашим гостинцем. Мене гриз-
ло якесь неприховане почуття провини за ту зневагу нерозумної 
дитини до звичайної людини, її чистого, нічим не затьмареного 
життя. 

.. .Якось занедужав мій сусіда, зовсім зліг. Коли ж завітав я його 
провідати, то його дружина із сумом промовила: 

— Нема вже Панька, то й риби свіжої ніхто задарма не принесе... 



ФІ/1ИП 

Сонце підбивалося до полудня. Небесне покотило зігрівало землю 
й обдавало все довкола теплом. Я йшов із райцентру до моєї Ка-
м'янки навпростець. Спочатку асфальтівкою, потім через луг, а по-
над Серетом — через хитку кладку. Як випадає нагода, то бодай 
раз я мушу подолати таку путь. Дорога ластиться під ногами, лег-
ко дихається, легко думається. Ішов і міркував: хто ж з односель-
ців мені першим здибається? 

Ось і село. Широка вулиця була безлюдною, через це навіть 
здавалася непривітною. В уяві постав Філип. І схотілося, аби саме 
він став першим стрічним. Мало не ввижалося: ось-ось виникне! 
І спитати нема кого, чи живий ще старий? 

Зі мною порівнялось кілька хлопчаків. Спитав я їх про Філипа. 
Нехитра розмова дала цілу картину: 

— Приїжджають ото, бувало, туристи, фотографують його, а потім 
теревенять у себе за кордоном про те, як погано у нас живеться тру-
дящому люду. То вже з півроку Філип у притулку для старих... 

Філип... Через плече торбинка, з якою ніколи не розлучався. Що 
в ній було — ніхто не знав. У правиці — дерев'яна сокирка власно-
го виробництва. На голові — пожмаканий, колись блакитний капе-
люх. Штани латковані-перелатковані, піджак із доточеними рука-
вами недоладно метляється на статурі. Худе, перекошене обличчя 
з глибоко запалими очима і кошлатими бровами; здавалося, що 
пишні козацькі вуса сюди випадково приблукали. 

Усе село кликало його Філипом — не Пилипом, а саме Філипом. 
Не раз я допитувався в людей, яке в нього прізвище, — казали: 
Філип Аксеніїн. Неньку покійну звали Аксенією. А нині вже бу-
цімто вісім десятків літ Філипові виповнилося. Утім, точного віку 
його не знав ніхто... 

Жив він колись із мамою у хаті над Серетом. Та одного разу ста-
лася шалена злива, і потоки брудної каламуті після неї знесли хату 
аж десь у Дунай. Зосталися вони в самих сорочках із домотканого 
полотна. Небавом поховав Філип неньку і пішов по селі понад ря-
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дом, щоб якось протриматися на білому світі. Убога доля випала 
йому. Сама журба та лихо. 

Улітку і взимку колов дрова, помагав односельцям поратись на 
господарстві. Дадуть окраєць хліба і шматок сала або борщу тепло-
го в череп'янім полумиску — з тим і мався. Скрізь його зустрічали 
привітно, раділи його роботящим рукам. 

На зиму перебирався до сестри. Вона раніше збиткувалася над 
ним. За це, кажуть, Бог покарав її: тяжка недуга прикувала до ліжка. 

Навесні Філип недалеко від Серету акуратно перекопував деся-
тинку суглинків, землі з піском навпіл. Хоча того клаптика ніхто 
йому офіційно не наділяв. І звали той город Філиповим. 

— Помагай-бі, Філипе! — зичать йому люди, минаючи. 
Кивне головою на знак відповіді, а затим присяде на маленький 

спочивок. Затягнеться їдким самосадом аж до глибокого кашлю — 
та й поринає у спомини та роздуми. А потім заскородить скопане, 
засадить картоплею і кукурудзою і аж до глибокої осені охороняє 
своє поле від чужої худоби, яка так і силкується залізти на його 
город, хоча він і обкопав його канавами з півметровим насипом. 
Десь знайшов колючого дроту, обгородив своє добро. Тоді вже 
не тільки що корови наші не могли пройти через ту огорожу, але 
навіть бродячі пси, гуси і качки не пробивалися. Насип рятував і від 
Серету, коли вода виходила з берегів, затоплювала низину і части-
ну пасовиська. Восени Філип урожай збирав добрий. Збіжжя те 
складав у кошики, зсипав у хліві. 

Гарні сплітав кошики. Із сирової лози. Важкі, зате міцні. І мені 
було надзвичайно приємно визбирувати і жбурляти картоплю у ті 
кошики, виплетені його, Філиповими, руками. 

Філипа можна було здибати в будь-яку пору дня і навіть серед 
глупої ночі. Його боялись малюки, бо батьки лякали ним: мовляв, 
прийде і забере, як не слухатимуться. Утікали од нього й сільські 
красуні. А він ніколи нікого й не чіпав. Чимчикував собі вулицею, 
зрідка вітаючись. Прав одежину зимою і влітку на Сереті, купався 
на мілині — боявся дуже води після трагічної повені... 

А у свята, бувало, зберуться парубки на толоці, утнуть гопака, то 
й Філип тут як тут, приходив глянути на те видовисько. А потім 
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і сам пускався у танок, на заздрість деяким парубкам, бо мав до 
танцю хист. Як змориться, одійде під вербу перепочити, а парубки, 
особливо ті, що напідпитку, до нього: 

— Філипе, ану Іванову доньку запроси до танцю, «могорич» 
буде... 

Ішов Філип до гурту дівчат, а ті сахалися врізнобіч. Пожартує 
трохи, затим знову рушає до села. Нащо йому той «могорич»... 

Діставалося інколи від Філипа тим чемним господарям, що ви-
носили в сутінках надвір зароблене за колядки на різдвяні свята. 
Стане, було, під вікно чиєїсь хати та виголошує щось про появу 
Христа або колядки виспівує лише йому зрозумілою мовою. Вине-
суть йому щось із хати, скаже «спасибі» і запхне до торбинки. А вран-
ці приходить по нові гостинці, скаржачись, ніби його обдурили 
вчора. І давали йому люди щось із їжі: печеного і вареного, яблук 
і горіхів, а то ще й до оселі запрошували. Ніхто з ним не сперечався, 
бо кожному Філип щось доброго зробив: кому кошик приніс, кому 
до свят дров наколов, кому восени город скопав... Не зо зла він так 
робив і не з жадібності. Може, тепла домашнього чоловікові не ви-
стачало, затишку, чиєїсь уваги. 

А ще любили ми в дитинстві свого Філипа за те, що він забезпе-
чував нас рибальськими гачками різного ґатунку, бо був неперевер-
шеним майстром у цій справі, хоча сам ніколи не вудив риби. 

— Філипе, гачок продай, — гукали йому на вулиці або на городі. 
Спиниться, відгорне полу чогось схожого на піджак, а там гач-

ків — яких завгодно. Куди тим фабричним: на Філипів гачок риба 
клювала аж-аж-аж. Відали про те і дітлахи, і статечні сільські ри-
балки... 

Але купівлею гачків наше спілкування з ним не обмежувалось. 
Дуже весело Філип умів переповідати всякі небилиці. Приміром, 
демонстрував нам, як рекрути колись «військо робили»: тоді сокир-
ка його вмить перетворювалась на «гвинтівку», і він з нею виробляв 
усілякі маніпуляції. 

Бувало, даси йому кілька цигарок, він подякує щиро і починає 
знову нам оповідати, що у Василя Пилипового народилась дитина, 
а в Семена Трошкового він учора колов дрова, і там подарували 
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йому піджак. І ще до того жіночка наварила для нього вареників, 
навіть сметани не пожалкувала. 

Та найдужче хапалися ми за животи після Філипової оповіді про 
відвідини сільського панотця. Може, й сам він те вигадав, а може, 
й справді бачив і нам переповідав: 

— У панотця у великий піст жінка сало їсть, мабуть, не така гріш-
на, а батюшка постить. Гріхується, аби в пекло на тім світі не вгодив... 

Ніхто з дітлахів не смів глузувати з Філипа: якщо хтось це затівав, 
то відразу змовкав, бо кривдникові перепадало по сідниці. По-доб-
рому сміялися з його чудернацьких оповідок. Ставши дорослими, 
не раз картали себе за нерозумні витівки і при зустрічі з ним чемно 
здоровкались... 

...Ось і зустрівся я з рідним селом, і так прикро зробилось на 
серці, що не зустріну доброго і чутливого, по-своєму розумного 
Філипа. 

І радісно стало від того, що врешті-решт подбали про його ста-
речий спокій, бо вже й тікати з того притулку він не схотів (а спо-
чатку втікав часто), а потім і не зміг. Казали, спить там на біло-
сніжних простирадлах, яких до того і не бачив, носить завше свіжу 
білизну і нового костюма. Поправився, їжі там досхочу, усе смач-
не й поживне. Ще й гроші щомісячно йому сплачують. Там він із 
великим захопленням плете кошики з нарізаного верболозу. І на 
базарах на них великий попит... Ніхто його в тому притулку не зо-
бижає: адже до доброї душі люди скрізь тягнуться. Усі його там 
поважають, як і в селі колись. Бо з чистою душею і добрими по-
мислами ходить по землі... 



«ЛЮДИНА-АМФІБІЯ» 

Стояло літо. Купалися ми в Сереті, за греблею. Найстаршим серед 
нас був Іван Марф'юк, учитель історії, добрий плавець і рибалка. 
Жодних снастей і вудочок не визнавав, рибу ловив, як це не дивно, 
лише голіруч. 

Хоч і розділяла нас різниця у віці, та ми товаришували. Я знав 
про Івана майже все. Був то великий мрійник, фантазер, багато 
чого хотів зробити для людей. Збирався, приміром, написати істо-
рію села, щоб нащадки знали і берегли пам'ять про свій родовід. 

Був високим, сухорлявим, на здоров'я ніколи не скаржився. Хо-
ча розповідав, як іще під час служби в армії в Махачкалі відчув 
«кинджальний» біль у животі. Діагностували виразку шлунку. Тер-
міново оперували, причому під місцевим наркозом — так сам заба-
жав. Лікарі потім йому сказали: 

— А ви сильна людина. Трималися мужньо. 
Закінчив інститут, учителював у місцевій школі. Після уроків, 

коли скаржився, бувало, хтось із учителів на головний біль, Мар-
ф'юк завжди казав: 

' — А я не відчуваю втоми, велику втіху маю від уроків, зустрічей 
із дітлахами... 

Згодом йому пропонували різні посади, навіть головою сільради 
хотіли обрати, та все відмовлявся. Сусід, кандидат біологічних наук, 
пропонував Іванові поїхати до Києва, раяв вступити до аспіранту-
ри, а там і з квартирою владнається. Іван на те відповідав: 

— Народився я в селі, то й віддам йому себе. Нікуди звідси не по-
їду. Кожен мусить триматися свого берега, а не на чужий зазіхати. 
Так і пуститися берега недовго... 

Отак і жив собі в селі, вчителював. Одружився, настарав діток. 
Понад усе, до самозабуття любив природу. Увесь вільний час, як 
випадало, збирав у лісі гриби, проводив час на Сереті. Вибирав 
у ньому найглибші місця, пірнав у глибочінь. Ціле літо разом зі 
своєю дружною родиною смакував юшку і смажену рибу в сметані. 
Риболовлю вважав за своєрідний вид спорту. Учив цього й нас. 
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Для Івана знайти із заплющеними очима на двометровій гли-
бині в дуплах поміж корінням карася або окуня — раз чхнути. 
Свою майстерність він демонстрував наочно: пірнав раз у раз, 
викидав, бувало, на берег рибину, набирав у груди повітря — і знов 
у глибінь... І не набридало йому те заняття. 

Купався і я тоді обіч, теж пірнав і ловив руками рибу. Одного 
разу, випірнувши зі здобиччю, почув на березі якийсь крик. Хтось 
із хлопців замість риби витяг з річкового мулу кругленьку залізяку, 
обмив її, поклав на берег, але раптом закричав: 

— Тікайте всі з води і далі від берега... Я знайшов гранату! 
Іван саме випірнув з води, почувши крик, випустив карася. 

Скомандував усім не підходити до залізяки близько, бо то й справ-
ді була граната. Наказав нікому її не чіпати, нікого до неї не під-
пускати, а сам — на велосипед і поїхав у сільраду телефонувати 
до військової частини. Незабаром прибули сапери, оглянули 
гранату, визнали її бойовою. Потім іще нишпорили у воді зі 
своїми міношукачами. Знайшли кілька подібних гранат, віднес-
ли їх подалі, спровадивши нас на безпечну відстань. Пролунав 
вибух. 

— Тепер можете купатись собі далі, — прощаючись, сказав літній 
капітан, що прибув із мінерами. 

— Зачекайте трохи, будьте ласкаві, — попрохав Іван коман-
дира. 

Швидко роздягся й кинувся стрімголов із крутого берега у воду. 
На берег вилітали живі рибини, виблискуючи на сонці. Назби-

рався повний кошик. Іван простягнув його командирові саперів: 
— Це вам усім на юшку за добро! 
— Дякую, — сказав капітан. — Але вперше бачу, щоб у такий 

спосіб рибу ловили. Справжня тобі людина-амфібія! 
. . .Придбати акваланг Іван мріяв довго. Нарешті назбирав гро-

шей і таки купив. Ще довго ходив у ньому під водами Серету, 
ловив рибу. Радів, розповідав, як тією штукою користуватись... 
Але якогось дня пірнув Іван під воду востаннє. Не спрацював 
якийсь клапан... 



Здавалося, що навіть природа сумує через його загибель — 
не тільки люди. 

І коли випадає бувати в селі, я одвідую його могилку. 
А молодший брат Іванів так само вправно ловить руками рибу 

у Сереті. Ніби естафету перейняв. І не тільки у риболовлі, але 
й у любові до природи і до дітей. 



БОРГ 

На лаві у «великій хаті» вмирав дід мого шкільного товариша. Дов-
круж стояли з запаленими свічками сусіди, але ніхто не міг нічого 
вдіяти. Із запалених свічок накрапав гарячий віск. 

Дорослі мовчали, ми, малюки, теж. Надходили нові люди з сусід-
ніх вулиць, запалювали свічки і ставали поруч. Усі мовчали й зна-
ли, що по діда вже хтось прийшов, а хто саме, звідки кому знати.. . 
Довкола витав лише святий дух, та і його ніхто не бачив. 

Дід лежав на ослоні, встеленому домотканим килимом, одягну-
тий напередодні у все чисте, поголений вранці на власне прохан-
ня. Хрипів, не розтуляючи очей. З легень виринали останні види-
хи повітря, рештки життя. Був ранок.. . 

Сонце вже заглядало у вікна, але слабке його проміння не гріло 
шибки. Не могло воно подарувати дідові ще хоч трохи життя. Бодай 
день або два, бодай годину... 

Усім було сумно прощатися з дідом. Кожен споминав, що добро-
го зробив старий для нього, кожен жалкував, що не може відігнати 
від діда ту невидиму силу, яка намагається забрати його з-поміж 
живих. 

Свідомість іще жевріла, старий відчував, що навколо нього — 
люди. Приходять іще, іще... Але важко вже було заговорити до 
них, сказати їм наостанок щось тепле. Мовчали і люди: вони не за-
важали йому вмирати, бо то є великий гріх. 

...І враз розтулилися очі діда. Ледь-ледь прохрипів: 
— Ксеню, набери миску горіхів, однеси до сусіди Панаска Мит-

рового... Оддай йому мій борг, ще торік узимі він їх мені приносив, 
коли я був слабий. У цьому році їх багато у нас вродило... Ти чуєш 
мене, Ксеню? 

— Чую, тату, — каже старша донька. — Уже несу йому той борг, 
це дрібниці, а ви зачекайте, доки повернуся, — і заметушилася, 
побігла. 

Дід знову стулив повіки, захрипів і змовк. 



Устигла Ксеня віднести ту останню миску горіхів, та не встигла 
сказати про це татові. Коли вона повернулася, то в хаті уже плакали, 
ридали старі і малі. 

Не знав дід Юліуса Фучика, і ніхто йому про нього не розпові-
дав. А якби знав, то, може, й згадав би оте славнозвісне «Я любив 
вас, люди!»... 

Бо стільки людей на цвинтар не за кожним іде. 



ІВАН З ДОНЕЧЧИНИ 

Поїзд мчав нас Буковиною, засніженою, яскравою під зимовим 
сонцем, повз порослі лісом пагорби, селища, сталеве мереживо 
високовольтних щогл... Чоловік у кашкеті залізничника стояв біля 
вікна, вдивляючись крізь шибу, наче щось виглядав у зимовому 
блискучому просторі, і лагідно усміхаючись власним думкам. 
Щось дивне було в його постаті — напруженій і водночас безпо-
радній постаті незрячого. 

— Вам допомогти? — першим звернувся я до нього. — Котре 
ваше купе? 

— Ні, ні, дякую, — обернувся він до мене. І вже зовсім несподі-
вано запитав: — Чудовий день, правда?.. 

Ми познайомились просто і легко, як знайомляться лише в до-
розі. Невимушено розговорилися. Сутеніло. За вікном сяйнув білою 
стрічкою Прут. Провідниця принесла чай. А я все слухав оповідь 
свого співрозмовника і дивувався із життєствердної насиченості 
й цілеспрямованості його буття. 

.. .Іван Григорович працював підривником. Тієї днини вони з то-
варишем, як завжди, працювали чітко, злагоджено, бо звикли ро-
зуміти один одного з півслова. Заклали черговий заряд і підпали-
ли бікфордів шнур. Сховалися за кам'янистим пагорбом. Ніби 
й надійно сховалися... Та сталося нещастя. Боляче й згадувати всі 
подробиці. 

Опритомнів у лікарні. Розплющив очі — морок. Напружений, 
пронизаний спалахами кольорових іскор морок. Лікували довго — 
тепер Іван Григорович трохи бачить на одне око, а точніше, вгадує 
силуети будинків, людей, дерев... 

Пенсіонер у тридцять і два роки!.. Часто, залишаючись на само-
ті, він хапався в безсилій люті за голову, від небажання примири-
тися з дійсністю гамселив п'ястками по столі... Відчай проникав 
у свідомість, спустошував душу... 

Якось ішов він вулицею — повільно, сторожко, намагаючись 
не зіткнутися з розпливчастими силуетами, що рухались назустріч. 
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— Молодий чоловіче! 
Це до нього. Гукала якась дівчина. 
Хутко обернувся. Дівчина зустріла його нерухомий погляд і збен-

тежено проказала: 
— Пробачте... 
— А в чім справа? 
— Та ось, підбор зламався... 
— Я полагоджу, — він сам не знав, звідки взялися ця сміливість 

і впевненість. 
Дістав ножичка, навпомацки знайшов якийсь камінець, придат-

ний для нехитрого ремонту. Руки ніби мали власну пам'ять, робили 
свою справу, не потребуючи очей. 

— От і готово. Додому дійдете. Це я вам гарантую. 
Тепер, через десять років, вони з Ольгою часто згадують цю до-

леносну зустріч, яка поєднала їхні життєві стежки. Тоді він усвідо-
мив іще одну важливу річ: руки його такі самі слухняні і спритні, 
як і раніше. Вони потребували роботи, хотіли щось творити. Він 
почав вирізьблювати з дерева іграшки, дитячий посуд. Якось сусід-
ка сказала йому: 

— Кинь, Іване, свої цяцьки. Спробуй зробити мені ослона. 
Він спробував — і зробив. Душа ніби відтанула: він може тво-

рити щось суттєве! Сусідка давала гроші — не взяв. Хіба можна 
виміряти цінність творчості в паперових знаках? 

Потім замовлення посипалися одне за одним. Він їх ретельно 
виконував. Проте грошей ні з кого не брав. І закріпилася за ним 
слава вправного майстра, людини доброї, хоч і трохи диваку-
ватої. 

Одного разу Іван Григорович гостював у рідному селі Ольги 
(вона родом з Буковини). Спершу знічев'я ходив до лісу або годи-
нами висиджував на березі річки — вудив рибу. Потім засумував 
за справжньою роботою. Узявся допомогти сусідові поставити 
хату. А згодом спитав: 

— Чи є у вас дерево? 
— Є бук і граб. А навіщо вам? 
— Хочу зробити меблі. 
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На ті меблі приходили дивитися навіть із довколишніх сіл. 
До блиску відполіровані, без єдиного цвяшка зроблені шафа, 
сервант, ліжко. Чи ж не диво створене, та ще й руками незрячої 
людини? 

.. .Попрощався я з Іваном Григоровичем у Харкові. Потяг рушив 
далі. І вже на пероні я згадав, що не спитав його прізвища. Потім 
ще двічі їздив на Буковину під час канікул. І від багатьох чув про 
незрячого майстра-червонодеревника. Питав, як його прізвище. 
Відповідали: звуть Іваном, родом з Донеччини. 



ЗУСТРІЧ У ВАГОНІ 

Потяг мчав нас до підніжжя зелених Карпат. У вагонах було не ду-
же людно. Де-не-де на лавах сиділи з лантухами жінки, про щось 
гомоніли між собою по-молдавському. Я знав по-їхньому лише кіль-, 
ка слів, тож до бесіди не прислухався. 

За вікнами миготіли лани. Навстріч мчали буковинські гори, 
вкриті лісами. 

Карпати... Я не вперше їду до них, та щоразу приємно з вікон 
дивитися й милуватись густими дубовими гаями, гірськими пейза-
жами. Намилувавшись, зручніше вмостився на лаві, почав гортати 
щойно придбану книжку. 

— І що це ви читаєте?.. 
Підвів очі, побачив біля себе провідницю у форменці. Гарненька. 

На личку — жодних слідів косметики, на щоці родимка. Бачив її, 
ще коли на станції сідав до вагона: вона якось дивно глянула на 
мене, та я не надав цьому значення. 

— Володимира Бабляка, «Жванчик». Це вже друга його книж-
ка, — відказав їй. 

— І про що ж він там пише? — наполягала. 
Підсіла поруч, узяла книжку з моїх рук. 
— І я люблю такі книжки... — почала була, хоча й перегорнути 

встигла лише кілька сторінок. 
А чому саме любить, не встигла доказати. Поміж лав ішов висо-

кий, худорлявий, теж у форменці, парубок — певне, помічник ма-
шиніста. 

— Яринко, розповім чоловікові! Ти гляди, вдома троє діток, а во-
на до хлопця підсіла... 

Сказав напівжартома, посміхнувся, пішов до іншого вагона. 
Провідниця зашарілась, віддала мені книжку й відвернулася. 

Через хвилину підвелася й теж пішла до наступного вагона. 
Потяг наче дихав, рівномірно погойдувався на рейках, зрідка 

подавав сигнали, наближаючись до переїздів або чергової станції, 



але й далі впевнено мчав до Карпат. Гори наближалися, збільшую-
чись, ніби напливаючи своєю красою. 

Минуло трохи часу, й провідниця повернулась, уся розшаріла. 
Знову сіла навпроти. Сердито втупилася у вікно. 

— Вас хтось образив? — запитую. 
— Помічник машиніста. Усяких ги дот наговорив... То правда, 

є в мене троє дітей. Та мені лишень двадцять три роки... 
Я не смів її перепиняти — нехай виговориться. Бо й справді трап-

ляється часом, що людині вкрай хочеться з кимсь поділитися. У та-
кому разі ліпше висповідатися сторонньому: принаймні не осудить 
уголос, не переведе почутого на плітки й не пустить, як злого змія, 
по селі. Та й на душі легше стане. 

Її тиха сповідь була довірлива і щира. 
— Є в мене чоловік. Та й гарний! Як підемо з ним на танці, усі 

дівчата й жінки мені заздрять. Кажуть: «Ой і гарний у тебе, Яринко, 
чоловік». А ревнивий — страх. Якось знайомий запросив мене до 
танцю, так він мені вдома такий концерт улаштував, що й не рада 
вже була тому танцю. Після того мене вже від себе нікуди не відпус-
кає. А от не кохаю я його — і все. Не можу з ним більше жити. Уже 
й казала йому, що все одно колись зраджу, — то ще пильніше сте-
жить! Куди я, туди й він. Гадала, як дітками розживемося, то звик-
ну до нього і покохаю... Та нічого з того не виходить. Отак уже вісім 
років душа нудиться, усе жду своєї любові, та ніяк її не зустріну... 

Ніхто нам не заважав. Здавалося, що навіть потяг зменшив швид-
кість, аби Яринка встигла оповісти до кінця про свою тугу на серці. 
Дивилась на мене щиро великими блакитними очима, прозорими, 
як небо влітку, і вела далі: 

— Казала мені бабуся: «Не йди, онучко, заміж за нелюба ніколи. 
Бо життя прожити — не поле перейти!» Я сміялась тоді з неї, старої, 
і говорила, що вона дурниці каже. Гадала, що в житті можна звик-
нутись до всього, навіть і до нелюба... Авжеж, коли батьки радять, 
за кого треба заміж іти, то ліпше не буває. Отож послухалась я тата 
й маму в п'ятнадцять років, пішла за Семена, молодого, дужого і гар-
ного, але кохання так і не дочекалася... Тож і досі чекаю своєї лю-
бові. Усе виглядаю, може, прийде колись... 
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— Можна й розлучитись... — знічев'я даю пораду. 
— Давно б це зробила! А діти ж як? 
— Діти з мамою будуть... 
— Ой ні, вони ніколи не підуть зі мною. Він їх проти мене накру-

тив. Уже і в сімейні чвари поміж нас, буває, що встряють... 
Саме в цей час повз нас знову проходив помічник машиніста. 

Знову пригрозив: 
— Удома троє дітей! Таки розповім чоловікові... 
— Та розповідай уже кому хочеш! — Підвелась Яринка і вже до 

мене: — Піду я, бо Сторожинець небавом, а я ж провідниця. 
— А чому ви мені це все розповіли? — запитую раптом. 
— Не знаю. Схотілося так. А ви одружений? Дітей маєте? 
— Маю. 
— На вигляд іще такий молодий... — сказала і заквапилась до 

тамбура. 
Заскрипіли гальма, потяг скреготнув і замовк. Через кілька хви-

лин я покинув вагон і щиро побажав щастя тій провідниці. Хоча 
й розумів добре: бажати, звичайно, можна, але доля завжди вносить 
свої корективи... 

І подався назустріч моїм Карпатам. 



ПОВАЖНА ПРИЧИНА 

На цій приміській автостанції завше людно. Мало того, що квитки 
на автобуси продають лише з поданням паспорта, бо маршрути 
здійснюються в прикордонну смугу, — спробуй ще до тих кас про-
штовхнутись. Та я був серед тих щасливчиків, яким випав квиток, 
і ось тепер із великим зусиллям майже останнім утискаюся в перед-
ні двері. До тисняви не звикати, а рідної хати швидше дістатись 
хочеться. І не завжди випадає вмоститися на сидінні — частенько 
й вистоювати доводиться, та ще майже на одній нозі. 

Двері нарешті зачинились, і ми рушили з виїзного майданчика. 
Автобус помчав шосейною дорогою, мовби втікаючи від вечірнього 
міста. Усіх у салоні ледь обдало теплим вітерцем. Стало трохи легше. 

Штовханина не заважала пасажирам розповідати один одному, 
які в кого враження з міста, хто що там купив, хто і коли у рідному 
селі одружується, а хто помер тощо. Мені запитаннями ніхто не до-
шкуляв, бо нікого зі знайомих односельців я не добачив. Воно й доб-
ре, бо хочеться інколи самому щось згадати, адже давно не був у цих 
краях. І все ж таки став зиркати по салоні. 

Погляд зупинився на пригвинченій майже біля самої стелі таб-
личці «Місця для інвалідів і дітей». Опустив очі на перші місця, 
хоча було байдуже до тих, хто там усів ся: годину-другу протрима-
юсь і стоячи. Погляд зупинився на чорнявій, ще молодій жінці, 
яка відвернулася до вікна — чи то від утоми, чи від духоти в салоні. 
Під самісіньким вікном на шкіряному кріслі сидів непорушно хлоп-
чик років шести. Біля них спиною до мене стояв дебелий чоловік, 
якого я не міг розгледіти. 

— Могла б дитину взяти на руки, то ще б хтось присів, — почув-
ся верескливий роздратований голос праворуч від мене. 

То огрядна молодиця з клунками репетувала: вона ж, мовляв, сто-
милась і за квиток сплатила, а тут така розкіш, що й дітям окреме 
місце давай. Диви, яке панятко росте! І чого та мати його вчить... 

Молода жінка не звернула уваги на той докір, схрестила руки на 
грудях і схилила голову, мовби засинаючи. 
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Чоловік, який досі мовчазно стояв спиною до мене, повернувся 
до огрядної молодиці і присоромив: 

— Хлопчик тяжко хворий на ноги. Як вам не соромно! 
Та зніяковіла, але вибачатися не стала. 
Побачивши мене, чоловік кволо усміхнувся замість привітання, 

сказав: 
— Досі не ходить. Ціленьку днину носили ми з дружиною його 

по місті на руках... Оце дали путівку до Євпаторії, може, санаторій 
поможе... 

Та це ж Григорій Криничний, кращий комбайнер колгоспу! Дав-
но ми з ним не бачились... Не знав я про це лихо, яке спіткало 
його... 

У салоні враз настала тиша. Якийсь юнак підвівся, поступаючись 
Григорієві місцем. Але Григорій жестом показав на місце молодиці, 
а сам стояв далі. 

Так стоять чоловіки вперті, наполегливі, такі, що готові до зне-
моги бути на ногах, зовсім не дбаючи про себе, — аби тільки світ 
став хоч трохи милосерднішим... 



ХРЕЩЕНІ БАТЬКИ 

Від нашої хати до оселі моїх хрещених батька та матері Кисенів 
навпростець рукою сягнути. Через сусідські городи. Пройшов тро-
хи попри цвинтар, а там будь-якої пори року йдеш навпростець, бо 
не хочеться обходити. Навпростець швидше. Що вже не робили 
ґазди: і ярками ту стежку перетинали, а стежка знову «оживала» під 
ногами перехожих. 

Ходив бозна-скільки разів і я тією стежиною: і до хрещених, і до 
друзів, і дівчину ввечері проводжав... Наприкінці стежки був пе-
релаз, через який можна було потрапити на сусідню вулицю. 

Тепер треба ще і цвинтар переходити... І могилок на новому 
цвинтарі багатенько... 

Спершу малим, потім юним ходив я до хрещених із прохан-
нями від матері, щоб батько щось полагодив або город допоміг 
упорати. А коли подорослішав, то й просто заходив до батьків 
поспілкуватися. Матка моя Жоржина не знала, де мене поса-
довити і чим пригощати, хоч у самої була купа діточок: усе 
хвалилася, що трохи не дотягнула на ту совіцьку медаль «Ма-
ти-героїня», бо давали її жіночкам, які народили сімох і біль-
ше, а в неї тільки шестеро. Куховарити вміла чудово — недар-
ма матку кликали завжди на весілля за головну кухарку. Тож 
і рідні діти її ніколи голодними не були, і я при нагоді наїдав-
ся досхочу. 

Батько горбився під важкими лантухами на залізничній станції, 
куди діставався вдосвіта й неодмінно велосипедом. Лише інколи, 
у хурделицю, мусив іти пішки. І так до самої пенсії... Заробляв на 
харчі та одежину. А ще порався на ділянці землі у двадцять п'ять 
соток, які йому наділили з огляду на таку купу дітей. Хрещена 
ледве встигала коло хатньої роботи: обробляла город, прала й ва-
рила діточкам, яких було що опеньків восени. А ще треба худо-
бинку доглядати, а ще... та стільки всього ще треба! 

Вистояли мої хрещені з Божою поміччю попри всі негаразди, 
виростили й вивели в люди усіх дітей. У школі вчилися всі добре, 
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повлаштовувалися, хто до чого був здатний, поодружувалися, вже 
й свої діти пішли... І такі усі роботящі. 

Та не змогла сама лише доброта вберегти мого батька від тяжкої 
недуги. Далася взнаки виразкова хвороба шлунка. Лежав у шпита-
лях, яких тільки ліків не вживав... Плакали діти, жінка молилася 
й тулила свічки у церкві за його здоров'я, служби замовляла, па-
нотця благала частіше згадувати її чоловіка під час літургії... Не по-
спішало до нього здоров'я. Начеб і не грішив ніколи, жив за зако-
нами добра і злагоди... 

Приходили до нього люди, кожен щось раяв проти тих болячок. 
Усі в селі надіялися, що батько одужає. Як мене зустрічали на вули-
ці, щоразу цікавилися: «Як там твій хрещений?» Мати моя теж про-
відувала родича, молилася за нього. І сам я переймався, хотів, щоб 
батько швидше став на ноги. Хіба що не молився й до церкви не хо-
див, бо комсомольцем був... 

І батько потроху став одужувати — поверталися до нього сили. 
Уже почав був уставати з ліжка, потроху ходити — спочатку по 
кімнаті, а потім і на обійстя, і до магазину виходив... Радість була 
для всіх. 

Ще не дуже здоровим полишив я його і власну домівку, бо забра-
ли мене на строкову, на довгих три роки. Зрідка на мої запитання 
мені писали, що хрещений батько живий, тримається. Від того і на 
душі теплішало. Згадувалися зворушливі дрібниці. Ось хрещений 
дає велосипеда: «Покатайся в неділю, бо мати не має змоги тобі 
купити...» 

З війська я прийшов якраз перед святим Дмитрієм, коли село 
готувалося до Храму. Відразу спитав у матері про хрещеного бать-
ка. Почув радісне: 

— Живий і здоровий, як свіжа копійка став. Ніякої роботи не цу-
рається. Інколи навіть і чарчину пропускає... 

— Яка чарка з такою хворобою, мамо? 
— Провідай, сам дізнаєшся... 
Не пішов, а побіг у солдатській формі до хати моїх хрещених. Хоч 

кортіло і з друзями побачитись, але до батька з маткою квапився 
передовсім... 
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Вечоріло. Батько стояв на східцях біля ґанку, смалив цигарку. 
Відчиняю хвіртку і замість привітання майже кричу: 

— Батьку, що ви робите! Вам же курити не можна, ви ж слабі... 
— Ти сам слабий, — відповідає він на те жартома. — А хто не ку-

рить і не п'є, той здоровеньким помре... Здоров спершу, солдате! 
І ми міцно обійнялися. 
— Оце якраз упорався з худобиною, усе поробив і вже накурив-

ся. Давай до хати. Ото матка і діти раді будуть! 
На вулиці було холодно, падав мокрий сніг. Мені теж праглося 

скоріше увійти до їхньої хати, прибраної і такої затишної. Була в ній 
якась особлива атмосфера радості й тепла. 

Батько, худорлявий, але кремезний, іде попереду, я за ним. Він 
штовхає фарбовані фільончасті двері. У великій кімнаті, яка пра-
вила і за кухню, і за вітальню, саме зібралися вечеряти. Батько ще 
з порога гукає: 

— Жоржино, диви, хто до нас прийшов! — і пропускає мене до 
освітленої кімнати. — Завтра ж таке велике свято... 

Матка до мене з обіймами, як до рідного: 
— Дивись, який стрункий та гарний повернувся! 
— Хоч не наврочте, — кажу для годиться. 
Роздаю дітям цукерки, дорослим скромні дарунки. От лише 

пляшки з собою не прихопив, бо хтозна, чи знадобиться. З ким 
уже з ким, а з хрещеним батьком мені, як дорослому парубкові, 
можна б трохи й випити. І мати не сваритиметься. Авжеж: як служ-
бу відбув, то вже й дорослим став. 

Хрещені батьки запрошують до великого столу. Матка заме-
тушилася, відкрила піч, витягає звідти гарячі горщики з моїми 
улюбленими голубцями, викладає на полумиски. Мить — і стіл 
повен страв. 

— Мене вже мати вдома усім пригощала, — ніяковію, соромля-
чись надмірної уваги до мене. 

— Просто так ми тебе не відпустимо, — каже батько, який уже 
встиг віднайти пляшку. Ставить розкоркованою на стіл. 

Матка не дуже забороняла йому «для здоров'я» вживати, але все ж 
докинула, аби не перебирав, бо таку важку хворобу переніс... 



Нарешті всі дорослі за столом. Перехилили ми з батьком чарку-
дві за здоров'я матки, їхніх дітей, за щастя усіх... Говорили допізна. 
Я поривався був іти додому, та мені все казали, аби ще посидів хоч 
трохи. Незчувся, як і північ настала. 

Матка прибирає зі столу, а батько пропонує покурити на вулиці. 
Став я прощатися. Хрещена гукає навздогін: 

— Приходь до нас іще, коли зможеш. Ми завжди раді тобі. Дай 
Боже, щоб ти щасливий був... 

Ще трохи постояли на обійсті з батьком, пихкаючи цигарками. 
Подякував я за гостинність, пішов до хвіртки у темряву. Батько 
запропонував провести мене стежкою через городи додому: він, 
мовляв, нічого не боїться, а мені ж іти повз цвинтар. Згадав, що 
малим я таки боявся уночі йти попри цвинтар. 

Запевняю батька, що я вже нічого й нікого не боюся, він пого-
джується... 

— Пізненько ти, синочку, повернувся, а я на тебе чекала, ми ж іще 
не наговорилися, я на тебе ще не надивилася досхочу, — каже спро-
соння мати без злості. — Я так і знала, що вони тебе швидко не від-
пустять, бо дуже добрі люди. 

— Ще наговоримося, мамо, і співанок ваших наслухаюся із за-
доволенням. І ще встигнете розповісти мені, хто за ці роки наро-
дився, оженився... 

— їсти хочеш? 
— Ой, і наївся, і напився... 
— А я для кого голубці готувала? — вдає, що сердиться, мати. 
— Поїм усе й ваше, матусю... 
Цмокнув її у щічку, пішов роздягатися до своєї кімнати. Ще дов-

го не брав мене сон. Радість сповнювала серце, бо врешті оклигав 
мій хрещений. Кортіло дізнатися, як те диво сталося. Та не смів 
чомусь того вечора спитати в нього самого — не знайшов відповід-
ної нагоди. 

Така нагода трапилася лише через три роки, як був я вже сту-
дентом. Приїхав у розпалі літа на канікули до села. Як завше, 
спершу до рідної оселі, до мами, а під вечір із гостинцями до 
хрещених. 
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Мама встигла сказати, що в лісі вже є гриби, та такі гарні! Бачи-
ла, як люди несли дорогою. Ось і забаглося мені зробити мамі сюр-
приз — назбирати грибів, скільки зможу з лісу донести. Ото буде 
втіха! А що значить кілька годин подихати повітрям у буковинських 
незайманих лісах, та ще й під самісіньким кордоном, куди люди 
рідко ходять... 

І план визрів миттєво. Іду до хрещеного вмовляти, аби завтра, 
в суботу, пішов зі мною до лісу. Удвох буде веселіше, та й знає він 
грибні місця. 

Батько наче здогадався, чого я оце прийшов. Відразу каже, що 
вдома усе вже поробив і вранці на кілька годин зможе податися зі 
мною до лісу, якщо я того бажаю. А мені ж тільки цього й треба. 
З радістю погоджуюся. Знаю: може, і є якась робота у хрещеного 
коло хати, та він не зізнається про те, якщо я прийшов. 

Наступного дня вдосвіта, коли я прочинив хвіртку, він уже чекав 
на мене коло хати. 

— Батьку, — кажу, — а матка не сердилася, що ви погодились іти 
зі мною? 

— Ти що! Вона в мене теж гриби любить, та ще й як. А з тобою 
вона мене відпустить хоч куди, — відбувається жартом хреще-
ний. — Ось іще й торбу злагодила. 

Сам я не брав із собою нічого: гадав, за кілька годин упораємо-
ся, голод нас не візьме. А тепер не питати ж мені батька, що у ньо-
го в торбі! Зрештою, і здогадатися можна... 

Про що тільки ми не говорили по дорозі! І про те, як люди колись 
жили, і про останні новини; і про наше село, і про великий світ... 
Батькові було про що говорити, цікавим співрозмовником був. 

Аж ось постав ліс. Зустрів він нас насторожено. Доки дійшли, то 
вже й зазоріло. Незабаром сонячні пасма сочилися крізь гілля дерев 
і кущів. Пробираємося далі в ліс. Дуби, буки, ялини... Іти легше, 
але до грибних місць іще далеко. 

Навстріч нам стали траплятися порослі густою травою та лісо-
вими квітками, назв яких я й не знав, горбики з помоховілими 
дерев'яними хрестами. Різні були хрести і за розмірами, і за фор-
мою; декотрі вже попадали від часу, декотрі перехнябилися. Почав 
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їх рахувати, спочатку про себе, а потім уголос, бо що далі ми в ліс 
заходили, ті горбики частішали... 

— Зіб'єшся з рахунку, — каже батько. 
— Кого тут ховали? — питаю. 
— Ніхто не знає напевно, кого саме вбили і де хто похований... 

Ніхто й не доглядає тих могилок... За цієї влади ще не надійшов час 
для розкриття таємниці. І тобі не варто цікавитися, лише собі на-
шкодиш. Тебе тоді ще й на світі білому не було... 

Усе одно прохаю батька розповісти мені, що саме тут сталося. 
Мовчить. Але я маю вперту вдачу. Наполягаю. 

— Першого квітня 1941 року, — почав батько, — кілька тисяч 
людей, серед яких були й діти, з сіл району цим шляхом ішли до 
іншої країни... Мене не було серед них, і не був я безпосереднім 
очевидцем того, а чув від когось із далеких родичів. Казали, що ті 
люди прагнули втекти від безбожників і колгоспів, не хотіли терпі-
ти насилля й терору... Це було після «добровільного» приєднання 
до москалів. Колона була велика... Довго їх умовляли, аби повер-
нули назад додому, але натовп був некерованим... У цьому лісі сто-
яв гарнізон червоноармійців, далі були прикордонники. Скосили 
багатьох селян, загинуло десь із триста, а то й більше, не знаю. На-
віть тих, що втікали, червоні доганяли й добивали як зрадників. 
Були й такі, яким удалося з того пекла втекти назад, але не зізна-
ються про те й досі, бо ще бояться. Страшна була трагедія... А тепер 
червоні все про терор бандерівців торочать, а своїх гріхів не хочуть 
визнати й повинитися перед народом... 

Чув я про це краєм вуха і в шкільні роки, але в дещо іншій інтер-
претації. Нібито зрадники підбурили людей утікати від кращого жит-
тя — то що, мовляв, мали вдіяти влада і військові?.. А як воно було 
насправді, не дізнаєшся: ніхто тобі архівів не відкриє, і КДБ не спить. 

— Вони вже не воскреснуть... Бог за них судитиме кожного, — 
сказав мій супутник і перехрестився. — Я тобі нічого не говорив, 
і ти нічого не чув... Але збережи почуте у пам'яті. Може, колись 
хтось із вас, молодих, зможе без страху розповісти нащадкам про 
ту страшну трагедію... Таки чимало полягло народу, а чи задарма, 
не нам тепер судити... 
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Доки він розповідав, уже не стало горбиків із хрестами. Без хрестів 
геть неможливо було б відрізнити могили від звичайних лісових 
горбиків і вигонок. 

.. .Почали з'являтися перші опеньки, зрідка — справжні білі гри-
би, грузді... Стали ми раз по раз нахилятися, зрізати здобич та скла-
дати у кошики. Але батько запевняв, що до «основного місця» ще 
далеко. 

Урешті ми зійшли на вершину, і звідти у всій красі постало наше 
село. Здалеку виднілися прикордонні вежі. Сонце вже добряче при-
пікало. Проминуло кілька годин, а грибів зібрали ще обмаль. Бать-
ко наче вгадує мої думки, заспокоює: 

— Не зиркай ти на годинника, ми вже майже дійшли до того 
місця, зараз я тобі його покажу... Подивися звідси на своє село! 
Коли ще ти побачиш таку красу?.. І я нікуди сьогодні не кваплюся. 
Коли повернемося, тоді й повернемося. 

Бачу, батько трохи захекався. І я теж. Довгенько ми піднімалися 
на цю гору, хоча й вів він мене в основному протоптаними стежка-
ми і лісовими дорогами — лише інколи відхилялися вбік. Грибів 
було багато, але ми їх не дуже й збирали. 

А перед нашими очима лежав трохи похилий зелений килим дубів, 
буків і грабів упереміш із красунями-ялинами та смереками. Хоч 
ступай на той килим і йди ним у долину до села — ближче ж так... 

— Ну що, намилувався лісом, хлопче? — питає, не чекаючи від-
повіді, хрещений. 

— Досхочу. Воно б відпочити трохи, подумати. 
— Ну, ходімо, — вже у шлунку колотить... 
Мовчки йду. Незабаром вийшли на галявину, всіяну старими 

пнями. На один із них батько поклав торбину з харчами, а кошики 
поставив на землю поряд. 

— Батьку, може, не будемо? — вказую на пляшку, яку батько витяг 
із торбини. — Вам же може зашкодити! 

— Нам з тобою тепер усе можна! Ми ж туристи й грибники, так 
звані тихі мисливці, — відповідає і вже розливає оковиту в припа-
сені гранчаки. — Пом'янімо душі тих... — І він .показав у той бік, 
де рясніли хрести. 



Перехилили по чарчині, закусили. 
— Доки сало на животі зав'яжеться, спочиньмо, і я розповім, як 

я знову став дужим. По очах бачу, що кортить тобі дізнатися, — ка-
же здогадливо батько. — Сідай коло мене на травичку і слухай. 

І враз мені здалося, що довкола нас усе стихло. Настала тиша — 
чути було лише дзижчання комашні. Змовкли пташки. Перестав 
шуміти ліс, наче й скрипу старих дерев не чути. Усе приготувалося 
слухати про чудо мого батька... Так, так — батька, бо рідного я май-
же не пам'ятаю: дуже рано пішов він з життя через тяжку хворобу, 
і хрещений мені його замінив... 

— Довго я карався від тієї виразки, — почав батько. — Трохи 
підлікуюся, а з часом, холера, знову пече. Гадав, що амба. Ніхто не міг 
мені зарадити. Жодні піґулки й мікстури вже не брали. Знаю, що 
всі молилися за мене. І, може, ті молитви й дійшли до Бога. Хтось 
пораяв поїхати до старого гуцула в Карпати: назвали адресу і роз-
казали, як його розшукати. Говорили, що великий він знавець на 
травах, ними всі хвороби лікує. 

Батько дістав цигарку, смачно затягся димом. 
— Не дуже я вірив лікарям і знахарям, та так мене допекла та 

хвороба, що вирішив ухопитися за ту соломинку... Поблукав Кар-
патами, але діда знайшов. Побув у нього кілька днів, попив трохи 
зілля, і, уяви собі, стало мені легше. Пора, гадаю, до жінки й дітей 
їхати. Сказав це дідові, а він не відпускає. У нього, мовляв, свої 
закони: коли вже я погодився в нього лікуватися, то мушу його 
слухати... Ще тиждень прожив я в того дідуся, попив його міксту-
ри, а що пив — і сам не знав. Дід своїх секретів не поспішав розкри-
вати. І лише опісля, коли я, за його спостереженнями, почав оду-
жувати, дозволив він мені збиратися в дорогу. Я розрахувався з ним, 
роздякувався, він дав мені якісь корінці, загорнуті в папір, і роз-
повів, що до чого, як готувати той напій. 

Змовк батько, вочевидь, щось пригадуючи, потім заговорив далі. 
Дід йому сказав, що корінці треба промити й у півлітровій пляшці 
залити горілкою, а ще краще — міцним самогоном. Трс?хи настояти, 
а потім пити ту настоянку по чайній ложечці тричі на день^за кіль-
ка хвилин перед їжею. І так протягом трьох місяців. Потім корінці 



потрібно вийняти з пляшки, висушити, розтерти в порошок і знову 
вживати перед їжею стільки, скільки можна взяти на хвіст чайної 
ложечки. «Якщо так зробиш, — сказав знахар, — то ще не раз мене 
згадаєш у своєму житті й горілку питимеш за моє здоров'я». 

— Чомусь я повірив-таки, що ті слова від Бога. Розцілував я то-
го діда і поїхав із надією до своєї хати, — веде далі батько. — Ме-
не Жоржина наче не впізнала спершу — так її вразила моя поява. 
Я поправився в тілі, бо їсти травник велів не будь-що, а тільки все 
натуральне з лісу, за його технологією зготоване. Я так і чинив. 
І ось я перед тобою, живий і здоровий. Горілкою не зловживаю, 
лише трішки, для здоров'я. Курю трохи, бо дурна звичка залиши-
лася... Після мого одужання і моя рідна Жоржина наче ожила, 
навіть помолодшала. 

Кілька хвилин батько знову мовчав, пихкаючи «Ватрою». Насам-
кінець згадав: 

— То були корінці чоловічої папороті. Вона росте не в кожному 
лісі, але в нашому є. Я тобі покажу, ще й накопаю на дорогу — рап-
том комусь знадобиться. Знай, що папороть є чоловіча та жіноча. 
Жіноча для лікування не годиться. Листя теж не вживають — лише 
коріння. І висушити треба як слід... 

Так і не згодилося мені коріння чоловічої папороті. І до хреще-
ного мого не повернулася та шлункова виразка. Батько Георгій жив 
іще довго: майстрував, допомагав людям будувати хати, розмішував 
бетонний розчин. І так з року в рік. 

Не було змоги згуста стрічатися з хрещеними. А коли випадало, 
то вже мої діти носили батькові й матці на святвечір кутю з медом. 
І зустрічі були такими, як раніше... 

Минули роки, батько пішов у вічність. Сталося так, що інше горе 
привело мене у сусіднє село: померла моя старша сестра. Було це 
зимової стужі. Попрощавшись навіки з сестрою, завітав і до рідно-
го села провідати хрещену. До хати заходили онучки й онуки, вже 
дорослі. Побачив я, що не полишають вони бабусю самотньою. І во-
на ще бадьориться, наче не старіє, довіковуючи без чоловіка. 

У хаті нічого не змінилося. А що мало змінитися? Таких хатин, 
теплих і просторих, тепер не будують... Відчинилися ті ж самі двері, 
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постала переді мною хрещена мати. Рідна, привітна жінка, душевна, 
розсудлива. Лише скроні стали сивішими... 

— Я й не сподівалася гостей стрічати, та й ще так здалеку... Чим 
же вас пригощати?.. — а сама мерщій до буфету, роззирається, що б 
то на стіл поставити. 

Не питаю, де мій хрещений батько, бо все знаю. Та присутність 
його відчуваю у цій хаті. Он відро, з яким він ходив до криниці. Ось 
стіл, змайстрований його руками... І хрещена сама розповіла про 
смерть чоловіка. Розповідала без сліз, із тією ж душевною рівнова-
гою, яка не полишала її попри всі негаразди довгого життя... 

У грубці палахкотять дрова. І від того вогню теплішає. На серці 
теж. Вони завше на відстані мого серця — хрещені батьки... 



БІЛІЇ ЛІЛІЇ 

Подаруй мені білії лілії, 
Ніжну радість мені подаруй. 
Обійми, поцілуй. Подаруй, 
Подаруй мені білії лілії. 

В. Кулик 

Кажу: подаруй мені білії лілії... Але де ж їх узяти? На базарі таких 
і не знайдеш, а до рідної оселі далеченько... Та й зимно тепер; їхні 
цибулинки заховані в погрібочку, щоб дожили до нової весни. На-
гріється земелька, і висадимо їх попід вікнами. 

Усі кажуть, що квіти ці знані і милі людям з давніх-давен. Гор-
нуться до них люди, а вони — до людей. Хтось уже вирахував, що 
існує їх понад сто видів і різновидів, із квітками різноманітної фор-
ми. Знають люди, де лілії найкраще ростуть та як їх плекати, аби 
чарували своєю красою добрих господарів. 

Хоча й багацько є тих видів на світі, а таких, як у моєї матері 
коло хати, ні в кого не було... Любила вона і барвінок, і любисток, 
і городину ростила; але лілії у квітничку та попід вікнами щороку 
плекала, мов діточок своїх... 

За одним сонником, якщо присняться лілії — буде погано, сама 
туга й журба. За іншим — радість вони віщують. А в газеті якось 
прочитав, що лілії білого кольору — лікувальні... 

Гай-гай! У селі теж люди розумні живуть і самі знають, що до 
чого. Я вже змалку знав, що ця тонкостебла рослина з довгастим 
зеленим листячком та білими пелюстками горнеться до сонця і не-
вдовзі покаже жовті «сірнички»... 

— Мамо, а чого це ви щорання оглядаєте ті лілії? 
— Бо вони гарні й лікувальні, — відказала та й пішла собі, закло-

потана, обробляти город, бо ніколи довго милуватися тією красою. 
Уже як підріс, то сам бачив, як ненька обережно обривала із сте-

бел лілій білі пелюстки з жовтизною, вкладала у пляшки, заливала 
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спиртом або самогоном і ховала в буфетну темінь, аби настоювали-
ся. Зрідка зазирала на поличку, чи там усе гаразд. 

Скажу відверто: я настоянки не торкався. Господь милував від 
усілякої хворі в молоді роки, тож не було потреби лазити до буфету 
по зіллячко. А ось розквітлі квіточки нюхав не раз. 

— Ти довго до них не принюхуйся, бо голова може заболіти, — 
повчала мама. 

Я слухався і йшов у справах, бо було чим займатися на обійсті. 
Пізніше, коли я вже відслужив строкову і повернувся до села, 

мати скоса подивилася на мене: 
— То ти прикладався до моєї лілійної настоянки? Начебто по 

тобі не видно, що з твоїм здоров'ячком щось негаразд... 
— Не брав я, мамо, вашого зілля... Ще спроможний і в магазині 

купити, коли забагнеться. 
З'ясували потім, що часто-густо прикладався до тієї пляшечки 

один з моїх старших братів. Була на те причина чи ні, ми не до-
питувалися, — аби на користь було. Траплялося інколи те саме 
і з настоянкою березових бруньок, що проти шлункової хвороби. 
Мама трохи підливала міцної рідини в пляшку, аби зілля достоюва-
лося, а рештки спирту ховала подалі від нас. Доводилося їй зрідка 
й настоянки свої переховувати. А то піди дізнайся: чи воно справді 
болить, чи просто захотілося хильнути чарочку. 

.. .Виїхав я із села і кілька років не бачив наших лілій. Забув і про 
зіллячко з тих пелюсток. А як підросла трохи моя донечка і стала 
вже щебетати, то й зібралися серед літа бабусю провідати, бо вона 
й не бачила ще своєї першої онуки. Радощам не було меж. 

Та несподівано сталася прикрість. З'явилася на голівці моєї 
Оксаночки висипка. Таке струпами називають. Куди й пропала 
радість... Тоді дістала бабуся зі схованки знайому пляшечку і ве-
чорами стала прикладати до Оксанчиної голівки компреси з на-
стояних лілій. Через седмицю висипки щезли назавше. 

Повірив я відтоді в чудодійну силу наших лілій. Доки мати жива 
була, не переводилися вони коло нашої хати... 

...Як бачу я тепер лілію, то схиляю перед нею голову, цілую те 
ніжне диво. У лиху годину вуста шепчуть: «Подаруй мені білії лілії...» 



«ТРИКУТНИК» 

Тепер солдати вже не посилають додому або до коханих листів 
у формі трикутників — на зміну їм прийшли стандартні конвер-
ти, — але ще недавно це був найзручніший спосіб відправлення 
листів з армії. Пам'ятаю навіть, коли востаннє довелося мені поба-
чити такий «трикутник»... 

Солдатський лист лежав сиротливо на мокрому тротуарі, наче опа-
лий пожовклий листочок, — жалюгідний, роздертий, дожидався мітли 
двірника. Чи хтось загубив його, чи просто викинув як непотріб?.. 

Я обережно підняв його, оглянув з усіх боків. Поштовий штем-
пель був торішній, адреса нерозбірлива. Не було на «трикутнику» 
й звичайного «адресат вибув» або «невірно вказано адресу». Отже, 
таки читав хтось цього листа, і певне, що не листоноша жбурнув 
його посеред тротуару. Невідомий адресат не хотів більше повер-
татися до свого кореспондента... 

Що ж, тоді й мені, сторонній людині, не гріх ознайомитися зі 
змістом цього послання. 

Розгорнув листа й прочитав: 

«Зіночко, мила, здрастуй! 
Одержав Твого листа і ось відписую. Будь ласка, пиши мені частіше! 
Життя моє і служба йдуть відмінно, скаржитися нема на що. 

Тільки ось дні тягнуться надто довго — либонь, тому, що залиши-
лось їх мало... Ти запитуєш, чому мене не відпускають, адже два 
роки минуло ? Що ж, і таке трапляється. А як раніше було — по три 
роки хлопці служили, а їх усе одно чекали дівчата? Зіночко, невже 
Ти не можеш зачекати ще два місяці?.. 

Я чув, що Ти, крім мене, пишеш іще до когось, і здогадуюся, до 
кого саме. Ця дволикість не робить Тобі честі! Я хочу бачити Тебе 
найкращою дівчиною, ідеалом чистоти і скромності. Прошу Тебе, 
не змушуй мене думати про Тебе погано. 

Бажаю Тобі успіхів у навчанні. 
Твій Кость». 
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...Траплялося таке і в нашому підрозділі — не всіх дочекалися 
красуні. Хлопці мужньо витримували зраду, та з листів ніколи не глу-
милися. Спалювали листи своїх зрадливих наречених у курилці або 
рвали на дрібні шматочки й пускали за вітром, щоб чужі очі не ба-
чили найпотаємнішого... 

Розірвав і я на маленькі шматочки нещасного «трикутника» та 
викинув їх в урну. Хотілося, щоб той Кость, відслуживши, знайшов 
собі кращу, вірнішу дівчину. Але хто знає, скількома стежинами 
доведеться мандрувати, аби натрапити на ту єдину стежку, що при-
веде до коханої... 



КОТЯЧА ПОМСТА 

Трапилася ця пригода дуже давно, коли сільські хати були ще 
пошиті соломою або вкриті очеретом. Бляха, шифер або черепи-
ця на даху рідко в кого лежали. Привід був класичний: зрада — 
помста. 

Та помста, залежно від часу, теж буває різною. Як то кажуть, 
«модернізується». Якби, скажімо, сьогодні хотів хтось повтори-
ти нашу оказію, то вже й не вийде — умови не ті. . . 

Чотири роки відслужив на флоті Федір Глушаків. Дочекався 
дембеля, причепурив свою морську форменку і вирушив потягом 
із Далекої Півночі на Україну, до свого села. Як у тій пісні спі-
вається, «до дому, до хати...». А душа мала від чого співати, бо 
тиждень тому від своєї Ніни листа одержав, що і в селі, і в неї 
особисто усе гаразд, що любить його і бажає легкої служби. Федір 
на радощах навіть телеграму дав друзям, аби зустріли його на 
залізничній станції в райцентрі. 

Зустріч була надзвичайно веселою — усі дуже за ним скучили, 
тож гуртом подалися до кав'ярні й випили там трохи горілочки 
з пивком. До села поверталися польовою дорогою, бо не дощило, 
осінь лише здалеку нагадувала про себе. 

Не зустрічала Федора лише його кохана... На питання, чого вона 
не прийшла з ними, хлопці спершу віднікувалися, але котрийсь із 
них перед самісіньким селом таки «розколовся»: 

— Ти, Федю, до Ніни не ходи.. . 
— Чого? 
— Бо цієї неділі у неї весілля... Виходить за Миколу Геращен-

кова, тракториста. Він на рік раніше за тебе демобілізувався.. . 
— Як це? Та ж листа тиждень тому отримав, що все у неї гаразд 

і начебто чекає мене... Обдурила, чи що? —не міг повірити Федір. 
— Та ти, друже, не нервуйся! Не одного з нас дівчата рогатим 

робили. Але ж і ми не в тім'я биті — свого, де можна, не пропус-
тимо! І за це теж треба випити!.. 
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А пити мали що, бо з собою прихопили ще кілька пляшок, 
та й закуска була путяща. Край села спинилися й заходилися 
вкотре проголошувати тости за зустріч та за краще цивільне 
життя, яке прийде на зміну нелегкій солдатській долі. Та не міг 
Федько забути про своє горе, яке приголомшило його, наче обу-
хом по голові. Тож котрийсь із хлопців сказав усій громаді: 

— Товариство, треба нам придумати якусь помсту Ніні за зра-
ду! А ти, Федю, собі кращу знайдеш. Шукати довго не доведеться. 
Тільки ж гляди, не заявляйся їй сьогодні та завтра на очі. Віді-
спися вдома з дороги.. . 

Цілий день хлопці провели разом, а надвечір прийшли до Фе-
дорової хати. Іти було недалеко, бо будиночок стояв край села 
(а наречена жила з протилежного боку, аж під лісом). Передали 
військовика батькам. Пропустили ще й із ними по чарчині, а потім 
розійшлися начебто по домівках... 

Нінина хата тоді ще була вшита очеретом. І ось уночі Федорові 
друзі, прихопивши всі викуплені перед закриттям аптеки запаси 
валер'янки, впіймали кількох котів та й подалися крадькома до 
обійстя нареченої. Там повідкривали пляшечки й позакидали їх 
із різних боків на стару покрівлю. Ледве самі витримали той запах, 
доки котів із лантухів випускали.. . Непоміченими гайнули нав-
тьоки від хати. 

Який там до ранку стояв вереск!.. Либонь, усі сільські коти 
женилися на нещасному даху! Але те, що ніхто на вулиці спати 
не міг, — то ще «квіточки». Вийшов спозарання батько нареченої 
на подвір'я — аж усеньке обійстя вистелене очеретом.. . Лише 
голі крокви біліють над горищем. Обійшов чоловік довкруж ха-
ти, почухав потилицю і буркнув спересердя: 

— Не знаю, що тепер робити маю.. . Чи хату заново вкривати, 
а чи весілля справляти. . . Курям на сміх... 

Та сміятися не було коли. Зійшлися сільські майстри й за кілька 
годин перекрили дах шифером, придбаним заздалегідь, оскільки 
оновити покрівлю збиралися одразу ж після весілля. Але шлюбне 
застілля довелося на тиждень відкласти. 



Не було лише на весіллі тих батярів сільських і Федора Глуша-
кова. Відсиплялися з перепою. 

Тепер хат із такими покрівлями не знайдеш, хіба що в музеях 
на фотокартках побачити можна. Але бешкетники по селах іще 
не перевелися. Невірній дівці і вікна можуть побити, і ворота 
кудись занести, і худобу повипускати. Бо зрада за всіх часів за-
лишається найганебнішим злочином. 



ОПІР 

Після пустель Середньої Азії опинився я в мальовничому й затиш-
ному місті Івано-Франківську. Тоді з війська достроково відпуска-
ли вчитися, і я мав вступити до філії Інституту нафти та газу. Знав, 
що в Азії вже цих родовищ знайшли багато, і хотів стати геологом, 
щоб шукати їх на Україні. 

З того міста до мого села — кілька годин їзди. Схотілося мені 
після довгих років служби знову побувати в рідних місцях. Поїхав 
додому у військовому обмундируванні — знімати його ще не ви-
йшов термін. 

Село як село. Мої однолітки вже встигли оженитися, дівчата по-
виходили заміж, і та, що обіцяла чекати, теж кудись запропастила-
ся. А мені не до залицянь було. День-два — і назад до міста, бо іс-
пити незабаром. Учитися ж треба, а погуляти ще встигну. 

Та випала нагода мені потрапити до нашого клубу на танці. По-
глянув довкруж — майже всі незнайомі: молодь росла, як на дріж-
джах, за ті роки, що вдома не був. І лише в закутку осторонь поба-
чив Оленку. Сиділа на лавці, бо ще ніхто не встиг її запросити до 
танцю. Неначе на мене й чекала. 

Трохи покружляли ми в танцях, обмінялися кількома фразами. 
Дізнався я, що вона ще не заміжня й серйозно ні з ким не зустрі-
чається. А коли так, то я й напросився провести її додому, бо жила 
Оленка не близько від того клубу, а десь край села. Та й ніч безмі-
сячна випала. 

Вона була на рік молодша за мене. До однієї школи з нею хо-
дили. І вродлива дівчина, й розумна... Пам'ятаю, я й перед вій-
ськом декілька разів проводив її додому, та не зав'язувалося ні-
чого до вузлика... Не складалося щось. Наче й не дуже гонорова 
була... А нині вона вже в соку, та й ще при посаді. Обрали на 
секретаря комсомольської організації колгоспу. І в бухгалтерії 
якийсь облік вела. 

Отож ідемо порожніми вулицями, вже й на пагорб піднялися, 
незабаром її хата постане, а бесіда не клеїться. Якісь питання, якісь 
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відповіді, та все воно не те. Не обіймеш, не пригорнеш до себе, 
не розцілуєш.. . Та все ж таки Оленка чимось вабила мене. Із ша-
нованої у селі сім'ї походить. Таку дівчину й мати моя згодилася б 
визнати за невістку... 

Завтра мені вже до міста їхати час, то й не намагаюсь освідчува-
тися. Але надії не втрачаю. Зачіпка є: дозволила ж іти поруч із собою, 
не відігнала, як ту набридливу муху. 

Оленка розповіла, що навчається заочно в університеті й має 
одну проблему: ніде не може знайти посібника «Опір матеріалів». 
Уже всі книгарні міста обійшла й усе дарма. Неабиякі гроші готова 
заплатити за ту книжку. 

— О, та це не проблема! — майже радісно вигукую я на те, а сам 
думаю: ось іще одна зачіпка для нової зустрічі нагодилася. — Я ба-
чив цю книжку в одній із книгарень Івано-Франківська. Можеш 
вважати, що вона вже твоя. 

— Не кажи «гоп», доки не перескочиш, — відповіла на те Оленка, 
але таки повернула вдячно голівку в мій бік. 

— Ось сама побачиш, — запевняю її, немов та книжка вже ле-
жить у мене в гуртожитку. 

На тому й розпрощалися. 
На той «Опір матеріалів» багато чув я нарікань і прокльонів від 

товаришів-студентів. Знав, що й мені свого часу доведеться його 
штурмувати. Але до того ще було далеко. Посібник я таки розшу-
кав у книгарні, хоч і поблукав містом. Коштував він копійки, а надію 
я на нього покладав велику. Хто знає: може, за допомогою цієї 
книженції не лише «Опір матеріалів», а й дівочий опір пощастить 
здолати? 

Вступні іспити я склав успішно й знову приїхав до села. Розшукав 
Оленку в конторі, бо ще не закінчився її робочий день, і в коридорі 
вручив той «Опір матеріалів». Зраділа вона, взялася була за гаман-
ця, але я сказав, що то дарунок від серця. Зашарілася, та все ж за-
пропонувала продовжити розмову ввечері. 

Дочекався і знову провів до хати. Знову були запитання й від-
повіді, та знову не до ладу. Переливалося з пустого в порожнє. Ні-
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чого не вийшло: не вдалося мені здолати дівочого опору. Відтак 
і поїхав учитися ні з чим. 

А після першої сесії почув новину, яка мене приголомшила: Олен-
ка вийшла заміж за однокласника. Де той наречений раніше був, 
невідомо. Я й питати не хотів. Вийшла, то нехай живе собі щасливо. 
Утішав себе хвалькувато: як вивчусь, то здолаю опір ще не однієї 
гідної жінки. 



ПЕРШЕ КОХАННЯ 

Перше кохання в дитсадку мені не судилося, бо дитсадка не було 
в нашому селі. На сусідських дівчаток теж не задивлявся, бо в сусідів 
самі хлопчаки росли. Отак і зростав у чоловічому оточенні, доки 
не пішов до школи. 

А ось у першому класі воно звідкілясь і взялося, те перше кохан-
ня. Чепурненьке, з гарно вплетенимрі в кіски бантиками. Ксенею 
звали. То за кіску, бувало, сіпну, то вщипну, ніби випадково. У класі 
підсувався до неї ближче, аби легше було списувати контрольні 
завдання, якщо сам не дотлумкав. А як красуня вдарить лінійкою, 
то так приємно одразу ставало. 

Але — от лихо! — не сприяла нам доля. Учителька, щоб зробити 
нас слухняними, розсаджувала за парти на свій розсуд — звісно, 
зовсім не з тими, з ким хто хотів би сидіти. Відмінників із відмін-
никами, а тимурівців до тимурівців... Ксеня була відмінницею, а в 
мене вчителька великих здібностей не вбачала, тож і сидіти мені 
випадало далеко ззаду. 

Учителька мене не любила, бо що з моєї матері візьмеш? Обши-
вати вона не вміла, яєць та інших харчів не мала змоги носити, бо 
вдовицею була й сама ледве перебивалася. Хоч учи, хоч не вчи тих 
уроків, а в перші все одно вже не вилізти... 

Частенько згадували про мене на батьківських зборах — не в по-
зитивному розумінні, звичайно. Після тих зборів на моїй спині 
не раз хворостини ламалися. Не до першого кохання вже мені 
було. Зростав у моєму дитячому серці гнів на вчительку за неспра-
ведливе ставлення до мене та нескінченні приниження. І хотілося 
викреслити з пам'яті ті перші чотири роки навчання в школі. Пам'я-
таю, на першому випускному вечорі, влаштованому після закін-
чення початкових класів, жодна з дівчаток, тим паче Ксеня, не за-
просила мене на білий танець. Так і простояв осторонь увесь вечір. 
Ледве дочекався кінця й почвалав додому. Тоді я ще не знав, що 
попереду чекає цікаве життя, що знайдуться ще вчителі, які роз-
криють мої здібності... 
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Той запізнілий лист збентежив мене вкрай, розбудив у душі спо-
гади... Ксеня писала, що я в першому класі їй подобався. Моя то, 
виходить, провина, що ми не товаришували, бо баламутним-таки 
хлопчиськом був... Та вона, Ксеня, і тепер не від того, щоб віднови-
ти наші стосунки... 

А що я мав відповісти? Те дитяче захоплення давно розчини-
лося в минулому; та й чи було воно насправді?.. Подивився на 
зворотну адресу: до міста, де мешкає однокласниця, — якась сотня 
кілометрів, але... не тягне мене туди, і все. Згадалися слова пись-
менника Івана Дзюби про те, що кохання буває першим, другим, 
третім, але перше не завжди буває першим. І третє кохання може 
бути першим, якщо воно найсильніше... 

Не став я відповідати на того відвертого листа: назад уже немає 
вороття. Відіслав його за зворотною адресою. У мене давно є коха-
на дружина, і нумерація того кохання вже ні до чого. 



ЖУРАВКА 

Було вже далеко за північ, коли нарешті до зупинки підкотився тро-
лейбус. Я пропустив її до салону й сам подався за нею. Пасажирів 
було обмаль. Вона попрохала закомпостувати талончик. Виконавши 
це, сів поруч на м'яке сидіння, запитав, як нарекли її батьки. 

— Журавка, — почув тихий голос. 
— Журавка? — перепитав. 
Журавка, журавлі. І мені здалося, що це не міський тролейбус 

мчить нас проспектом Гагаріна, а журавлиний ключ курличе висо-
ко в небі, відлітаючи у вирій. 

Визначив про себе: літ їй, мабуть, за двадцять. Гарне обличчя, 
пишне русяве волосся. Слово при слові — зав'язалась бесіда. Спер-
шу про кібернетику, потім про літературу: поезія їй дужче до впо-
доби. Вона добре володіє англійською, я похвалився, що знаю фран-
цузьку. Обмінялися кількома фразами, знову перейшли на рідну 
мову. 

Ось і кінцева зупинка. Прощатись чомусь не хотілось. Хай би ще 
говорила. Голос у неї приємний, ніжний, як звук сопілочки. Я б 
довго її слухав... 

Вона розкрила свою сумочку, знайшла ручку і на клаптику папе-
ру написала номер телефону. Простягла: 

— Матимеш час, телефонуй. Я працюю на заводській АТС. 
Довго я не турбував Журавки дзвінками — та якось Зоя Шорт-

кова, сусідка в актовій залі юридичного інституту, глянувши на 
мене лукаво, спитала: 

— А звідки ти знаєш Журавку? 
Удав, що не почув цього, але Зоя наполягала: 
— Вона моя подруга, землячка. Як ми зустрілися, то все випиту-

вала про тебе. Не хвилюйся — характеристику я тобі видала зраз-
кову. Та скажи ж, як ви познайомилися? 

Довелося розповісти, бо Зою аж тіпала нетерплячка з цікавості. 
— Завтра Журавка працює у другу зміну, прохала зателефо-

нувати... 
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Діждавшись вечора, телефоную. У слухавці якісь секунди чуєть-
ся спокійне «ту-у... ту-у... ту-у...» — і нарешті: 

— Слухаю вас! 
— Вечір добрий, Журавко! 
— Чого ж ти забув про мене?.. 
— Та все обмаль часу... А що ти там робиш? 
— Читаю книжку. Ось лише трохи ноги замерзають. 
— Увімкни електричний камін — допомагає чудово. 
— Попрошу в начальника зміни це диво. 
Певне, Журавка зрозуміла, що я не зважуся запитати, чого вона 

прохала зателефонувати... Почув у слухавці таке: 
— Хочеш, завтра у центрі познайомлю тебе з гарною дівчиною? 

Працюємо разом, молода... І в інституті вчиться... 
— Гаразд, — прогугнявив я від несподіванки. — До завтра, щас-

ливо тобі. 
Подруга Журавки не сподобалась мені підкресленою манірністю, 

чимось хизувато- панським. Мабуть, це зрозуміла й вона, тому ми 
не знайшли спільної мови, розійшлися буденно... 

Потім було ще кілька зустрічей з Журавкою — зустрічей щоразу 
бажаних, приємних. Вона і про космос могла оповідати, і про теат-
ри, і про останню експозицію, яку бачила в галереї... 

Якось я запитав, чому батьки нарекли її таким дивним ім'ям. 
Вона усміхнулась, відказала: 

— Тато з мамою довго сперечались, яке ж ім'я мені дати. Коли ніс 
мене ненько з пологового будинку (а це було у серпні), то раптом 
високо-високо під небесною синню з'явився невеличкий журавлиний 
ключ. Курличучи, птахи спускалися нижче і нижче. «Журавлі, доню, 
в небі! — сказав тато і здійняв мене сповитою вгору, мовби я й справ-
ді вже могла за тиждень свого життя щось второпати; потім звер-
нувся до моєї -мами: — Журавлі летять, дружино. Скажи, як гарно 
звучить: Журавка!..» І мати відразу погодилась, бо такого імені ще 
не знали в місті, а її вабила оригінальність. Ось так і назвали мене. 

Горнулася до мене Журавка. Та так і не відчув я поклику серця. 
Залишились ми товаришами. І одного разу повідала вона мені свою 
таємницю. 



Журавці виповнилося двадцять чотири. Спокою не дає їй чоловік 
набагато старший, кандидат технічних наук. «Прийде з часом і лю-
бов, — сказав, — а поки що я тебе всім забезпечу...» Не знає дівчи-
на, як далі бути. 

— Для милого вік не вада, — кажу, щоб якось підтримати 
бесіду. 

Вона й замовкла — либонь, здивувалася з того, що я такий нетя-
мовитий. 

Але на душі в мене було чомусь неспокійно. 
...Якось я покидав надовго місто і чомусь хотів сказати про це 

саме Журавці. Періщив літній дощ. Я забігу телефонну будку, з якої 
добре було видно прохідну її заводу. По шибках цюріли патьоки 
дощу. Подзвонив. 

— Це ти? 
Навіть не спитала, звідки я телефоную. 
— Я... 
— А ти не міг би трохи пізніше? 
— Щось трапилось? 
— Нічого особливого. Мене викликають на лінію. Там якісь не-

гаразди. 
— Добре, — неохоче почепив я слухавку. 
Моє серце наче вже й не було байдужим до Журавки: хотілось 

частіше чути її голос, бачити її... 
Дощ уже вщухав, довкола посвітлішало. Я вийшов з будки, по-

прямував до прохідної, збирався ще раз подзвонити там із внутріш-
нього телефону. 

Ураз я побачив Журавку! Прудка, зістрибнула зі сходинок, уся 
сяяла, радіючи зустрічі, але очі були звернені не до мене. Так, то був 
він, її кандидат технічних наук. «Бач, які негаразди», — промайну-
ло в голові. 

Літній чоловік, присадкуватий, облисілий, ухопив Журавку під 
руку, повів мокрим тротуаром... 

А я ненароком підвів голову до неба. Там саме курликав ключ 
журавлів. Я так і чув їхнє журливе «курли... курли...». Чи свою 
пісню співали, чи жалкували за моєю Журавкою... 



МРІЯ 

Цех рипів, скрипів, скреготав залізом. Краплі емульсії розліта-
лись урізнобіч, щоб урешті скотитись по стінках верстата назад 
у металевий пристрій. Жінки й дівчата, пов'язані хустинками, 
у блакитних спецівках стояли поруч в одну лаву за фрезеру-
вальними верстатами. Час від часу схилялись до фрез, натис-
каючи вказівним пальцем на кнопку червоного ґудзика. Декотрі 
навіть встигали перекидатися жартами, яких сторонній людині 
не почути. 

Ляля зосередила увагу на фрезі, яка п'явкою стругала деталі, 
а що робилося за сусідніми верстатами, — їй було байдуже. Голов-
не — виконати змінне завдання. Виконає — отже, добре заробить. 
Будуть гроші. 

Гроші... Кому вони не потрібні! Заледве навчившись ходити, 
вона вже виношувала в уяві мрію про свою хатку. Отаку невелич-
ку кімнатку, притулок, де господинею буде лише вона, Ляля. У тій 
хатці завжди буде чисто, і меблі будуть розставлені не так, як у ма-
ми. Буде ліжко з білосніжним покривалом і простирадлами, горою 
подушок, начинених пташиним пухом. А на вікнах цвістимуть 
квіти у вазонах. Омріяний домашній затишок... 

Росла Ляля, утверджуючись у своїй мрії: якнайшвидше стати 
самостійною, мати свій куточок. Усі подруги відразу після зміни 
квапляться по домівках, а вона залишається на другу зміну. їй 
треба скоріше заробити грошей, аби придбати квартиру, бо як це 
гірко — мешкати в чужій оселі! Уся увага — в роботі. Ні хвилини 
не марнувати! 

— Двигун на верстаті треба замінити, Чижова, — донеслось до 
неї, а відкіля — і не второпає. 

Начебто й голос знайомий... Озирнулася, опустила очі долу. 
Знову головний інженер. Його допитливий погляд Ляля вловила 
першого ж дня під час інструктажу з техніки безпеки кілька міся-
ців тому. Відчула тоді щось неприємне, однак не звернула уваги, 
а потім забула. 



Так, вона вже казала майстрові, що двигун заслабкий, і проси-
ла замінити на потужніший. Але щоб сам головний інженер вели-
кого заводу зацікавився її верстатом, коли їх тут сотні!.. Зніякові-
ла, не зронивши жодного слова. 

Головний пішов цехом далі, а дівчата вже стали перегукуватись 
між собою. Яка честь!.. Сам головний до неї підходив... 

— Лялю, що йому від тебе треба? 
— Може, залицяється? Поглянь — старий кінь, а ще й напру-

жується, мовляв, воза сам потягне... 
Настрій миттєво зіпсувався, ледве добула ту зміну. Уже в душі, 

куди після зміни подалися жінки, раптом почула, як цокотить Катя: 
— Говорила ж мені мати, що й негарна дівчина буває щасливою! 
Ляля швидко вдяглася, вхопила свою сумочку і бігцем подала-

ся до прохідної. Дівчині хотілося хутчій залишитись на самоті, 
знову віддаватися своїй мрії, забуваючи втому й усі негаразди. 
Мрія — її розрада, вона додає наснаги; і ось уранці Ляля не йде, 
а біжить знову на завод, хоч фах фрезерувальниці для дівчини — 
то не квіточки поливати. Доводиться й напружуватись протягом 
дня, а потім довго відмиватися під душем. Звиклася з усім і ладна 
будь-яку роботу виконувати, аби лише щонайшвидше заробити 
тих грошей на свою хатку... 

Наступного ранку прибігла на завод, швиденько перевдяглась 
і запустила верстат. Глянула... 

«Ой лишенько, невже двигун за ніч поставили?» 
— Дівчата, а йдіть-но сюди хутчій. У мене диво! Учора верстат 

так стогнав, а сьогодні мов одужав... 
— Хіба я, Лялю, гірша від тебе? — злісно пирснула від сусідньо-

го верстата Катя. — А головний моє робоче місце десятою дорогою 
обходить! 

— У тебе, Катерино, зачіска не така і ніс чоловічий, — перехопи-
ли глузливо чиїсь вуста і понесли цехом разом із новиною: головний 
розпочав залицяння з нового двигуна. 

Якась гіркота підступила Лялі до горла. Спокійно наладнала вер-
стат, закріпила деталь і розпочала роботу — як і вчора, як і завжди. 
Хай собі торочать що завгодно, їй байдуже до тих балачок... 



Цех знову рипів і стугонів залізом. Незадовго до полудня головний 
інженер знову з'явився у механічному цеху. Підстаркуватий, світив 
лисиною і не підозрював, що за ним стежать десятки жіночих очей. 
На мить спинившись поблизу верстата Лялі, офіційно проказав: 

— Чижова, зайдіть о третій годині до мого кабінету. Терміново 
треба з'ясувати одну справу... 

— Ніколи мені, — відповіла. 
Але головний того вже не чув, бо підіймався східцями до кабі-

нету начальника цеху. 
«От чорт старий! Чого він від мене хоче? Ще й справу якусь ви-

гадав. Знайшов простачку. Які можуть бути справи в чоловіка такої 
солідної посади зі звичайною фрезерувальницею? Техніки безпеки 
не порушую, раціоналізацією не займаюся, майстром бути не хочу, 
бо там зарплата менша. І жінок у цеху безліч, а він до мене прискі-
пався, реп'ях старий...» 

Усе ж встигла звернути увагу: головний у новій сорочці. Учора 
був у зеленій, позавчора — у блакитній. Сьогодні — у білій, ще 
й у новій краватці... Бідна дружина, мабуть, щодня пере сорочки... 
Став чепуритися старий. 

Іти до головного у призначений час Ляля наміру не мала. І так 
уже про неї в цеху теревені правлять, розповідають різні небилиці. 
Сміються: мовляв, батько таки знайшов свою доньку в цеху... 

Головний наздогнав її майже біля прохідної, запитав: 
— Я чекав на вас, Чижова, а ви не прийшли. Чому? 
— Бо нема чого мені робити у вашому кабінеті! 
— Хотів з'ясувати з вами одну справу... 
— З'ясовуйте самі, без мене... дівчат і жінок он скільки, та 

й в інших цехах — хоч куди наречені, — сказала і сама зашарілась, 
відвела голову вбік та пішла собі геть. Хай іде до біса. Може, 
після цього більше й не підійде. 

Він наче не сприйняв піднесеного гарбуза: його жовтаво-бліде 
обличчя навіть не змінило виразу. Трохи постояв і повернувся до 
свого кабінету. 

До кінця тижня Ляля головного не бачила. Наступного тижня 
випало працювати у другу зміну. У середу роботи було багато, ледве 



впоралась. Коли прийшла до роздягальні після душу, там уже ні-
кого не було. Чомусь стало трохи лячно. Раніше такого не відчу-
вала. Перевдяглась, вийшла на заводське подвір'я. Несподівано 
перед нею з'явилась незграбна постать, заступивши шлях до про-
хідної. 

Поблизу — жодної душі. Місяць заховався за хмарами, а від ліх-
тарів на стовпах ледве пробивалися бліді пасма. Ляля гарячково 
роздумувала: що робити?.. 

— Ходімо зі мною, Лялю, — він благально до неї. 
— Куди о такій пізній порі? 
— До ресторану. Ми цікаво проведемо час... 
Ляля по ресторанах не ходить, та ще й з такими дідуганами. 
— Я грошей не маю. І додому мені треба йти. 
— У мене, тут недалеко, кімната є. Може, хоч на хвильку туди 

заглянемо. Там є шампанське... 
— І там мені нема чого робити! 
— Не цурайся, любонько... Я допоможу вам одержати квар-

тиру. .. 
«Звідки він знає про хатку, мою мрію? Бач, на чому грає. Дарма, 

я ще не позбулася глузду і квартири за таку плату не хочу мати!» 
А той немов зовсім очманів, белькотів своє: 
— Вашу кімнату встелю килимами, а вас одягну в найдорожче. 

Ходімо, тут близько. Проведемо разом лише кілька годин... 
— Та як вам не соромно! — скипіла врешті Ляля, яка досі стояла 

отетеріла, дожидаючи кінця цього «освідчення возного». — Ви мені 
в батьки годитесь, навіть у діди, а такі дурниці верзете. Совісті ви 
не маєте! 

Щосили відштовхнула від себе головного так, що той аж пото-
чився назад, і побігла до прохідної. Ні, такою ціною хатка Лялі 
не потрібна. Мрія її дитинства — свята. Ляля купить помешкання 
сама за чесно зароблені гроші, а гідністю не поступиться навіть 
і перед молодими залицяльниками... 

Про той інцидент на заводі так ніхто і не дізнався. Головний так 
само щоднини носив свіжі сорочки, хоча на кілька днів притих 
і в цеху не з'являвся. Випадково зустрічаючи Лялю, чемно вітався 



і вдавав, що нічого не трапилось. Вона виконувала за зміну по 
півтори норми. І верстат працював бездоганно. 

Та через деякий час головний таки нагадав про своє невдоволен-
ня. На голову Лялі Чижової посипались «особливі» завдання через 
майстра і начальника цеху. На її верстаті почали здійснювати екс-
перименти з виготовлення зразкових деталей, а на те треба було 
згаяти багато часу, і зарплата стала далеко нижчою за попередню. 
Так тривало понад три місяці. Ляля розуміла, чому до неї прилипли 
обов'язки «експериментатора», але скаржитись не мала жодного 
наміру. Урешті-решт їй набридло щодня вивчати «нові технології» 
головного. Змовчала і пішла із заводу... 



ТАНЦІ 

Тая стояла поблизу дверей перукарні, очікуючи своєї черги на за-
чіску. Уздріла мене, радісно підійшла. 

— Ти Андрія Стороженка знаєш? — спитала замість привітання. 
Доки я пригадував, чи є такий у санаторії серед моїх знайомих, 

свердлила мене своїми зеленкуватими очима, мовби від моєї від-
повіді щось залежало. 

— Не пригадую такого прізвища... 
— Є у вас там такий, просто ти його не знаєш. Якщо знайдеш, — 

скажи, що сьогодні о восьмій вечора зустріч. А де, він має знати. 
Не забудь! 

— Гаразд, перекажу, — відказав я. 
Пополудні перепитав у «Шахтарі» усіх відпочивальників чолові-

чої статі, але того Андрія серед них не було. 
Наступного дня знову зустрічаю її в місті, звітую про невдалі 

пошуки. 
— Він з вашого санаторію, — наполягає. — Я ж сама бачила, ку-

ди він заходив. Добре, я покажу тобі його увечері на танцях. 
Змалку терпіти не можу танців — ця сумнівна розвага не для 

мене. Хоча, якщо відверто, інколи, аби скоротати час, приємно спо-
стерігати здалеку за кружлянням пар. Але як оголошують жіночий 
вальс, то вже втікаю подалі. 

— Вона танцювати любить, — сказав Сенько Крутовський, сусі-
да з палати, ще коли знайомив мене з Таєю на подвір'ї палацу Во-
ронцова. 

Якось під час чергової зустрічі, теж у місті, Тая запитала: 
— А ти одружений? 
— Так. 
— То чого ж ти мені голову морочиш? 
— Я й не збирався тобі її морочити... 
Після цієї короткої розмови вона перевела мене з розряду по-

тенційних кавалерів до «групи підтримки», тобто друзів. На той 
вечір умовляла була мене, щоб пішов з нею на танці до санаторію 
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«Золотий колос», а потрапили ми туди чомусь поодинці — роз-
минулися. Приходжу, а вона вже кружляє з іншими. Так і стов-
бичив за огорожею. Може, тоді й з'явився отой Андрій Сторо-
женко... 

Кілька днів я не зустрічав Таї. Стояла чудова сонячна погода. 
Засмагали ми з хлопцями, купались досхочу. 

Та насолода тривала недовго. Задощило. Море зашуміло і за-
гуло. Піняві хвилі діставалися аж на пагорби, намочували це-
ментний настил пляжу, залишаючи після себе сотні різнобарвних 
камінців. Не втихав шалений вітер. Запанувала нудьга. Тепер на 
море ліпше було дивитися здалеку, щоб не чути його тужливого 
ревіння. 

Після вечері потягли мене хлопці до сусіднього санаторію на 
танці. На танцювальному майданчику юрмилося багато народу. 
Згодом я побачив і Таю серед її подруг. Вона теж мене впізнала, 
наблизилася. І треба ж такому статися: якраз оголосили жіночий 
вальс, і Тая запросила мене. Відмовлятись було незручно, і я зму-
шений був переставляти ноги, як умів. Щоправда, в тому натов-
пі ніхто й не оцінював моєї вправності; лише коли ненароком 
наступав своїй партнерці на ногу, Тая застерігала: мовляв, обе-
режніше. 

— Ось він стоїть, найвищий з отих усіх, білявий, худий такий, 
дивиться у наш бік, — поглядом вказала Тая на одного з хлопців. 

— То його прізвище Стороженко? 
— Так... 
— Ні, він не з нашого санаторію. Уперше його бачу. 
— Тоді він обдурив мене... 
Танець за танцем, а Тая все стоїть осторонь: чомусь не підхо-

дить до неї її знайомий. І до кола своїх не запрошує. Ігнорує. 
Щойно оголосили жіночий вальс удруге, Тая мерщій пробираєть-
ся у напрямку Андрія.. . Не встигла — перехопила його якась 
білявка. 

Тая з кислою міною стала осторонь. Наближалася північ. Але Тая 
додому не квапилась, усе чогось вичікувала. 

Раптом розтанула у власній усмішці, подалася щасливо назустріч. 
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Підійшов-таки Стороженко, манірно запрошуючи до останньо-
го танцю. Вона закружляла з ним; вкладала у танець усю душу, 
не зводячи з партнера очей. А той лише зрідка дарував їй миттєвий 
зирк очей і відразу ж відводив погляд кудись убік. 

Незважаючи на це, Тая далі кружляла з Андрієм в останньому 
танці, який уже поночі догравали санаторські музиканти... 

...А знизу від берега бурхливе море доносило свою мелодію. 
І вчувалася в тій мелодії надія, що завтра таки мусить розпогоди-
тись і знову буде сонячно. І море співатиме на інший мотив, і Тая 
танцюватиме ввечері інший танець, не прощальний... 



ЗАЙВИЙ КЛОПІТ 

Чув я, що на ловця й звір сам біжить. Та я не ловець і не звір, а зви-
чайнісінький студент і мешкаю в гуртожитку на третьому поверсі 
з вікнами на будівлю інституту. Пополудні збирався до міста, тому 
визирнув у вікно, яка там погода, чи треба одягати плаща, бо запах-
ло весною і зимове пальто носити набридло. Мій погляд зупинився 
на дівчині, яка стояла біля входу, раз по раз позираючи на вікна. 
Мабуть, очікує когось, подумав я, та то її проблеми. 

Десь через півгодини вийшов я з гуртожитку, а дівчина досі 
стовбичить перед входом. Зрадівши з моєї появи, запитала: 

— Скажіть, чи ви Олега не знаєте? Прізвище я його забула... 
— З котрого він курсу? 
— З першого... 
— Спитали б у вахтера самі, — кажу їй. 
— Сьогодні у вас бабуся дуже сувора... 
Не знаю чому, але зважив я на те прохання: певне, подумав, що 

колись і моя Вероніка прийде до мене, а мене ніхто не покличе. 
Повернувся до гуртожитку розпитувати, де мешкає той Олег. Роз-
шукав високорослого худого парубійка. Він одразу пішов услід за 
мною, на виході запалив цигарку, зігнувся неприродно перед дів-
чиною, після такого поклону взяв її під руку, й подалися алеєю на 
вихід. Я випередив їх і поквапився до міста у своїх справах. 

Десь через два дні я надвечір повертався до гуртожитку й знову 
побачив ту саму дівчину біля чергової. Гостя, либонь, просила дозво-
лу пройти в «гуртяку», бо вахтерка заперечливо схитнула головою. 
Я хотів їх обійти, та дівчина випросталася, і наші погляди зустрілися. 

— О, кого я бачу! — вигукнула радісно. — Хоч поговорити 
є з ким, а то мені сьогодні не щастить. 

Незнайомка вхопила мене під руку, а я не став пручатися, й пове-
ла до виходу під осудливим поглядом чергової: мовляв, з ким ти, 
юначе, злигався. Я невдовзі дотямив, що той Олег був лише приводом 
для відвідування гуртожитку, а ходила вона сюди регулярно, як трам-
ваї за розкладом, бо час від часу хтось таки ловився на гачок. 



Вона вела мене під руку й теревенила про того Олега: як вони 
з ним веселилися в ресторані «Южний», потім потрапили в «Стру-
мок», там пили коньяк... Мали й сьогодні йти до кафе вечеряти, та 
Олега в гуртожитку немає, поїхав додому. От вона й натякала, щоб 
замість Олега компанію їй цього вечора склав я. Коли вона набли-
жала своє обличчя, я відчував, що від дівчини добряче відгонить 
перегаром. Ледве відчепився від неї: послався на те, що завтра семі-
нарські заняття. 

Зрадівши, що вдалося відірвати реп'ях від кожуха, повернувся 
до гуртожитку, а мені вахтерка й каже: 

— Ти що, з глузду з'їхав? Вона тут майже щодня ходить і до всіх 
хлопців чіпляється... 

— Не хвилюйтеся, тітонько, я спровадив її геть. 
На тому й розійшлися з черговою. 
У суботу після лекцій я стояв на трамвайній зупинці. Квапився 

на побачення до моєї Вероніки, а трамвая, як на гріх, довго не було. 
Нараз почув схвильоване: 

— О, якраз ти мені й потрібен! Хвилин із десять уваги можеш 
мені приділити? 

Це знову була вона. 
— Тільки десять і не більше, ходімо на тротуар. 
Мені було нецікаво, чого хоче від мене ця дівуля з підфарбова-

ними очима й бузковими губами, ще й жовтокоса. Я навіть імені її 
не знав і знати не хотів. 

— Ти хочеш, щоб я була жива й здорова? — почув від неї. 
— Що ти маєш на увазі? 
— Розумієш, я сказала своїм батькам, що навчаюся у вашому 

інституті на вечірньому відділенні. Вони стали вимагати, аби я по-
казала їм залікову книжку... 

— То й покажи їм. 
— У тому й біда, що я дістала тільки її серцевину. 
Вона витягла з кишені потріпане нутро залікової книжки, 

на сторіночках якої різним чорнилом були вписані назви пред-
метів, оцінки «задовільно» й «добре», якісь чудернацькі підпи-
си викладачів. 
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— Ти дай мені свою залікову, а я тобі в заставу свій паспорт або 
що хочеш... У неділю я тобі залікову поверну. 

— А куди подівся твій Олежко? Чому ти його не просиш про 
допомогу? 

— У нього заліковка у валізі, а комору зачинено й кастелянша 
вихідна. А то б він зробив мені таку послугу. 

Я не став їй говорити, що бачив сьогодні кастеляншу, та й до 
Олега мені байдуже. Дівчина не вгавала. 

— Це ж недовго. Забіжи до кімнати, відігни шпильки й принеси 
мені бодай палітурки... 

— Мені повертатися не можна, не пощастить, — промовив на те. 
— Краще скажи, що не хочеш мені допомогти! — роздратовано 

мовила дівчина. 
— Хай буде так, сьогодні я до гуртожитку вже не повернуся. 
— А коли ти зможеш? 
— Ти краще чіпляйся до свого Олега, нехай він тебе й рятує, — 

кажу їй, бо набридло слухати ці нісенітниці, до того ж із-за рогу 
вулиці показався трамвай. 

Ні, я в такі ігри не граюся. Своєї заліковки в кредит нікому 
не даю. Моїй Вероніці палітурки не потрібні, серцевина в неї 
справжня, й вчиться вона добре. А та дівчина мені на очі більше 
не потрапляла. 



ПІКНІК 

Навпроти готелю припаркувався зелений «опель», з якого вийшли 
двоє молодиків. Чекали, доки спуститься до них гість, прибулий із 
сусіднього міста. Мали їхати цієї недільної днини на пікнік. Запас-
лися питним і їстівним, а на природі ще й шашликів збиралися 
насмажити. 

Гість довгенько збирався, і хлопці стиха розмовляли між собою. 
Раптом їхню бесіду перервала чепурна дівчина років двадцяти: 

— Я бачу, ви збираєтеся на прогулянку, то візьміть і мене з собою... 
До того вони вже встигли запримітити, що вона пантрувала 

біля входу до готелю і зупиняла декого з чоловіків, але ті продов-
жували рух за обраним маршрутом. Та мало про що дівчина мог-
ла запитувати!.. А тут таке... Хлопці стояли, спантеличені і заці-
кавлені водночас. 

— Так, зараз поїдемо на пікнік... Але ж ми з вами не знайомі. 
— То познайомимося. У мене й паспорт є! Ось дивіться, з міською 

пропискою, — продемонструвала документ, щойно витягнутий 
з невеличкої сумочки. — І подруга в мене є... Візьміть, не пошко-
дуєте. А як лякаєтеся чого, — грайливо підморгнула, — то не бійтеся, 
ми чисті, недавно медогляд пройшли... 

Хлопці перезирнулися. А тут і гість вийшов з готелю. 
— Ви ж казали, що будемо лише втрьох! Ця чарівна дівчина теж 

із нами? 
— Проситься... І паспорт має при собі, — мовив один із хлопців. 
— То поїхали, веселіше буде, — сказав на те гість. 
Усілися в салон. Той, що був за кермом, питає: 
— Де ж ваша подруга мешкає? 
— Тут недалеко. — І через два квартали попросила зупинити-

ся. — Ходімте, хлопці, разом її й запросимо. 
Водій залишився в машині, а двоє подалися за новою знайомою 

до під'їзду висотного будинку... 
Чекав-чекав, уже й півгодини минуло. Нарешті вибігли захекані, 

вже без супутниці, мовчки вскочили до машини, сказали рушати. 
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— А де ж дівчата? 
— Ніяких дівчат, — огризнувся один. — Пропозиція не та. 
— Хоча заплатити добре обіцяла, — докинув другий. 
— Не ми їй, а вона — нам?.. 
Виявляється, дівиця хотіла помститися подрузі за якусь образу 

і в під'їзді вмовляла молодиків, щоб ті зіграли роль двох коханців. 
Обіцяла грошову винагороду. Молодики спокусилися були на гро-
ші, разом зі своєю супутницею піднялися до квартири. Розіграли 
сцену, та до кінця не витримали: чоловік ошелешеної подруги на-
кинувся на них, немов розлючений бик. Так і до тілесних ушкоджень 
недалеко, а цього домовленість не передбачала... Словом, горе-ак-
тори ледве втекти встигли. І було вже їм зовсім не до пікніка. 



ВІРА 

Як іду повз кінотеатр, то спливає чомусь у думках історія з кіношни-
ми квитками... 

Уже й не пригадаю, звідки вона була, та смаглява красуня. З Мир-
города, здається... Та не той тепер Миргород, і Хорол-річка не та... 
А було це ще в далекі студентські роки, коли кожен шукав своє 
щастя і гадав, що воно ходить десь поруч... 

Отож і мені, щойно демобілізованому з війська студентові-пер-
шокурснику, здалося, що зустрів я врешті свою суджену. 

Звати її було Вірою, а прізвище наче від ґудзика — Ґудзенко... 
Була схожа на кругле наливне яблучко, ще й низенька, якраз під мій 
зріст. А усмішку мала таку принадну та сонячну, що я, хоч справж-
ній був козак, не міг перед нею встояти. 

Зналися ми вже кілька днів. Наші інститути були майже по-
руч, то й зустрічалися часто-густо, особливо по дорозі до метро, 
але спершу лише віталися. Нарешті я домігся-таки побачення. 
Допомогла мені в цьому сама Віра, бо що я, бідний студент, міг 
їй запропонувати на той час? Полегшало на серці, коли вона 
сказала: 

— Зустрічаємося сьогодні біля кінотеатру Жданова, — тоді ще 
був такий у місті. — Купи квитки на останній сеанс і подивимося 
фільм, бо я вже сто літ у кіно не ходила!.. 

Придбав я два квитки (з моєї стипендії не так уже й терпко було) 
і ледве дочекався вечора. Походжаю з тими квитками біля входу, як 
чатовий біля складського приміщення. Уже й одинокі дівчата стали 
позирати на мене, чого я на самоті тут проходжуюся, — а я все че-
каю. Уже й фільм розпочався, а її немає. Ще з десять хвилин так 
мучився... 

Постала переді мною раптово, наче з-під землі, — я ж бо не знав, 
з якого боку її чекати. Вибачатись навіть не думає. 

— Купив квитки? — питає. 
— Так, ось вони, — показав на долоні. 
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Узяла Віра квитки, на очах у мене дрібно так їх пошматувала і, 
обдарувавши мене чарівною усмішкою, проказала: 

— Сьогодні в кіно не підемо. Прогуляймося краще: вечір-бо який 
теплий! Пройдімось вечірнім містом... 

Добре, що хоч до кав'ярні йти не запропонувала, бо грошей у моїх 
кишенях було як кіт наплакав... Але що було робити — не голоси-
ти ж за тими квитками!.. 

І ось підхопила вона мене під ручку, повела уздовж Пушкінської, 
розглядаючи вітрини крамниць. Я в той бік і поглядати не нава-
жувався: а якщо вона мене всередину заведе?.. Походили з півго-
дини, ставили одне одному каверзні питання, як у телегрі «Що? 
Де? Коли?». Було тепло, віяв легенький вітерець. Ніч, пам'ятаю, 
стояла місячна, зоряна, ще й ліхтарі світилися. 

Нарешті завела вона мене в один із під'їздів на вулиці Іванова. 
«Невже, — гадаю, — цілуватися тут запропонує?» Уже мав одну таку 
знайому, яка стверджувала, що дуже любить цілуватися в під'їздах: 
на вулиці, мовляв, холодно і люди заважають... Ледве від неї тоді 
відкараскався... Однак Віра нічого не говорить — просто піднімаєть-
ся сходами на другий поверх. Іду за нею, бо ж не заперечує. 

На другому поверсі вона мовчки зупинилася, витягла із сумочки 
ключі й стала відмикати оббиті брунатним дерматином двері. Про-
чинила їх, обернулася до мене й чмокнула в губи — так раптово, що 
я й збагнути не встиг, що до чого. А Віра вже шуснула за двері, за-
чепила їх на ланцюжок і бажає мені доброї ніченьки та дочекатися 
нової зустрічі. Коли ж та зустріч має відбутися, так і не сказала. 
Гримнула дверима за собою, що для мене, як у в'язниці, мало озна-
чати: побачення закінчене... 

Постояв ще трохи на сходах, роззираючи двері та приходячи до 
тями, потім вийшов із під'їзду, як то кажуть, недоцілований і по-
дався своєю дорогою до гуртожитку. 

Вийшовши надвір, підвів голову й побачив Віру, вже напівроз-
дягнену до сну, в темному квадраті вікна. 

Усе вмить стало зрозумілим: чому розірвала квитки, чому по-
цілувала, чому прощалася крізь двері, перехоплені ланцюжком, 
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який можна було відкинути одним-єдиним рухом, якби я виявив 
більшу наполегливість, сильніший почуттєвий шал... Але мені так 
хотілося чогось чистого, трепетного, до чого боязко навіть доторк-
нутися!.. І так праглося його досягати, вимолювати, завойовувати, 
а не отримати, всього-на-всього перестрибнувши кілька східців 
та подзвонивши в дерматинові двері. 

Хоча ім'я в неї все-таки було дуже красиве!.. 



ПАРАШУТИСТКА 

Вони познайомились серед літа на люботинських озерах. Людмила 
приїхала з Житомира до будинку відпочинку. Купалися й загоряли 
на осонні біля невеликого ставу. Василь першим до неї заговорив. 
Слово за словом — і вже як давні знайомі. 

Сутеніє вже, а вони ніяк не наговоряться. Люда розповіла, що 
працює на фабриці, а там — сама молодь. Усі спортом займаються. 
Вона парашутами захоплюється. Стрибає з висоти... 

— І не страшно? — питає він. 
— Після кожного стрибка ніби наново народжуюся... А ти хто 

будеш? — питає раптом. 
— Студент я. . . 
— Мабуть, в авіаційному навчаєшся? 
— Ні, в інституті культури, — чомусь ніяковіє. 
— О, в мене був один знайомий гуманітарник. Дописував до 

газет на теми моралі. Виходило в нього непогано. Сама зачитува-
лася його статейками. Ішла якось із ним вулицею. Розмовляли про 
всяке. Цікаво розповідав. Аж якось перестріли два хулігани, схо-
пили мене за руки та й потягли вбік. Мій мораліст стушувався, 
почав жебоніти, щоб його не чіпали, а про мене ні слова.. Невідо-
мо, чим би це скінчилося, якби міліціонери випадково не проїж-
джали... 

— Ну, я б так не вчинив, — Василь на те. — Я гарно вихований 
і ніколи б жінки в біді не залишив... 

Тих цікавих зустрічей до кінця її відпустки було ще кілька. По-
розумілися, заприятелювали... Коли настав час прощатися, Люд-
мила зізналась: 

— Я не шкодую, що з тобою цілувалася... 
Василь побажав своїй парашутистці берегти себе і звелів неод-

мінно чекати його в гості. 
А через певний час, випадково увімкнувши один із каналів теле-

візора, де йшла програма про надзвичайні події, побачив її, Люду. 
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Спершу не повірив, але коли ведучий назвав її прізвище, переко-
нався: вона. Що ж вона таке вчинила?.. Виявляється, горів поверх 
висотного будинку. Штурмова драбина пожежних туди не дістава-
ла. На покрівлю будинку з гелікоптера було викинуто парашутист-
ку Люду. Вона врятувала дітей і стару жінку... 

Сидить Василь, замислився. Згадує ті дні на озерах... Думає: чи 
не пора купувати квиток до Житомира?.. 



ЧАК 

Інвалід другої групи Яким Сварливий з дружиною і синочком-під-
парубком мешкав у трикімнатній квартирі на п'ятому поверсі «хру-
щовки» у старому районі міста. Той будинок стояв на белебні, ближ-
че до полів і лісового масиву. 

Ногу Яким поранив на фронті, а ліфта в будинку не було, тож 
чоловік рідко коли покидав своє помешкання: хіба що дуже нудно 
ставало або дружина просила хліба купити. Улітку відпочивав на 
балконі, до пізньої осені не зачиняв дверей до зали. Любив послу-
хати спів пташок, порозглядати з балкона перехожих, хто куди йде 
і що несе... 

Того дня Яким уже десь під обід згадав, що треба-таки сходити 
до магазину. Та й випити закортіло. А по телевізору так рекламують 
«Немирівську»!.. 

Яким не став зачиняти балкона серед ясної днини — хто ж о такій 
порі полізе до квартири, та ще й на п'ятий поверх? Замкнув лише 
вхідні двері, поволі спустився східцями і подибав до гастроному. 
Там було не дуже людно, і вже через годину він повернувся. 

— Зачини балконні двері! Зачини балконні двері! — почув з порога. 
Хоч і не з лякливих був Яким, але стало йому моторошно. Зна-

йшов у собі мужність зайти спершу до кухні і викласти на стіл про-
дукти. Уже й випити не кортіло... Хто ж там кричить? Жінка з ро-
боти ще не могла повернутися, син зі школи — теж... Може, то 
йому з вулиці почулося? Може, десь у сусідів?.. 

Раптом знову: 
— Зачини балконні двері! 
Зазирнув у спальню — нікого. До синової кімнати — нікого. Прой-

шов до зали — і там усе, як полишив. Двері відчинені. Яким на бал-
кон — там теж нічого підозрілого. І на сусідських балконах спокійно, 
ніде ні душі. Виглянув з балкона на подвір'я — і там порожньо. 

Балконних дверей не став зачиняти, повернувся до зали. Почав 
роззирати кімнату — нічого не займано. Уже постановив був, що 
то йому таки почулося, навіть перехрестився про всяк випадок... 



А воно знову нагадує: 
— Зачини балконні двері! 
Досі Яким на галюцинації не страждав. Жив мирно й тихо, хоч 

і Сварливий звався. Тепер йому вже хотілося кричати й сваритися, 
та не знав, з ким. 

Коли ще раз пролунало позаду нього «Зачини балконні двері!», 
Яким обернувся до книжкової шафи і побачив на ній... таку собі 
маленьку жовто-синьо-сріблясту пташечку із загнутим донизу дзьо-
биком. Пташечка дивилася на нього двома ліхтариками, нахиля-
ючи голівку то в один, то в другий бік. Як набридло, то перелетіла 
на диван. Він до неї, а вона знову пурхнула на шафу... 

Розглядів добряче, і дійшло: то ж папуга! Згадав, що по телевізо-
ру таких бачив, і декотрі з них уміють говорити. 

Папуга собі мирно ходив по книжковій шафі і не збирався її 
покидати. Не став і Яким зачиняти балконних дверей. Приблуди-
лася пташка. Пострибає, політає по кімнаті та й подасться шукати 
своїх господарів. 

Яким пішов на кухню, попоїв, спробував і «Немирівську». По-
клав харчі та пляшку до холодильника, сховав хліб у хлібницю. 
Помив посуд і знову повернувся до зали. 

Папуга принишк на шафі, наче спав, і не вимагав більше зачини-
ти балконні двері. Не хотілося йому відлітати. 

Господар увімкнув телевізор, примостився на дивані та й глипає 
то на екран, то на шафу. А папуга сидить собі там і лише голівкою 
крутить на звуки з тієї коробки. 

Коли прийшли домашні, вони теж довго розглядали папугу, ра-
дилися, яке ім'я дати, ще й засперечалися на тому. Син став прига-
дувати, що про папуг у школі вчили на уроках зоології, чим їх мож-
на годувати. 

А пташка раптом як заходиться бігати по шафі та репетувати: 
— Чак їсти хоче! Чак їсти хоче! 
Одна проблема перед господарями відпала. Папуга сам зізнався, 

як його звуть. Дружина налила в блюдце води, накришила білого 
хліба і поставила усе на книжкову шафу. Чак спершу відстрибнув, 
а як господиня віддалилася, повернувся і почав їсти. 
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Повкладалися спати. Дверей балконних зачиняти не стали: на-
дворі тепло було, та й Чак зможе вилетіти, якщо схоче. Папуга і собі 
вмостився на шафі й до ранку нікого не турбував. 

На другий день син Сварливого накупив на базарі імпортного 
корму для папуг і приніс у блюдці Чакові на шафу, бо іншого місця 
той не визнавав. Поміняли йому водичку, ще й молока в друге блюд-
це налили. Розійшлися з дому. З Чаком залишився один Яким: йому 
довірили доглядати нового пожильця. Забув Яким про все на світі, 
навіть про телевізор забув: усе милувався тим Чаком. 

А пташка вилетить на балкон, посидить, пострибає на перильцях, 
подихає повітрям, а потому сама до себе каже: 

— Чак, додому пора!.. — і знову до кімнати, на шафу.... 
Через кілька днів Чак затужив, не став вилітати на балкон, не в змо-

зі був навіть рушити з насидженого місця. Може, розпізнав, що 
не туди прилетів... 

Так і згасло мале його тільце на тій шафі. Винесли його в ган-
чірочці в лісосмугу і там закопали під деревом. По-людськи, а не че-
рез сміттєпровід... 

І ніхто не знає, від чого втік Чак, — від добра чи від зла. Тіль-
ки новий притулок так і залишився чужим для нього. У папуг — 
окреме життя. Поза кліткою — теж. Волі без волі не буває. 



ХТО В ДОМІ ХАЗЯЇН 

Мої двадцятип'ятилітні син та невістка придбали акваріум з риб-
ками й черепашку на додачу. 

— Не мала баба клопоту — купила порося, — кажу до них. 
Милуються ними після роботи і про все забувають. Ото втіху 

мають! Дивляться в той акваріум, а на трирічного сина, бува, й ува-
ги не звертають. 

А оскільки малий буває ненагодований частіше, ніж привілейо-
вані водні пожильці, мусили ми з бабою онука до себе забрати. Хай 
тато з мамою ще в дитинство пограються. Якщо їм його не виста-
чило, то є, мабуть, у цьому й наша провина... 



РАДІОТЕЛЕФОН 

Орест прибув на канікули до села першим автобусним рейсом. По-
переду — спекотний серпень, спочинок до початку нової сесії у мілі-
цейській академії, де він навчався на «шерифа». Квапився до рідної 
домівки. Ось вона, батьківська хата. Біля одвірка нахилився, бо за 
час відсутності виріс. 

Удома були всі: батько, мати, сестричка Даринка і... однорічний 
братик, якого подарувала ненька минулої весни. Набожна була, 
не стала гріхуватися: коли є хліб і до хліба, то хай здоровим росте... 
Обійняв Орест усіх по черзі, розцілував. А вони спросоння ніяк 
не второпають: невже справді Орест знов удома?.. 

— Нумо, синочку, скидай своє міліцейське вбрання, та й до сто-
лу, — заметушилася мати. — Нагодую тебе, трохи спочинеш та, може, 
щось допоможеш нам коло хати. Роботи по зав'язку, а я ще від мало-
го не відходжу. 

— Спочивати не буду, мамо, я в дорозі виспався. 
Вийшов на подвір'я, до рукомийника — змити дорожню куряву. 
Поснідали, погомонів із батьками, з Даринкою перекинувся ли-

ше кількома словами, бо квапилася до школярів у сусіднє село, де 
вчила їх англійської. У хаті багато що змінилося. Ага, меблі при-
дбали нові. І кухня нова... Пофарбовано скрізь, шпалери переклеїли, 
всюди прибрано. Оглянув усе прискіпливо з міліцейською цікаві-
стю. Після сніданку тато кудись поїхав своєю «маздою», а мати го-
дувала братика. 

Погляд вихопив чорну коробочку в секретері, здивувався: 
— Мамо, а звідки це у вас тут японський радіотелефон, та ще 

й «Панасонік»? 
— Не чіпай, то чужий. Від добрих людей зостався. 
— А він справний? 
— Та справний, хай йому біс, — чомусь сердиться мати. — 3 ньо-

го я ж тобі до Києва телефонувала... 
Коли прощався в столиці з Лесею, попросив у неї номер мобіль-

ного. Увечері, коли Чернівці проїздив, намагався зателефонувати 
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з будки, та нічого не виходило: трагіляв на монотонне «Клієнт за 
межами зв'язку». 

— Мамо, а можна мені подзвонити? 
— І куди це ти зібрався дзвонити, щойно поріг переступивши? — 

поцікавилась мати. 
— Кому-кому... Лесі до столиці, що доїхав добре. 
— От нетерплячий! Дзвони, тільки недовго говори, бо я і так 

заборгувала за розмови. 
Орест засунув апарата до кишені, вийшов надвір. У сараї зна-

йшов вила, подався на леваду перегортати підсохле сіно. Через якийсь 
часчуже й стомився з незвички. Та ще й сонце почало припікати. 
Присів у затінку на копицю сіна, вийняв телефон. Набрав номер. 
Цього разу пощастило — відповіла Леся. Доповів про благополучний 
приїзд, перекинувся ще кількома словами та й узявся знову вору-
шити сіно. Надвечір забіг до кімнати, поклав телефон на місце. 

Після вечері мати розповіла, звідки те диво у хаті з'явилося. 
— Менша донька твого дідуся подалася до Італії в якесь місто 

Турин, вийшла там заміж. Коли батька помістили в лікарню, при-
їхала, коло нього побула трохи, потім купила за долари радіотелефон 
і залишила в лікарні. Мусила до себе від'їжджати, то й залишила, 
щоб дзвонити з тієї Італії, здоров'ям діда цікавитись. 

Орест кивнув головою, мовляв, уже надзвонився і з нього досить. 
Більше про той телефон мови не заводив. 

Наприкінці серпня подався Орест на заняття, а на початку ве-
ресня поштарка принесла разом зі свіжими газетами і рахунок за 
телефон — аж на вісімдесят гривень... 

— Оце шалапут! Догавкався тим телефоном із дорогою Лесеч-
кою, а мені за ті витребеньки платити! Де ж тих грошей набра-
ти? — забідкалася була мати, та схаменулася — перед нею ж жін-
ка чужа. — Та то я про себе. Був на канікулах у мене синочок, а як 
поїхав, то нічого не сказав про телефонну балаканину. 

До вечора місця собі не знаходила. Повернувся з роботи чоловік, 
з порога зустріла його сердито: 

— Щоб той радіотелефон грім побив! 
— А що, власне, трапилось? 
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— Та синочок твій... 
— Що, зламав його? 
— Ні, але набазікав аж на вісімдесят гривень... Де я їх візьму? 

І де та Леся взялася на мою голову?.. Хіба у селі немає гарних дівчат... 
Міг би з ними безплатно на місці наговоритися. 

— Коли вже так вийшло, ось тобі гроші, завтра підеш на пошту, 
розрахуєшся. А синові сам наступного разу втовкмачу: грошей біль-
ше не дам, хай телефонує на свою стипендію. Треба було сховати 
кудись той клятий телефон. 

— Та хіба від міліціонера сховаєш! — подаючи вечерю чоловікові, 
бідкалася дружина. 

Ухопила телефон, подивилась на нього докірливо, та ховати не ста-
ла — поклала на звичне місце, увімкнула в розетку: адже небавом 
має телефонувати Орест із Києва. Ох, і вимашкарить вона його за 
ті розмови!.. 

Осінь увіходила у свої права. Дедалі частіше насувалися хмари, 
періщив дощ. А одного вечора здійнялася справжня громовиця. 
Надворі мигтіли блискавки. Раптом і в хаті щось зловісно сяйнуло, 
затріщало, з розетки посипалися іскри. Мале злякалося й заплака-
ло. Жінка мерщій висмикнула з розетки шнур радіотелефону: ану, 
як пожежа трапиться! Згорів радіотелефон... 

...А під час зимових канікул знову прибув до рідних Орест. На 
цей раз не сам, а з Лесею. 

— Знайомтеся, це моя наречена. Хто знає, мамо, якби не ті серп-
неві телефонні розмови, то, може, ми б і не поєдналися... Виба-
чайте за збиток, я вам його компенсую. 

— Та ти що, синочку. — мати радісно сплеснула руками. — Та 
я ж нічого, але от якби не гроза, вона понівечила той телефон... 

— То, мабуть, була благодатна гроза, — примирливо мовив та-
то. — Що ж, давайте-но знайомитися ближче. Наречену вродливу 
собі знайшов... Коли весілля? 

— Улітку, після закінчення курсу. 
— Що ж, недовго вже й чекати... А телефон — то наживне, діти. 

Згорів — і хай йому, новий купите. Нехай це буде найбільше лихо 
в нашому житті — чи не так, стара?.. 



СЕРЕЖКИ 

Сестра вже кілька разів повесні запрошувала її приїхати на дачну 
садибу — якщо не допомагати, то бодай хоч відпочити трохи. По-
вітря чисте, Сіверський Донець поряд — і накупатися можна, і по-
загоряти. їхати недалеко — якихось сорок кілометрів електричкою 
і ще трохи приватним автобусом. Та й у дорозі буде чим помилу-
ватися — ліси довкруж розкішні. 

Але їй усе ніяк не випадало! Директор взуттєвого магазину 
просив попрацювати у вихідні замість подруг, у яких свої клопо-
ти: в кого весілля, в кого хвороба, в кого ще щось термінове. Хоч 
і власних хатніх справ мала по горло, та погоджувалася, бо знала, 
що в разі потреби і їй підуть назустріч. Добре, що чоловік путя-
щий трапився — сам дітей доглядає у вихідні. Свекруха теж до-
помагає... А оце серед тижня начальство дало відгул, і вона зва-
жилася. 

Узяла з собою детектив у дорогу і приїхала на залізничну станцію 
«Левада». Придбала квиток, минула заслони, пройшла до середньо-
го вагона та вмостилася в самісінькому кутку. Крім неї, тут було 
лише кілька літніх жіночок із порожніми лантухами (видно, встиг-
ли розпродатися) та кошиками, повними пакунків. Жінки про щось 
між собою розмовляли, та вона не дослуховувалася до того: розгор-
нула книжку й почала читати. 

Уже майже перед самим відправленням до вагона зайшло кілька 
дівчаток і чоловік років під тридцять, зодягнений по-робочому, що 
всівся через кілька рядів якраз навпроти неї. Вона не стала розгля-
дати нових пасажирів, бо заглибилася в читання. У книжці йшлося 
про пограбування. Установити особу грабіжника міліції поки що 
не вдавалося, й до завершення розслідування, схоже, було ще дале-
ко. Хоча залишалося десь вісімдесят сторінок — можливо, й устиг-
не дочитати до кінця дороги... 

Читала і відчувала, що той чоловік аж свердлить її очима, та 
не надавала тому значення. І лише коли стомилася від читання, 
звела голову і... зустріла його погляд. 



211 

З невимовного страху вона знову опустила обличчя, вдаючи, що 
читає далі. Але було вже не до книжки. Серце калатало, як навіже-
не. «Невже впізнав?! Тоді мені кінець, бо що я одна з ним вдію! 
Бабусі та дівчатка не зможуть порятувати, а доки міліцію викличуть, 
то вже може бути запізно...» 

Так, він упізнав її. Світ не такий уже й великий... Він звівся зі 
свого місця і пішов... ні, не пішов, а почав насуватися на неї... Точ-
нісінько як тоді, коли вона серед ночі поверталася безлюдною ву-
лицею з роботи. Він виріс перед нею так зненацька, що й отямити-
ся не встигла, наставив ножа і наказав: 

— Ану знімай сережки, швидко! І викладай усе, що маєш у су-
мочці... 

Похапцем, тремтячими руками вона зняла прикраси, що, власне, 
й видали її, сліпуче сяючи проти місяця. Він ухопив здобич лівицею 
(бо у правій тримав ножа з довгим лезом), запхнув до кишені. Ще 
простягла щойно отриману платню — двісті карбованців... А що 
мала робити? Не підкоришся, то різоне ножем і... Навіть не скрик-
нула, бо так перехопило дух, що й слова вимовити не могла. Мало 
не зомліла ще й від смердючого перегару. А поблизу — жодної жи-
вої душі... 

Він зник так само раптово, як і з'явився. Не бачачи крізь сльози 
дороги, почвалала додому. Свекруха сплеснула руками, потім швид-
ко вдяглася та майже потягла невістку до міліції. 

У відділку, трохи заспокоївшись, описала черговому оператив-
никові все, що запам'ятала: зріст грабіжника, риси обличчя, погро-
зи... Вислухали її уважно, занотували все, допомогли оформити 
заяву та ще й додому машиною відвезли. Запевнили, що знайдуть 
кривдника і дадуть про те знати. 

Десь через місяць її знову викликали до слідчого. Провели роз-
пізнання, і серед показаних трьох молодиків вона миттєво вказала 
на нападника. Уже під кінець слідства дізналася, що він скоїв іще 
кілька злочинів. 

На суді ще раз, як у страшному сні, повторила, як і інші потерпілі, 
все про ту нічну пригоду й насмілилася подивитися в його озвірілі 
очі. Вироку суду слухати не стала... 



З роками тяжка пригода дещо забулася, хоча про неї зрідка на-
гадували поштові перекази з колонії на незначні суми грошей — від-
шкодування матеріальних збитків... 

...Вона непорушно сиділа на лаві, благаючи Бога, аби відвів від 
неї нову біду. Намагалася не показувати з себе, що їй страшно. Цьо-
го разу при собі нічого цінного не мала — в гаманці лише десятка 
на зворотний проїзд... 

Ось він уже поруч. Гепається скраєчку й каже: 
— Я тебе впізнав! Через тебе я відсидів п'ять років... Але не бій-

ся, я вже тебе не чіпатиму... 
— Тільки через мене? — трохи посміливішала. — Хіба я одна 

заявляла на тебе? 
— То вже не має значення... Я сам винен: був тоді напідпитку і біс 

мене поплутав. Закортіло поживитися... Та вже півроку, як мене 
відпустили. Я тепер чесно працюю і ножів із собою не ношу... 

— А сережки мої куди подів? 
— Продав наступного дня на базарі якійсь жінці за безцінь. А ви-

торг пропив із друзями... Та борг я тобі, здається, повернув із зони 
сповна — хіба ні? 

— Що мені після того твої гроші!.. Ті сережки мені подарувала 
мама, якої вже нема на світі, а ти їх відібрав... Ще й заїкою мене 
мало не зробив... Чого ти ще хочеш від мене? 

— Нічого не хочу. Пробач мені, якщо можеш... 
Він не став чекати відповіді, рвучко підхопився з лави й попря-

мував був на своє місце, але потім ще раз озирнувся до неї (вона 
встигла побачити його зволожені очі) та прошепотів несміливо: 

— А ти гарна!.. 
— Не тобі дивитися! У мене є чоловік і діти... 
Дивно, що він за всю, хай навіть таку коротку розмову жодного 

разу не назвав її на ім'я. Утім, вона його теж. Хоча обоє пам'ятали, 
як кого звуть. Краще б не пам'ятати... 

Електротяг уже наближався до станції Геніївка. Вона звелася 
й пішла до виходу. Як зрівнялася з ним, то ледь кивнула головою, 
наче прощаючись, що мало означати прощення. Бо не могла після 
такої сповіді й далі тримати гнів у серці. 
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Вийшла з вагона й попрямувала до автобуса, не озираючись. Але 
відчувала, що він дивиться з вікна їй услід... 

Сестра вже чекала на зупинці. Трохи постаріла, зів'яла — все-
таки майже чотири роки не бачились. Кинулась назустріч, щоб 
обійняти, і раптом.. . у вухах сестри сяйнули сережки! Точно ті 
самі, в однієї листочок надщерблений знизу!.. 

Вона відчула, що втрачає свідомість. Якась жінка встигла підхо-
пити, посадила на свій кошик із яблуками. Руки в жінки були схожі 
на мамині: теплі, лагідні... 

Потяг тужно закричав здалеку... Серце обізвалось у відповідь 
тихим смутком... 



ТРОЯНДИ В ДОРОГУ 

Він залишився сам. Померла кохана та вірна дружина, діти розбре-
лися по світі. Зостався з хатою, легковиком... Є усе, а її, найдорож-
чої, вже нема і не буде. Він провідує її могилу, довго розмовляє з нею 
на цвинтарі, звертається до неї й у кімнатах чепурного будинку 
з фотографіями на стінах. Згадує добром, і коли діти з онуками 
збираються... 

Уже кілька років прожив у тій самотності, а дружини забути 
не може. Хіба таке забувається!.. Лише у спілкуванні з людьми 
знаходить хоч трохи розради. Тому й стареньким «Жигулям» спо-
чинку не дає. Як комусь конче треба до райцентру, то відвезе май-
же за безцінь — аби тільки на бензин вистачило. Звідти нових 
пасажирів підбере. І всі прагнуть чомусь сісти спереду, біля водія, 
бо ж наче ніяких для того перешкод нема. 

Але ось відкриє дверцята машини незнайомець — а на сидінні 
палахкотять живі червоні троянди, і не знає він, що далі робити. 
А водій, не прибираючи квітів, каже: 

— Сідайте ззаду. Біля мене місце зайняте. 
Мовчать здивовані пасажири в салоні. Ніяк не второпають, чого 

це водій не хоче більше зупиняти машини, коли ще одне вільне 
місце є. Та його воля на те. 

Але якось на зупинці в селі було дуже людно, усім охочим не ви-
стачило в автобусі місця, а він, рятівник, зі своєю автівкою наго-
дився, і ще одне місце спереду було... Той чоловік був не місцевий 
і насмілився запитати, чого це йому не можна прибрати троянди 
й сісти в машину, гроші ж бо він заплатить. 

— Пробачте, але це місце завжди було і є для моєї дружини... 
Доки живий, я нікому не дозволю там сісти... Вона завжди зі мною, 
а то її квіти... 

Щоранку зрізає він виплекані на своєму городі білі, рожеві, чер-
воні троянди, які дуже любила його дружина, несе їх обережно до 
машини, кладе поруч себе. І лише опісля рушає... 

Без квітів і дружини поруч немає для нього дороги. 



МАТЕРІ БУВАЮТЬ РІЗНІ 

Чув поміж людьми, та й ви мали чути, що не та мати, яка тільки 
народила, а та, яка тебе ще й виходила і в люди вивела... А нещо-
давно почув іще одну про це оповідку, і почуте не дає мені спокою: 
чого ж воно так буває?.. 

Ірина давно вже сама стала матір'ю, а своєї не пам'ятає. І куди 
татко подівся — теж не знала. Ледь виповнилося їй два рочки, як 
старенька бабуся мусила замінити і маму, і тата. Про те, куди поді-
лися батьки, ні бабуся, ні люди нічого й ніколи не розповідали. 

Жила Іринка з бабусею вдвох у селі. Бабуся старішала, онука росла. 
Але в усіх є батьки, а в Іринки нема. Не в капусті ж її бабуся знайшла! 

— Бабусю, а де ж моя мама? — якось спитала несміливо. 
— Мама?.. Покинула нас, зійшлася з якимось розведюгою із сусід-

нього села, подалася на цілину, чужі землі освоювати... Не те що 
грошей не присилала, навіть жодного листа не написала... 

— А тато мій де? — допитується онука. 
— Лише один рік одружені вони були. Того року і приніс тебе 

мені лелека... Батько твій сумлінним, роботящим був. Затужив 
після того, як твоя мати чкурнула кудись, і згодом помер... Поки-
нув тебе і мене напризволяще. Мого чоловіка війна забрала — от 
і недовиховала я, певне, доньку свою, твою маму. Краще б її без-
глузда смерть забрала, прости мені, Господи, що так кажу... 

Не могла бабуся далі говорити: душили сльози. Плакала, як мала 
дитина, очі хусткою витирала. Онучка й собі починала ридати. Дов-
го втихомирювалися. 

Іринка час від часу знову починала допікати бабусю розпитами. 
Старенька здебільшого відмовчувалася, інколи казала: 

— Забудь про них, дитинко! 
Але онучка не вгавала, й одного разу бабуся не втерпіла: 
— Хіба тобі, Іринко, погано зі мною? Ходиш до школи, маєш усе: 

і що їсти, і в що вдягтися... І ніхто тебе не зобижає в селі... 
— Правда твоя, бабусю. Та хотілося б знати... Як виросту, може, 

подамся і я туди, щоб розшукати свою мамку... 
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— Шукала я вже через добрих людей, і не раз, та так і не дізнала-
ся нічого. Навіть до міліції зверталася. Там теж шукали твою маму. 
Та хіба знайдеш вітру в полі?.. 

Жила собі онучка з бабусею майже безтурботно, аж доки нове 
горе не прийшло: злягла бабуся надовго, в муках покинула Іринку 
якраз тоді, коли закінчувала дівчина десятий клас... 

Проводили бабусю в останню путь усі односельці. 
.. .Того вечора Ірина була сама у своїй міській трикімнатній квар-

тирі, відремонтованій за європейськими стандартами, вмебльованій 
імпортом. Жила вона заможно, ніякої нужди не мала. Оце тепер від-
почивала після роботи, переглядала розважальну телепрограму. Чо-
ловік поїхав у відрядження до столиці, а синок у війську служить. 

Коли задзеленчав телефон, гадала, іцо то чоловік або синок на-
гадали про себе. Піднесла слухавку і почула незнайомий старечий 
жіночий голос: 

— Добрий вечір! Це ти, Ірино? 
— Я слухаю вас, — відповіла. 
— Це твоя мама, Валентина... 
Ірина застигла на місці, обличчя звело судомою, мову наче відібра-

ло, а у свідомості застугоніло: «Яка ще мама?! Сорок років уже, як її 
в мене нема». 

А зі слухавки знову, вже голосніше: 
— Ірино, ти мене чуєш? Це я, твоя мама... 
— Ви помилилися, жіночко! У мене не було мами... 
— Як це не було? Я ж тебе народила, значить, я твоя мама, Ва-

лентина мене звуть... 
— Мало хто мене народив... Кажу вам, що не було в мене матері. 

ІЦо вам потрібно від мене? 
— Хочу до тебе в гості прийти, подивитися на тебе. 
— А чи варто? Я не знаю, як з вами бути. Я вдома сама, чоловіка 

й сина немає. То як я можу запрошувати до себе в квартиру чужу 
людину? 

— Я благаю тебе, Іринко, дозволь зайти хоч на кілька хвилин. Я тут 
поряд і знаю твою адресу. З таксофону з тобою розмовляю... 

— Гаразд, заходьте, поговоримо, — здалася Ірина. 
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Поклала слухавку на місце, вимкнула телевізор і присіла. Чекала. 
Намагалася уявити, яка то жінка зараз постане перед нею. Своїх 

батьків Ірина бачила тільки на весільній світлині, а живцем — ні-
коли. Та й ту фотографію від неї сховала бабуся, щоб менше плака-
ла. Шукала вона пізніше те фото, але не знайшла. 

Заспівав дзвоник. Ірині раніше подобалася ця мелодія, а тепер 
воліла б її й не чути. 

На порозі перед нею постала змарніла, спита, згорблена старістю 
жінка, схожа на безпритульну... 

— Нарешті я бачу тебе! Хоч трохи поговорімо, доню... 
«Доню? Та це ж улюблене покійної бабусі слово! І як фальшиво 

воно звучить з вуст цієї жінки... Яка я для неї «доня», коли мене, 
відлучену від грудей, догодовувала бабуся коров'ячим молоком?!» 

Жінка щойно увійшла до коридору, простягла до Ірини свої ви-
сохлі, шкарубкі руки, намагаючись її обійняти. 

— Це зайве, жінко, облиште, — відступила була на крок Ірина, 
але за мить таки видушила з себе: — Проходьте, поговоримо, що 
вас привело. 

Та, що назвалася мамою, зняла стареньке, проїдене міллю пальто, 
почепила його на спинку стільця і присіла. 

— Як у тебе гарно і затишно... І сама гарна. Бачу, що й щаслива... 
Ірина мовчки заварила каву, подала жінці. Розмовляти не хоті-

лося, але не мовчати ж, коли запросила до господи. 
— Розкажи, доню, як ти жила без мене ці роки? 
— Вижила. Виховала мене ваша мати, моя рідна бабуся. Вона 

й стала мені мамою. Шкода, що рано пішла з життя... А я закінчи-
ла десятирічку, потім торгівельне училище. Заочно й вищу освіту 
здобула. Працюю директором гастроному. Маю доброго чоловіка 
й синочка гарного... 

— А я.. . Словом, дурна я була. Пробач мені, якщо можеш... Хо-
чеш, я розповім тобі, як я каралася всі ці роки? — жінка глянула 
Ірині у вічі. 

Ірині здалося, наче в тому погляді майнуло якесь зухвальство. 
Хіба після одного короткого «Пробач!» вона мусить так усе й про-
стити? Знівечене дитинство, відсутність материнської турботи... 
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Ірина опустила голову й очима свердлила поверхню столу. їй би роз-
ридатися в цю мить — точнісінько як тоді, коли питала бабусю Ганну, 
де поділася її мама, — але, як на гріх, жодна сльозинка не зволожує 
очей. Сидить у її квартирі чужа жінка, сидить собі й нікуди йти не зби-
рається, наче тут її місце, наче тут на неї чекали і діждалися. 

Щось каже, але Ірина того не чує. 
Зважилася врешті Ірина. Підвелася з-за столу і вичавила з себе: 
— Не можу й не хочу вам, жінко, пробачати. Ідіть собі з моєї 

квартири туди, звідки прийшли. 
Жінка обірвала незакінчену фразу. Пауза. 
— Назавжди забудьте сюди дорогу. Не було і немає в мене матері, 

чуєте? 
— Шкода, — сказала жінка, також підводячись. 
Поспіхом одягла пальто і пішла до виходу. У коридорі спинилася. 
— Я піду, але дай мені грошей на дорогу. 
Ірина витягла із сумочки гаманець, порилася в ньому, витягла 

купюру і простягла: 
— Візьміть. І не турбуйте мене більше. Я вам нічого не винна. 
Жінка сама зачинила за собою вхідні двері, зникла за ними без 

прощання, як примара. Її кроків по східцях Ірина не чула. їй бай-
дуже було до того, куди подасться ця чужа жінка. 

...Ірина роздяглася, вимкнула світло, але заснути не могла. Вона 
думала про матір, але в пам'яті поставало усміхнене обличчя бабусі. 
Як добре, що було кому замінити непутящу матір. 

«А чи я путяща?» — запитала раптом себе. 
Звелася з ліжка, одягла халат. Відчинила двері, виглянула в там-

бур — нікого. Повернулася, лягла у ліжко, а думки шукають по ву-
лицях ту жінку. Болить душа, ой як болить... 

«Я прогнала матір...» 



СВІТАНОК 

Тетяна розплющила очі. Якусь мить її свідомість іще перебувала 
під владою сну. Темінь... Десь поблизу кричав сич, неначе відля-
куючи світанок, який усе не наставав. Страх настирливо гніздив-
ся в Таниному серці, ятрив душу, впивався в єство моторошними 
сотальцями. 

Відчула себе безсилою, як дощ за вікном, що лив і лив, ніби хотів 
краплями розбити темряву, — але марно. Вітер немов примушував 
віття дерев стукати у вікна, щоб розбудити людей, — наче від них 
залежало настання ранку! Даремні зусилля — адже на все в житті 
свій час... 

Намагалася позбутися тих почуттів, які розворушив сон. Почас-
ти вона вже навчилася панувати над собою, переконувати себе, що 
її почуття до Віктора вже відпливло в минуле і перетворилося на 
облуду, яку треба витрусити з душі. Але витрусити було неймовір-
но важко: минуле міцно зрослося з теперішнім і крокувало в май-
бутнє. Адже Тетяна мала перед собою живий спомин: їхнього си-
на — маленького, беззахисного, з чудовими карими очима, які вона 
любила ще до народження, бо це були очі батька! 

...Останнім часом вона відчувала, що в стосунках із Віктором 
з'явився протяг нерозуміння, відчуженості, зневіри. Таня боялася 
цього тривожного відчуття, розуміючи, що воно має велику руйнів-
ну силу. На саму думку, що вони з Віктором можуть розлучитися, 
в неї холонули руки й серце. У такі миті вона говорила йому теплі, 
ніжні слова; та вони ніби проходили крізь якусь нищівну призму, 
й їхній зміст він сприймав зовсім по-іншому. Щось заважало їм зро-
зуміти одне одного — але що? Таня боялася признатися собі в тому, 
що Віктор — людина геть іншого крою: погляди на життя в них різні, 
інтереси теж. Він жив якимсь своїм життям, яке вона намагалася 
зрозуміти, увійти в нього, — але не могла. Таня бачила в характері 
Віктора багато вад, та вони не збуджували в ній того відразливого 
почуття, що його зазвичай збуджували в ній чужі пороки: навпаки, 
вона прагнула допомогти йому усунути їх, бажала стати для нього 



не просто жінкою, але й другом. Хай там як важко було їй з ним, 
вона твердо вирішила бути з Віктором до кінця: Таня вірила, що він 
кохає її, отже, все має бути гак, як вона хоче. 

Були хвилини вагань — та Віктор знову вводив її в оману, й во-
на навіть картала себе за те, що надміру романтична. Тоді вона 
починала вмовляти себе, що її світосприймання треба спростити, 
як складну математичну дію, і зробити це в змозі Віктор і тільки 
він, бо майже два роки близької дружби, думала Таня, назавжди 
з'єднали їх. Вона вперше віддалася йому. Не могла протистояти 
магнетичній силі його поглядів, слів, обіймів. Охоплена пристра-
стю, вірила, що кохає людину, якої насправді не знала... Боялася 
втратити те, чого насправді не мала... 

Тетяні хотілося чогось досягти в житті. Мріяла вголос, і в такі 
хвилини Віктор розумів, що духом вона ніколи не буде належати 
йому. Ревнував її, ставився з недовірою: адже розумів, що зробив її 
полонянкою своєї пристрасті. Боявся, що невдовзі вона зрозуміє 
це, побачить усю вбогість його душі, замасковану гордістю й потай-
ливістю. З часом йому ставало дедалі важче з нею. Нарешті вирішив 
розірвати стосунки: адже поруч є зовсім інші дівчата, з якими йому 
легко й спокійно. Його розум умів керувати серцем, а природжена 
жорстокість спонукала подекуди до безжальних кроків. Хлопця 
мало цікавило, як сприйме розрив Тетяна. 

Вона пам'ятає, як уперше він образив її словами: жбурнув їх 
брутально їй в обличчя, посіяв біль у душі. Вона тоді вжахнулася 
тих обвинувачень, відчула, що Віктор чужий. Тієї миті з'явилася 
перша тріщина в їхніх стосунках, приречених долею на крах. Та-
ня ніби побачила справжнє обличчя Віктора, зрозуміла, що від-
нині він так чинитиме щоразу, коли вважатиме за потрібне. Вона 
відчула, що треба тікати від нього негайно, — та не змогла... Це 
сталося так раптово... Тетяна стояла, мов зачаклована. Невідомо, 
скільки б тривало те заціпеніння. Побачивши її сльози, Віктор 
ніби отямився: його погляд потеплішав, він схопив її похолоділі 
руки, сипав словами: «Пробач... Я не можу без тебе...» Слова 
тонули в Таниному риданні; дівчина не в змозі була спитати: «А 
якщо Зхможеш?..» Питання тремтіло на її вустах, які Віктор гаряч-
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ково цілував. Та згодом життя само поставило це питання й дало 
відповідь. 

Тетяна завагітніла. Пам'ятає, як він умовляв її зробити щось 
жахливе... «Я не можу зараз одружитися... Я не маю квартири, 
не маю грошей, і твоя мати теж не зможе допомогти... Зрозумій, 
я мушу навчатися...» Таня жахалася його слів, намагалася прога-
няти їх від себе, але вони вперто впивалися в душу. Вона була 
сама — сама з отим маленьким створінням, що жило в ній, сама 
зі своїми болями й стражданнями. Як їй хотілося народити дити-
ну! Але куди вона піде з дитиною без батька? Що скаже мати, що 
скажуть люди? Вона не переживе того сорому... 

Віктор почав уникати зустрічей, посилаючись на нагальні спра-
ви. Час працював на нього. Невдовзі він мав від'їздити на практику 
до Сибіру, й ось цей день настав. Таня чекала від нього дзвінка. Мов 
божевільна, годинами сиділа біля телефону, відрізана від усього 
світу, сама зі своїм горем. Тиша, здавалося, душила її. Лише теле-
фонний дзвінок міг прорвати ту тишу, звільнити її душу, — але 
Віктор не дзвонив... 

Місто запалювало вечірні вогні, й вони тривожно сяяли, немов 
попереджали когось про небезпеку, про близьке нещастя, — когось 
іншого, бо Таню її нещастя вже спіткало. 

Бігла до нього... Холодний вітер забивав подих... Раптом назу-
стріч Віктор. Не сподівався зустріти Тетяну саме тут. їй так хотілося, 
щоб він утер її сльози, щоб погодився лишити дитину... Мовчав. 
Ув очах промайнула розгубленість. Уникав погляду. 

Потім вокзал. Вони стояли на платформі, чекали на потяг. Було 
холодно... Пронизливий вітер наче проймав Тетяну наскрізь. Холод 
стояв між нею та Віктором. Вони більше не можуть бути разом... 
Потрібно було щось говорити, але вона не знаходила слів. Мовчання, 
здавалося, утворило між ними скляну стіну. І раптом його слова: «Ти 
повинна все зробити...» — розбили ту стіну, і скалки падали, застря-
гали в руках, летіли п обличчя, впивалися в серце... Ув очах потем-
ніло, але Тетяна трималася. Він поцілував її, бліду, мов мармурова 
статуя, промовив, що напише, й пішов. Поїзд набирав швидкості, 
і в стукоті коліс Тетяні вчувалося: «Назавжди! Назавжди!»... 
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Потім... потім була «швидка допомога», палата, білизна... Тяжка 
хвороба ніби гальмувала й без того повільний плин часу. Але Тетя-
на витримала й не зробила того, на чому наполягав Віктор. 

Улітку Тетяна народила хлопчика. Нова радість охопила її. На-
магалася витрусити з душі спогади, наче сміття з мішка. Та жит-
тя стало для неї безбарвним: серед людей, серед сміху й чужої 
радості Таня почувалася самотньою, немов інопланетянка. Кожен 
день, отруєний пригніченням, спихала в минуле, як важкий тягар. 
Сподівалася, що одного дня звільниться від цього пригнічен-
ня, — але воно гадюкою лізло в кожен наступний ранок. Здава-
лося, так буде вічно. 

Тетяна розплющила очі... Світанок усе не наставав... 
...Минали дні, тижні, місяці. Час притупив біль, і в душі лиши-

лась тільки зневіра й порожнеча. 
Мати допомагала, як могла. Розуміючи, що діється з дочкою, на-

магалася вивести її з такого стану. Коли хлопчик підріс, то трапи-
лася нагода взяти в завкомі путівку до кримського санаторію. 

ГІоїзд до Сімферополя мав відходити о двадцять третій годині. 
Ще лишалося чимало часу... Вокзал! Місце, де радість і сум, зус-
трічі й розлуки перебувають у найтіснішому сусідстві... Раніше 
Таня любила вокзали, з цікавістю розглядала заклопотані облич-
чя пасажирів; але після того прощання з Віктором боялася при-
ходити сюди, де все нагадувало їй про той день. Вона не схотіла, 
щоб її проводжали подруги, — неначе й справді на стінах будівлі, 
на табло, на поїздах — скрізь було викарбуване їхнє розставання... 
Таня потрапила в людський вир. Намагалася не думати ні про 
що — але пам'ять гортала минуле, як сильний вітер гортає сторін-
ки розкритої книжки... 

Ранок зустрів Тетяну в Сімферополі, й через годину автобус уже 
мчав її гірською трасою до місця призначення. Гори то бігли назу-
стріч, то мовби заступали дорогу. Голі скелі ховали свої масивні 
тіла в тумані: здавалося, таємниці всіх віків крилися в них... 

Автобус зупинився на набережній. Море трохи похмуро блис-
нуло сріблястими гребенями. Стрункі кипариси вишикувались 
обабіч дороги; далі виднілися зелені м'ячики лавровишні, низь-
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корослі пальми, клумби розкішних троянд... Уся природа була 
насичена цілющими пахощами, благодатними і для стомленого 
тіла, і для змученої душі... 

Минуло кілька днів... Свіжим паростком проростало в Тані по-
чуття радості існування. Але цим почуттям їй навіть не було з ким 
поділитися — вона була самотня. Молодій жінці не хотілося нікого 
впускати до свого внутрішнього світу, до своєї душі, яку, здавалося, 
назавжди спустошив Віктор. Цей чоловік більше не жив у серці 
Тетяни, хоча в думках її часом зринала його постать, і Тетяна зга-
дувала про нього — тільки тому, що більше не було про кого... 

З жінками Тетяна була негомінка, а на залицяння чоловіків реа-
гувала хворобливо. Забула, що вродлива, що такій неможливо дов-
го залишатися на самоті... Одного разу її сусід, гарний, інтелігент-
ний на вигляд чоловік, який уже кілька днів стріляв у неї очима, 
зробив їй зауваження: 

— Ви зовсім не вмієте відпочивати! Поводитеся, як дикунка... 
Таня трохи образилася, та все ж те зауваження спонукало її до 

знайомства з кількома дівчатами. Щоправда, швидко виявилося, 
що спільного в неї з ними мало, бо поводилися вони надто легко-
важно, навіть вульгарно. З настанням вечора дівчата гарно вдяга-
лися й поспішали на танці. 

Тетяна глянула на себе у дзеркало: трохи смагляве обличчя, ви-
соке чоло, чорні очі в обрамленні густих вій, свіжі вуста... Блиску-
че чорне волосся розсипалося по округлих плечах. Була справді 
красива... 

Того вечора вона зібралася на танці разом з усіма. 
Сонце, вже догоряючи, безсило падало в жовтогаряче полум'я 

надвечірнього неба. Сутінки ліниво сповзали з гір і несміливо обій-
мали землю. М'який травневий вечір дихав свіжістю й ущерть пе-
реповнював повітря п'янкими пахощами. 

Дівчата йшли до моря: звідти долинала музика. Музика підноси-
ла настрій. Народжувалися нові думки, душа прагнула оновлення. 

До них підійшли троє молодиків, розпочали розмову. Тетяні во-
ни зовсім не сподобалися: багато нахабства, самовпевненості... Тим 
часом дівчата цокотіли біля них, сміялися, ніби давно були знайомі. 
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Таня відчувала на собі погляд того рудоволосого Геника, і хвиля 
неприязні здіймалася в ній. Під час танцю він так міцно обіймав її 
татуйованими руками, а обличчя було так близько, й ті масні очі... 
Тетяні стало бридко. 

І раптом вона ніби спіткнулася об чоловічий погляд. Чимось 
таким близьким війнуло від того чоловіка. Дивна млість розлилась 
у грудях, і молода жінка всім єством потяглася до нього. Вона навіть 
зупинилася, зняла руки рудоволосого зі своїх плечей. Здавалося, 
нею керувала якась надприродна сила... Але тієї миті Геник до болю 
здавив її пальці, й вона отямилася, сама злякавшись своєї відвер-
тості. На обличчі її партнера грала іронічна посмішка. 

— А так негарно, кралю, задивлятися на інших. 
Тетяна пополотніла й розгубилася. Пізніше намагалася відшука-

ти в натовпі того незнайомця, але не побачила. 
Танці закінчились. Дівчата вже обнімали хлопців, наче забувши 

про присутність Тані. А цей рудоволосий з масними очима все 
не відводив від неї погляду... 

Вийшли на алею. 
— Дівчата, вже, мабуть, час до корпусу, — несміливо промовила 

Тетяна, — можемо спізнитися. 
Геник схопив її міцно за руку, притягнув до себе і якось гидко 

прошепотів: 
— Ти даремно турбуєшся, кралю, залишишся зі мною. 
Дівчина відсахнулася. 
— Чого ти?.. Хіба не така, як усі?.. Але надто вродлива й тому 

будеш моя!.. 
Серце зі страху ніби урвалося. Заледве вивільнившись із його 

чіпких обіймів, Тетяна затопила йому ляпаса й побігла. Почула нав-
здогін голос Олени: 

— Облиш ти її! Чи тобі нас мало? Вона ж психована! — і сміх... 
Таня бігла назустріч темряві. Швидкий біг забивав подих. Сукня 

плуталася між ногами, жінка лякалася цокоту власних підборів, 
який розбивав тишу. Коли озирнулася, здалося, що ззаду набли-
жається чоловіча постать... Сил уже не було, коли долала останні 
сходи до корпусу, який височів на пагорбі. А як здолала, то екзо-
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тична будівля санаторію, оточена пальмами, залита місячним світ-
лом, здалася їй казковою. 

На східцях біля входу сидів чоловік. Таня не встигла його роз-
глядіти, але відчула, що то був Він. 

— Не лякайтеся, будь ласка. Я боявся, якщо вас не перестріну, то 
більше не знайду, і знайшов короткий шлях сюди. 

Підійшов, простягнув руку, відрекомендувався: 
— Вадим. 
Розмовляли майже до ранку, й не хотілося розходитись. Розпро-

щалися, не домовляючись про зустріч. 
...Уранці Тетяні здалося, що все те їй наснилося. Ішла до моря, 

вдихаючи свіже морське повітря, а видихала ніби все трагічне, що 
було в ній. 

Так не можна далі жити, — сказала собі. 
Душа збунтувалася проти нескінченної пригніченості, прагнула 

світанку, радості, гармонії... 
Таня сиділа на безлюдному пляжі. Раптом відчула потребу озир-

нутися — і озирнулася... Вадим ішов до неї, ніби випромінюючи 
світанок, і Тетяна в передчутті щастя усміхалася йому... 



НЕБО БУЛО ПРОЗОРЕ... 

Робоча зона, житлова зона... Далеко до волі. 
Ось уже шість років гупає Андрій правим протезом по житловій 

зоні, ходить на роботу. У зоні в нього ліжко з фанерною биркою, 
з вирізьбленим прізвищем, ім'ям, по батькові, датою народження 
і кримінальною статтею. Працює електриком. Режиму не порушує, 
доручене виконує справно. Ніхто його не кривдить на цім обгород-
женім колючкою клаптику землі. Щодня міряє його вздовж та впо-
перек, накульгуючи, за зону ступити не сміє — там конвоїр! І отак 
уже довгих шість років. Уже небагато зосталося до тієї волі... 

Судом доведено, що він — злочинець! Коли ще сидів на лаві 
підсудних, від нього відвертали очі. Дехто косував у його бік 
з огидою. Хотілося, аби швидше усе скінчилося, щоб скоріше ви-
вели його із зали. Нестерпно було не так від тієї судової проце-
дури, як від розпачливого крику дружини і від здивованих очей 
п'ятирічного синочка. 

— Вісім років позбавлення волі... 
Ледве стримався, аби не закричати вголос, що далі не витримає, 

готовий втопитися або знову кинутись під колеса електрички, бо ті 
вісім років для нього — ціла вічність... Але змовчав. Свердлив очи-
ма натоптану підлогу, доки не вивели із зали. Навіть не в спромозі 
був глянути в бік дружини та сина. Важко, соромно було за себе і за 
тих йолопів, що сиділи поруч за ґратами. 

Коли виводили, котрийсь із конвоїрів сказав: 
— Коли вже так вийшло, то тримайся тепер. Там теж люди 

живуть. 
Для Андрія оте «там» було таким незрозумілим, далеким... 

Хотілося на увесь світ викричати, що суд вчинив з ним неспра-
ведливо. Ніякий він не злочинець: фатальний збіг незрозумілих 
обставин зробив його співучасником того групового зґвалтування. 
Клявся-божився і на слідстві, і перед суддями, що нічого не скоїв, 
крику дівочого не чув, бо після пиятики заснув за столом у сусід-
ній кімнаті... 



Нині він уже не нарікає на суд. Змирився з вироком, як і з тим, 
що став безногим. А якби випало, то стерпів би й без другої ноги, 
на милицях пересувався б по землі — аби лишень хутчій знову 
стати не зеком, а Андрієм Тисовим... 

Уже не раз тут, у колонії, гортав сторінки свого життя і, крім ото-
го ганебного випадку з «колегами», не знаходив нічого хибного. 

...Того травневого ранку повертався Андрій потягом із групою 
спортсменів-студентів із Києва, де щойно завершилися змагання зі 
стрибків у висоту. Хотів був зійти в Полтаві, зустрітися з сестрою, 
бо давно вже її не бачив, та хлопці відраяли: і так уже десять днів 
не був удома, а ще дружина почне розпитувати: «Чи не трапилось 
щось із моїм?» Обміркував, що краще дістатися домівки, побачи-
тися спершу з дружиною і синочком, а сестра ще трохи зачекає. 

Поїзд прибув на четверту платформу о шостій ранку. Погода 
стояла чудова, справді травнева. Небо було прозоре й чисте. 

Вийшов Андрій і хутко побіг до першого ж кіоску купити цуке-
рок своєму Ігоркові. Мав намір зробити це ще у столиці, та часу 
забракло. З гучномовця пролунало, що на протилежну колію при-
була електричка. Одночасно почув гудок потяга, озирнувся, доки 
продавщиця лаштувала пакет. 

Колії переступала огрядна жінка з сіткою у лівій руці, а прави-
цею тягла за собою хлопчину... «Не встигнуть перейти», — про-
майнуло в голові. 

Протяжно пролунав гудок, заскрипіли гальма... З вікна кабіни 
висунув голову стривожений машиніст — та що вже він міг удіяти, 
адже миттю не спинити тої махини... Жінка поволі, мов черепаха, 
переходила через рейки, силоміць тягнучи хлопчину. 

У три стрибки Андрій опинився поруч із нею. Зовсім близько 
засвистіло, застугоніла земля. Ось-ось насунеться купа залізяччя... 
І де та сила взялася, щоб виштовхнути жінку з малим подалі од 
рейок. А сам... Упав на шпали, над ним загриміли колеса. 

Щось стрельнуло. Ще гримкотів над ним, скрегочучи, потяг, та 
добре чув той звук, схожий на постріл. Гуркотить над ним, а перед 
очима стоїть мати: 

— Не плач, синку! — промовляють лагідні вуста. 
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— Я не плачу, мамо... 
А колеса ще стугонять над ним... Чах-чах... Тук-тук, тук-тук... 

Невже так буде вічно? Над головою ще вагон, другий... О Боже, та 
скільки там їх... 

— Ти плачеш, синку? 
— Ні, мамо! Мені зовсім не боляче. Тільки води дуже хочеться... 
— Люди тобі дадуть досхочу напитися... 
Не рахує більше вагонів, в очі капає якась брудна рідина. Нестерп-

но чекати кінця цього гуркотіння над собою... Уловив — світлішає. 
Лежить пластом, лячно звести голову. А коли стихло все — розплю-
щив очі, побачив над собою голубе небо без жодної хмаринки. Учув 
вереск дитячий, звів голову в бік протилежної платформи. Там уже 
лікарі юрмляться над дитиною, а поряд стоїть жінка з обдертим об-
личчям, реве, як із динаміка хрипить, показуючи на рейки, репетує: 

— Це він винен! Це він винен! 
«Таки врятував!» — подумав Андрій. 
Руками став себе обмацувати: тіло наче вціліло. Спробував по-

ворушити ногами. Лівою вдалося, а права геть німа: ступня розчав-
лена, тримається на жилах. Уже самому не звестися... Та враз його 
підхопили дужі руки хлопців, винесли на платформу, поясом туго 
в'язали під коліном. Ще встиг побачити над собою стурбовані об-
личчя лікарів, засльозені очі дружини, яка його зустрічала, — і втра-
тив свідомість... 

...До тями прийшов у лікарні. Рану обробляла молоденька мед-
сестричка. Довго поралася з бинтами. Йому не втерпілося, й сказав: 

— Дайте мені ножиці. Я сам різатиму... 
— Боже мій, такий молодий хлопець і... без ноги, — відвела 

очі вбік. 
Андрія готували до операції. Ув операційній мав з'явитися зна-

менитий професор-хірург. Ось і він. Миє руки, дивиться на опера-
ційний стіл. Спитав у присутніх: 

— Скільки часу минуло? 
— Майже година... 
— А ти тримаєшся молодцем, — професор до Андрія. — Яка 

в тебе група крові? 



— Перша... 
— Добре пам'ятаєш? 
— Я ж спортсмен. Важкою атлетикою займався, а ще стрибками 

у висоту... От і дострибався... 
Уводили наркоз. Андрій рахував до тисячі, запнувся на цифрі 

сімсот... 
Коли прокинувся, замість правої ступні був обрубок на вісімна-

дцять сантиметрів коротший. Ще кололи голками по живій шкірі... 
Мовчав і терпів, соромився плакати. 

— Не людина, а чорт! Такі сміливці лише під час війни були. 
— Не тужи! Люди живуть і без ніг... 
— Навіщо втішаєте? Я ж не дитина, — встигає сказати й заси-

нає знову. 
Звістка про ногу до вечора облетіла увесь політехнічний інститут. 

До палати зайшла ціла група, а він навіть голови не міг підвести їм 
назустріч, лежав нерухомо. Гостинців нанесли. Сперечалися, чи 
можливо було уникнути нещастя, чи тільки такою ціною можна 
було порятувати жінку з дитиною. 

На прощання хтось з одногрупників тихо сказав: 
— А черевики ми дружині твоїй віддали... 
Цілу ніч снився електропотяг. Стугонів колесами над головою, 

наче глузував з Андрія. І ще снилося... От вони всією бригадою 
слюсарів-складальників виходять з прохідної заводу після першої 
зміни. Подалися до кав'ярні проводжати Володька на строкову 
службу, а той показує повістку і «бігунок». У складчину купили 
кілька пляшок сухого вина, горіхових цукерок. Ішли вулицею, 
весело було всім. Андрій надкусив тверду цукерку й відчув, як 
відколовся осколок зуба. Не встиг сплюнути, як поряд з'явилася 
циганка. Прискіпалася, мов реп'ях до кожуха: 

— Давай поворожу... 
Не хотілося її слухати, а вона все плелася за ним, і хлопці зупи-

нилися. Андрій дав їй троячку, щоб одчепилася, та циганка не від-
ходила — відробляла гроші: 

— Будеш інженером, але без ноги... І в казеннім домі будеш... 
— Авжеж, на той рік мають до війська призвати. 
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— Та ні, то буде дім казенний... 
Уранці до палати завітала нянечка, перестелила постіль, простяг-

ла четвертак. Андрій здивувався. Але двері до палати були прочи-
нені, й він почув розмову в коридорі. 

— Вам доведеться усе життя платити... Ви хоч удячні йому? 
— Як усе життя? Він для нас нічого не зробив... Ще й синові 

руку зламав, — почувся знайомий плаксивий голос. 
— Не впускайте її більше до лікарні, — процідив Андрій нянечці 

й зі злістю порвав купюру на шматки. 
Нащо йому тепер ті гроші... 
Через кілька днів Андрієві полегшало. До ноги припасували про-

тез, видали милиці. Наново вчився ходити... 
Довгенько звикав до нової ступні. Підтримували дух дружина 

з синочком. Інколи забував про протез і ступав, як на здорову 
ногу. Проймав нестерпний біль. Андрій скрипів зубами, щоб не за-
кричати.... 

А вже через місяць повернувся до інституту без милиць. Ступав 
повагом, гупаючи протезом. Вахтерка зустріла здивовано: 

— Диво, та й годі! Учора ще без ноги бачила, а сьогодні вже 
ходить. 

— Я живучий! 
— То й ходи по землі здоровим, синку... 
Іспити склав успішно. Зібралися з дружиною їхати до Артеку, до 

батьків, а заодно й відпочити там. Жінка готувала пожитки на до-
рогу, а він подався на вокзал по квитки. Поблизу міських кас йому 
здалося, що он того хлопчика з перебинтованою рукою він уже десь 
бачив. Придивився ближче... «Та це ж той самий малюк!» — май-
нуло у голові. 

Хлопчик ішов із батьком. Андрій порівнявся з ним і покликав: 
— Миколо, йди до мене! 
Хлопчик озирнувся, пішов довірливо до незнайомця. Батько 

хлопчика теж наблизився. Певне, здогадався про протез, побачив-
ши в Андрія надто розширене коліно. Спитав: 

— Ви, либонь, Андрій? 
— Саме так. 
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Побалакали довгенько утрьох. Андрій погладив хлопчика по 
голівці, побажав швидше розстатися з гіпсом. А як стали проща-
тися, то батько хлопчика щиро звернувся: 

— Ти, Андрію, не злися на мою дружину. Такий уже в неї харак-
тер: дванадцять років перековую, та віз і нині там. Усе б до себе 
горнула. А скільки разів говорив їй, щоб ніколи не ходила навпро-
стець та не бігала по коліях! Ми із сином дуже тобі вдячні... 

Хлопчик не йшов, а весело стрибав за батьком. Андрій ще довго 
дивився їм услід, геть забувши про квитки. Сам він уже ніколи так 
не пострибає... І у спринті участі брати не зможе... 

Сумно стало Андрієві. Звів він очі до неба — чистого, аж про-
зорого... 

...Робоча зона, житлова зона.. . І так день при дні. Відбуває Ан-
дрій покарання, зціпивши зуби. Мусить відбувати. Згадує минуле, 
і вистачає йому на якийсь час тих спогадів. Згадуєш — і на душі 
світліше. Наче ліхтар гасом заправив. Як то воно далі буде?.. Хто 
знає. Дружина із сином провідують, пишуть, чекають, хоч і дуже 
перед ними завинив. 

. . .Краще б тоді залишилась дружина вдома, разом би ремонт 
квартири довели до пуття. Поїхала з сином до батьків, а він зна-
йшов друзів-шабашників, ото й наремонтувався з ними. Понапива-
лися, та ще й легковажних дівчат привели під час його відсутності. 
А повернувся — й сам спокусився на те пригощання.. . Знав би, що 
в житті має випасти.. . А циганка ж уві сні попереджала, проганяв 
і слухати не хотів. Бо хто в таке міг повірити.. . 

Говорить табірне начальство, що готують матеріали на достроко-
ве звільнення. І з інституту листа одержав — поновити обіцяють. 

Глянув мимохіть вгору. Небо було спокійне, прозоре, лише са-
мотній птах летів у піднебессі. 



НАД БЕЗМЕЖЖЯМ ПУСТЕЛІ 

Могутній ІЛ-18 пішов на посадку. Торкнувся бетонних плит, 
здригнувся й вирулив неподалік від приміщення аеровокзалу Крас-
новодська. Пасажири, вислухавши повідомлення синоптиків про 
погоду, заквапилися з салону. 

Біля летовища я побачив чайхану і поспішив туди. Попити зеле-
ного чаю, згадати гостинність туркменської землі, на якій я колись 
служив... Приміщення чайхани було вбогим, та його скрашувала 
привітність господаря: чайханник у білому халаті, аж надміру ввіч-
ливий, як і більшість туркменів, з явною радістю виконував замо-
влення гостей. 

Я обрав вільний столик коло дверей. Зліва від мене сиділо двоє 
туркменів похилого віку. Вони час від часу пригублювали з піал 
духмяний чай, після чого затягувалися ароматним тютюновим ди-
мом, жваво про щось розмовляючи. Зрозумілими для мене були 
лише окремі слова, бо за три роки строкової так і не спромігся опа-
нувати туркменську. 

Навпроти мене самотньо сидів за столом іще один літній чоловік. 
Обличчя в нього було європейське, але з явними слідами тривало-
го життя серед безкрайніх пісків. Зрідка він перекидався кількома 
словами з чайханником, який сновигав між столами. 

До чайхани увійшов молодий хлопець, явно не з тутешніх, і при-
чинив за собою фанерні двері. 

— Не треба цього робити, а то ще подумають, що в нас зачине-
но, — попрохав чайханник російською з виразним акцентом. 

— Мені холодно, — прибулий у відповідь. 
— Такий молодий, а йому холодно, — сказав європеєць. — Сідай 

біля мене, тут грубка поряд. 
— Що, справді коло вас вільно? — відгукнувся хлопець і пристав 

на запрошення. 
— Тобі який чай? — спитав чайханник. 
— Та який є... 
— Є зелений і чорний. 
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— Зеленого хочу... 
У моїх думках чомусь зринуло: «Людина, яка від душі частує 

тебе зеленим чаєм, — добра людина». 
Покидаю чайхану, відчувши себе бадьорим і веселим. 
...Знову оголошують посадку. ІЛ зробив коло та ліг на курс рей-

су «Ленінград — Ашхабад». 
З-за піщаних пагорбів випливає місто. За ним — море. Пустеля 

і безмірна морська гладінь Каспію. Піски й вода. Ось під літаком 
пропливають гори, потім знову пустеля, випалена сонцем. «У пу-
стелі живуть мужні люди», — подумалося.. . 

...На зворотному рейсі завітав до тієї самої чайхани. Знову п'ю 
зелений чай, закушуючи щойно спеченим коржем. 

— Глядіть, ті самі люди, що й туди летіли, — зустрічає радо нас 
добродушний чайханник. 

Після духмяного зеленого чаю, приготованого з притаманним 
лише туркменам умінням, знов буде небо. Буде безмежжя пісків, 
тривалий політ над ашхабадськими горами... У цих краях зостала-
ся частка мого серця. Хоча на рідній українській землі теж є смачний 
чай і хліб і люди теж гостинні та щирі. 

Я покидаю простори знайомого до болю краю. Чи скоро знову 
побачу могутню Амудар'ю, квартали Ашхабада, грітимусь узимку 
туркменським теплом?.. 

Тепер незалежна держава, Ашгабат... Візи... 



КВІТИ З ЕЛЬБИ 

Відсалютували ми вже Перемозі, розписалися на стінах рейхстагу, 
як наш підрозділ саперів знову за наказом командира вишикувався 
на околиці Берліна. 

Капітан ходив уздовж шеренг веселих, радісних бійців, зупиня-
ючи на якусь мить погляд на кожному. Мовчки обійшовши стрій, 
зупинився, посуворішав: 

— Потрібні добровольці. Є завдання перевірити берег Ельби на 
предмет виявлення мін... 

Уся шеренга дружно зробила крок уперед. З нами й Тамара, кра-
щий мінер підрозділу. Про неї писали фронтові газети, кілька разів 
уміщували її фото. Ці маленькі дівочі руки так уміло знешкоджу-
вали смертоносні гостинці, що Тамарі заздрило чимало бійців. Але 
ми завше намагалися оберігати дівчину, під різними приводами 
не пускали її на особливо небезпечні операції. 

— Ні, Тамаро, ви залишитесь на господарстві. У вас уже на руках 
проїзні документи. Завтра поїдете на Батьківщину. 

— Я хочу йти разом з усіма. Дозвольте, товаришу командире, 
останнього разу... Подивлюсь на Ельбу, рідним розповідатиму. Ні-
чого не станеться... 

— Гаразд, Тамаро! Але щоб слухняною була. І до мін не підходь! 
Зрозуміло? 

— Так точно, товаришу командир! Старший сержант Соломато-
ва наказ зрозуміла і не буде чіпати мін. 

На двох «півторатонках» ми покинули розташування частини. 
І ось Ельба. Тиха, широка... Виконали ми доручення, вивели на 
зруйнованій будівлі «Мін немає», повтикали на певній відстані 
в землю таблички з такими самими написами. 

Веселі, збуджені, сідаємо в машини, щоб повернутися до свого 
підрозділу. 

— Хлопці, а я за вас так переймалася. Боялася, щоб з вами чого 
не трапилося. Яка я рада, що незабаром повернемося додому, — цо-
котіла Тамара. 



Як проїхали кількасот метрів, вона раптом попрохала зупинити 
машину. Шофер пригальмував, визирнув із кабіни: 

— І що там сталося? 
— У чому справа? — виглянув і старшина. 
— Гляньте, скільки квітів навколо! Зачекайте на мене, я нарву їх, 

повезу додому. Квіти з Ельби! Хай стануть нашими волошками, дзві-
ночками, ромашками, — лепетала Тамара, стрибаючи з машини. 

Ніхто не встиг зупинити її. Дівчина бігла від нас у квіткове море. 
Квіти й справді були схожі на наші: волошки, дзвіночки... Ми сте-
жили за нею, бачили, як вона нахилялася до квіток і ворушила гу-
бами, либонь, щось шепочучи, потому зривала їх і бігла далі. 

Навкруги стояла тиша, чути було тільки гудіння бджіл. Нестерп-
но пекло сонце, галявина рясніла квітами, лебеділа коло них Та-
мара. А нам треба було рушати... 

Раптом пролунав вибух. Зі звуку впізнали: міна! 
Кинулися ми до місця вибуху, топчучи квіти запорошеними 

чобітьми. 
...Тамара лежала серед квітів із розплющеними очима, обійма-

ла поглядом небо. На грудях лежав оберемок ромашок, білих, мов 
перший сніг, місцями зчервонілих від крові. Старшина припав 
вухом до її грудей. Серце не билося. 

Ми несли її до машини з квітами на грудях. Стояли в кузові дов-
кола Тамари у важкій задумі. 

Поховали її у Берліні. Пролунав наш солдатський салют на її честь. 
...Був останній наказ шикуватися. Бриніли сльози на очах у на-

шого капітана. Він обходив стрій востаннє, бо завтра на нас чекала 
дорога. Щаслива дорога додому. 

— Не вберегли ви, хлопці, таку дівчину... — І ми принишкли, 
наче кожен з нас був винен у її загибелі. — Але пам'ять про неї на-
завше збережіть у своїх серцях і дітям своїм перекажіть... 



СПАСЕННИЙ ВИБУХ 

Уже кілька повоєнних років провела Раїса в психіатричній лікарні. 
Була фізично здорова і вродлива. Не раз задивлялися на неї чолові-
ки з обслуги та медичного персоналу, задивлялися й непоодинокі 
відвідувачі чоловічої статі. 

А вона ні на кого не звертала уваги, не впізнавала наступного дня 
й тих, що напередодні віталися з нею. З її вуст ніхто не чув жодного 
слова. І навіть світила медицини нічим не могли зарадити. 

Як не намагалися розпитувати жінку медсестри — нічого не мог-
ли добитися. День при дні, в будь-яку пору року Раїса одиноко хо-
дила вздовж лікарняної огорожі, чіплялася руками за металеві пру-
ти й мовчки вдивлялася в перехожих. Або могла годинами стояти 
на одному місці, втупивши очі в небо чи землю, розглядати дерева 
і палісадник. 

Ніхто їй не заважав, ніхто не супроводжував. На сніданок, обід 
і вечерю вона приходила сама і вчасно. До тяжких хворих не на-
лежала, у палаті поводилася тихо, ні до кого не чіплялася. Лягала 
спати, як усі. А потім вставала спозарання і знову до огорожі: що 
там за нею, на волі, робиться?.. 

Історія її хвороби теж була не схожа на інші, пересипані медич-
ними термінами та діагнозами. То було радше страшне таємниче 
художнє оповідання... 

...Знайдено нерухомою біля вбитої жінки на польовій дорозі 
поблизу села N. Жодних документів при собі в жінок не було. Не-
біжчицю доправлено в морг, а непритомну дівчину в тяжкому стані 
військовою каретою «швидкої допомоги» — до неврологічного від-
ділення обласного шпиталю. Від тих, хто привіз її до лікарні, теж 
нічого не добилися. їхали по дорозі й знайшли випадково... Непо-
далік бачили велику вирву від вибуху... Самі ледве вціліли від фа-
шистських бомб... Час прибуття 194... рік... 

Лікарі відразу ретельно оглянули дівчину. Жодного тілесного 
ушкодження, жодної подряпини. Дивувалися між собою: може, 
німою вродилася? Або втратила мову після того вибуху? Язик був 



цілим, зі слухом начебто все гаразд. Під час тих оглядів Раїса ле-
жала перед лікарями непорушно, не звертаючи на них жодної ува-
ги. Тільки стелю очима свердлила. 

Десь через місяць лікарям удалося поставити дівчину на ноги. 
Вона почала без сторонньої допомоги ходити в палаті, затим ви-
ходила до коридорів корпусу, прогулювалася територією. Але так 
і не заговорила, навіть на жести лікарів не відповідала. Констату-
вали цілковиту втрату пам'яті. Проте визнали, що фізично здоро-
ва й може сама себе обслуговувати. За пропозицією когось із ме-
дичного персоналу записали їй ім'я Раїса. Адже ж не присвоювати 
живій дівчині індивідуального номера! 

Відсилати Раїсу до притулку немічних лікарі не зважувалися: 
не втрачали надії повернути її до тями. Сподівалися, може, хтось із 
рідних чи знайомих відгукнеться. Зверталися до Червоного Хреста, 
міліції, газет. Та пошуки залишалися безрезультатними. 

Якось літньої днини до Раїсиної палати привезли нову хвору, 
потерпілу від дорожньо-транспортної пригоди. Фізичні травми їй 
вилікували, а от душа ніяк не могла забути пережитого страхіття. 
Особливо вночі аж заходилася від крику та сліз: знову снилася та 
катастрофа. Вилікувати нещасну могли тільки час, спокій та мо-
лодість. Раїса ніби не розуміла, чого та дівчина так побивається. 

Через кілька днів біля ліжка нової пацієнтки став з'являтися війсь-
ковик у формі. Раїса й на нього не звертала жодної уваги. Військовик 
зауважив, що сусідка його сестри весь час або одиноко завмирає біля 
огорожі, або стоїть біля вікна в палаті. Йому навіть не вдавалося поба-
чити її обличчя — міг лише помилуватися и стрункою статурою. 

Випадково зустрівшись у коридорі, він привітався із загадковою 
хворою, але відповіді не почув. Натомість Раїса звела на нього сині 
очі. У тому миттєвому позирку йому здалося, ніби вона благає в ньо-
го допомоги, ніби саме він мусить стати її рятівником. Йому стало 
ніяково. Частіше забилося схвильоване серце, забракло повітря. 
А дівчина вже спускалася східцями на перший поверх. Він знав, 
куди вона йде, бо вже не раз зупинявся поодалік і спостерігав, як 
вона перебирає руками залізні прути огорожі, мовби грає на стру-
нах музичного інструмента. 



Військовик зайшов до ординаторської і запитав літню жінку 
в білосніжному халаті, з яким діагнозом та дивачка тут пере-
буває. 

— Амнезія, — байдужно відповіла йому жінка. 
— Як це розуміти? 
— Капітане, — видно, лікарка розумілася на військових зван-

нях, — якщо ви не чули такого слова, то для вас пояснюю, що та 
дівчина чимось оглушена. Нікого не впізнає, не розмовляє, і ми 
нічого про неї не знаємо. Звуть її в нас Раїсою, та ім'я несправжнє... 
І взагалі, я не довідкове бюро. Може, ви щось про неї знаєте? 

— Ні... Але хочу знати все, — випалив капітан. 
— У такому разі звертайтеся до головного лікаря! — і схилилася 

над чиєюсь історією хвороби, роблячи в ній якісь позначки. 
Капітан уже знав, де розташовується кабінет головного лікаря, 

і поспіхом подався туди. Постукав і на коротке «Заходьте!» рвучко 
відчинив двері. Відрекомендувався. 

— Капітан Сорокін, сапер. Дозвольте звернутися... 
Головний лікар, який годився капітанові в батьки, підвівся з-за 

столу, підійшов упритул до нього і, міцно потиснувши гостеві руку, 
запросив присісти. 

— Я слухаю вас, капітане! Що вас привело до мене? Знаю, що 
в нас лікується ваша сестра. Кілька разів я особисто її відвідував 
у палаті. Одужує... Догляд з боку персоналу належний. 

— Я знаю. За це вам усім щиро вдячний. Та хотів дізнатися про 
ту німу дівчину: хто вона така і що з нею трапилося... 

— А чого вас цікавість розібрала? Ви щось про неї знаєте? 
— Нічого не знаю, — сказав капітан відверто. — Та кілька разів 

бачив її біля металевої огорожі. Вона перебирає руками залізяки, 
ніби грає на якомусь інструменті та шукає в тому порятунку... Мені 
чомусь здалося, що я можу її лихові чимось зарадити... 

— Але ж ви не лікар. Навіть ми поки що безсилі. 
— Так, я не лікар. У медицині лише трохи тямкую. Я сапер... 
— То чим ви можете зарадити бідолашній дівчині? — суворо за-

питав головний і почав був підводитися з-за столу, даючи зрозуміти, 
що розмову час завершувати. 
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— Мені казали в палаті, що дівчина оглушена... Дозвольте дізна-
тися, як це трапилося. Я вас дуже прошу! 

— Що від того зміниться, коли я розповім вам подробиці, ка-
пітане? 

— Якщо відверто, то не знаю... Але під час навчання у військо-
вому училищі я чув від наших викладачів-фронтовиків, що були 
випадки, коли наші бійці, оглушені вибухами бомб, поверталися до 
тями після нових вибухів... 

— Вірю вам, на війні усе могло бути, — згодився головний лі-
кар. — Та якщо й імітувати якийсь вибух тут, ніхто не може дати 
гарантії — ні ви, ні я, — що дівчині полегшає. А то й гірше може 
бути. Я вже замислювався про це. Але зважитися не можу. Ніхто 
з колег не підтримує такої ідеї. Та й де тих піротехніків кваліфіко-
ваних знайти!.. 

— Я знаю де! — зраділо вигукнув капітан. — Я звернуся до ко-
мандира частини, і він погодиться. Буду вмовляти. Аби тільки ви 
дали згоду на цей експеримент! Мені жаль дівчини... 

— А кому її не жаль, капітане? їй би повернути пам'ять та мову, 
то ще змогла б і народити, — сказав головний і спідлоба глянув на 
капітана, той аж зашарівся. — Гаразд, синку, — проказав згодом 
лікар і якось стомлено, ніби те рішення було невимовно важким, 
знову присів до столу. 

Головний розпорядився терміново розшукати і принести до 
кабінету історію Раїсиної хвороби. Чекаючи документів, він повів 
із капітаном розмову, як здійснити той задум. Дійшли згоди, що 
імітація вибуху має відбутися за огорожею лікарні, з боку прилег-
лого парку. Погодили й час експерименту, про який не мав знати 
ніхто з персоналу, окрім міліції та військовиків, які повинні були 
подбати про безпеку, щоб ніхто з цікавих перехожих не постраж-
дав. За поведінкою Раїси спостерігатиме особисто головний разом 
з її лікарем. 

Прочитавши історію хвороби, капітан Сорокін ствердився в дум-
ці, що дівчина справді оглушена вибухом бомби та пережила страш-
не потрясіння після смерті матері. Щоправда, він лише здогадував-
ся, що загибла жінка — Раїсина мати. Головний сказав, що загиблу 
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жінку поховали на одному із цвинтарів під індивідуальним номе-
ром, бо встановити її особу так і не вдалося. 

Задоволений Сорокін, перш ніж покинути лікарню, глянув у той 
бік огорожі, де проходжувалася дівчина, але підходити до неї не став. 
Чомусь йому вірилося, що вже недовго їй залишилося обмацувати 
руками те залізо... Він прискорив ходу, бо мав іще встигнути до час-
тини і неодмінно сьогодні зустрітися з командиром. 

...Того ранку головлікар заздалегідь розпорядився, щоб дов-
круж огорожі не було жодної душі. Нехай собі Раїса ходить, як 
зазвичай, сама, і ніхто не новинен їй заважати. А за огорожею все 
було вже готове до вибуху. Він мав відбутися поодалік, у парку. 
Жодної метушні. Походжають якісь люди в цивільному. Перекри-
то всі стежки-доріжки. Тільки головний лікар знав, що там, серед 
цивільних, результатів операції очікують командир частини, рай-
військком і начальник міліції... 

День видався сонячним. Уже давно спала роса, на деревах цвірінь-
кали пташки. Раїса з'явилася на доріжці відразу після сніданку. Ішла 
в напрямку огорожі, не озираючись. Дійшла, вхопилася обома рука-
ми за залізні прути і пішла далі, перебираючи їх пальцями, мовби 
рахуючи. Здалеку за Раїсою пильно стежив головний лікар: його по-
мах руки мав дати згоду на той, можливо, спасенний вибух... 

І раптом у парку так бабахнуло, що й головний трохи здригнув-
ся, хоча й знав, що до чого. 

Раїса відірвала руки від прутів і закричала: 
— Ой, мамочко!.. 
Упала на землю і стихла. 
За хвилину біля неї вже опинилися головний лікар та кілька се-

стер із медикаментами. Підбігли капітан, командир і всі ті, хто мав 
відношення до інсценізованого вибуху. Нагодилися й перехожі, 
яким дуже кортіло знати, що тут трапилося. 

Раїса розплющила очі, обвела ними схилених над нею чоловіків 
і жінок у білих халатах і приглушено спитала: 

— Де я? І чому ви всі плачете?.. 
Коли її почали піднімати з землі, вона відвела чужі руки й уже 

дужчим голосом сказала: 
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— Я сама встану, не треба мені допомагати... Я ж жива і здорова... 
Уже в палаті спитала: 
— Куди поділася моя мати? Вона загинула від тієї бомби? — 

І, не чекаючи ні від кого відповіді, безсило заплющила очі. Снодій-
не, таке потрібне після чергового повернення до життя, гаки змо-
рило її. 

Прокинулася лише надвечір. А довкруж люди в білих халатах... 
(«О Боже, скільки їх і чи довго мені ще тут бути?») 
Обводила усіх поглядом, а вони такі радісні, уважні та добрі, 

наче рідні. 
Трохи ближче до дверей стоїть якийсь молодий військовик і теж 

лагідно усміхається до неї. 
(«Де він так довго був і чого раніше не приходив? Обіцяв же 

тоді, після закінчення школи, що небавом знайде мене... А може, 
це не він? Він мав інше обличчя і не носив військової форми...») 

— Як тебе, дівчино, звуть? — порушив її думки головний лікар. 
(«Авжеж, він тут найстарший. Чому ж я його раніше ніби не ба-

чила?») 
— Надя, Надійка, — ледве чутно видушила із себе серед гнітючої 

тиші. — А де моя мама? Її вбито? — ще раз перепитала. 
Відповіді не почула. Усі боялися сказати щось зайве, недоречне. 
— А як ваше прізвище, звідки ви, хто ваші батьки? — врешті 

зважився знову спитати головлікар. 
— Сорокіна я. . . Тато мій загинув у перші дні війни, отримали 

похоронку. Ми з мамою жили під час окупації в місті, голодували 
й натерпілися від німців та поліцаїв... Того ж дня, як фашисти по-
чали втікати під натиском наших, ми з мамою йшли до найближчо-
го села, щоб обміняти залишки одежини на харчі. Дуже хотілося 
їсти. Ніхто нас дорогою не чіпав, німцям уже було не до нас. Та 
коли переходили поле, в небі раптом щось загуркотіло. Ми глянули 
вгору, а там кілька літаків!.. Ми з мамою почали були тікати з того 
місця, але не встигли... Зовсім поряд, за нами, пролунав сильний 
вибух. Мама на моїх очах опустилася на мішок... Пам'ятаю, я ки-
нулася до неї, але сама вже нічого не відчувала, і кричати сил не бу-
ло. Упала біля мами... Більше нічого не пам'ятаю... 



Поступово в історії хвороби Надії Сорокіної з'явилися нові дані, 
що незабаром підтвердилися офіційними та архівними документа-
ми. Уже через три дні геть відпала потреба в подальшому лікуванні 
дівчини. Коли її виписували з лікарні, то проводжали усім медпер-
соналом. 

А зустрічали Надію з квітами капітан Сорокін та його сестра. 
Головлікар розсміявся крізь сльози: 
— Це ж треба, Надіє! Навіть прізвище тобі не доведеться міняти!.. 
Прямуючи до воріт лікарні, Надя раптом спинилася біля огорожі. 

Капітан Сорокін розповів їй, як його вперше вразили її дивні мані-
пуляції з залізними прутами. 

І Надя згадала ще одну деталь — деталь, після якої все стало 
зрозумілим. 

— Німці потрощили мою віолончель, — сказала... 
.. .Вони розшукали ту безіменну могилу її матері. Поставили там 

пам'ятник, обклали його вінками та живими квітами. Насадили 
барвінку... Знають туди дорогу їхні діти... 

А от професію капітану-саперові Сорокіну довелося змінити. 
Керівництво пішло йому назустріч, дізнавшись про особливий 
випадок із дружиною, яка більше не хотіла жодних вибухів у їх-
ньому житті. 



КРАДІЖКА 

Коли ми прощалися, в Костя аж очі зволожилися: 
— Ну, Миколо, заздрю тобі. їдеш до моїх батьків і правильно 

вирішив. Вони тебе трохи травами підлікують, а мені ще треба до-
служити. Та й до сестрички моєї придивись, либонь, уже виросла 
кізка. Ти ж її не скривдь, шалапуте. 

— Ну що ти, Костю... 
— Це я так, про всяк випадок. Ой, як самому вже додому хочеть-

ся! Рачки б, здається, поповз туди... Заздрю тобі!.. Переказуй бать-
кам привіт. Ось, візьми для них дещо з солдатських скарбів. Мамі 
та Оксані по хусточці, а батькові годинника. Він іще до війни мріяв 
про таке чудо. 

Уже коли вчепився на попутну полуторку, що мчала в напрям-
ку вокзалу, у серце закрався щем: це ж скільки ми з Костем пудів 
солі з'їли на фронтових дорогах! Аж від самої Курської дуги... 
Удвох позмінно підвозили на передову то снаряди, то іншу аму-
ніцію, і в яких тільки бувальцях не побували. Неподалік Зеєлівсь-
ких висот так гецнули на протитанковій міні, що з кузова нашої 
старенької машини лише тріски зосталися. У кабіні сидів Кость, 
поруч — поранена санітарка, а я в кузові. Кабіна майже непошкод-
женою залишилася, а мене вибуховою хвилею жбурнуло метрів за 
п'ятнадцять на лозняк. Чудом-дивом я вцілів. Кость і санітарка 
думали, що полетів уже й на небо, або, як то кажуть, «у штаб Ду-
хоніна». Помилилися. «Ну, ти в сорочці народився, Миколо», — 
сказав мені Кость, як я прийшов до тями. 

Але падіння таки далося взнаки. Довелося в госпіталі перекан-
туватися, доки мої однополчани вгризалися у вороже лігво. І ось 
списало мене начальство: їдь, мовляв, додому, до рідних. А куди? 
У селі в Білорусі німці та поліцаї вбили батьків, двох менших бра-
тиків разом з односельцями в клуні спалили. «їдь до моїх, у Харків, 
приймуть як рідного». 

От і поїхав. І справді, зустріли щиро, не знали, куди посадови-
ти, чим пригостити. Батьки Костеві, Семен Іванович та Олена 
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Петрівна, і сестра Оксана так біля мене заходились, ніби то їхній 
Костик. 

— Нам Кость багато добрих слів про тебе писав. І як ти його зі 
снігу пораненим відкопав, і як ви з ним один одному в скруті допо-
магали, — лебеділа Олена Петрівна. 

— Та досить, стара, нумо до столу, — напустив на себе суворість 
Семен Іванович. — Статки в нас, сам розумієш, не дуже щедрі, але 
якось проживемо. Прорвемось! 

На столі була печена картопля, кілька окрайців хліба, у карафці 
домашня наливка. Розв'язав я свого солдатського «сидора», вручив 
подарунки від Костя та від себе, поклав на стіл тушонку та ленд-
лізівське печиво у бляшанках. 

Розмова точилася аж до вечора. Про війну, про фронтові будні, 
про те, як будемо далі жити. 

Дні через три я влаштувався в автоколону на вантажівку. Во-
зив з руйновища ХТЗ усякий битняк, а привозив туди цеглу, ар-
матуру. 

Отримав перші картки на продукти. Усе віддав Костевим бать-
кам. І заробітну платню теж. 

— Навіщо? — нітилася Олена Петрівна. — Ти б собі, хлопче, за-
лишав, адже й одягтися треба тобі, і сім'ю заводити, можливо, час 
настане. 

— Усе це попереду. Головне, щоб у вас було все гаразд, щоб Кость 
швидше повернувся. 

Щовечора мене радо зустрічали в приземкуватій хатинці на Не-
мишлі. Без мене не сідали вечеряти. Олена Петрівна завжди мала 
для мене щось гаряченьке у глиняному горщику, вкритому білим 
рушником. Наливаючи духмяного борщу, примовляла: 

— Тобі треба добре харчуватися, бо ти тяжко працюєш. 
Оксана зупиняла на мені виразний погляд синіх, як море, очей. 

Іноді не витримувала, опускала вії, уважно вивчала скатертину. 
— А я на здоров'я не скаржуся. Спасибі, підлікували ви мене 

тройзіллям. Та й рани вже загоїлися. Як на собаці. 
Оксана пирснула, розсміялася так невимушено, по-дитячому, 

що й мені стало смішно. 



Та ось повернувся якось увечері, сіли, як завжди, до столу, але 
відчуваю: щось не те, якась напружена тиша, ніхто ані пари з вуст. 
Ні Семен Іванович, ні Олена Петрівна навіть не спитали, як пра-
дювалося, що там нового. Оксана теж була з пісним, наче кам'я-
ним обличчям. Після вечері всі мовчки встали та зібралися роз-
ходитись. 

Незручно було питати, що сталося, та все ж я спитав. 
— Миколо, — здушеним голосом вимовила Олена Петрівна, — 

у нас сталася крадіжка. Може, воно і дрібниця, але для нас, сам 
знаєш... 

— То що ж пропало?! 
— З чужих до комори ніхто не заходив... 
— То кажіть уже, як є... 
— Шматок сала пропав... Я його тримала до Великодня... Сам 

знаєш, як його нелегко дістати. 
— Але, але... Невже ви гадаєте, що я міг... 
— Та ні, — спалахнув рум'янець на щоках Олени Петрівни, — 

але, крім своїх, — ніхто ж. . . 
Мені здалося, що ось-ось трісне піді мною дощана підлога і я про-

валюся туди. Якось по-наївному приклав руку до того місця, де має 
бути серце, та по-школярському пробелькотів: 

— Якщо це вчинив я, то хай мене грім поб'є. — І пішов у свою 
комірчину спати. 

Але який там сон!.. Щойно склеплю повіки, як увижається ота-
кенний шмат сала, який ще й даром мови володіє та до мене єхидно 
так: «Ага, сала захотів?» 

На роботу подався, коли ще всі спали. Навіть не поснідав. У голо-
ві визрівала думка, що треба негайно шукати квартиру. Але ж тоді 
Костеві батьки тільки утвердяться в думці, що злочин учинив я. Ні, 
краще подамся на Кінний ринок, зажену трофейного годинника, але 
шмат сала куплю. І тоді вже гордо і незалежно покину цю сім'ю. 

А як же Оксана? Вона, відчував десь там, у душі, мені не байдужа. 
Цікаво, що ж вона про мене думає?.. 

Як задумав, так і вчинив. Виміняв годинника на сало та, при-
йшовши на Немишлю, з викликом поклав те сало на стіл. 
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Але що це? Костеві батьки стоять пригнічені, мов у воду опу-
щені... Урешті-решт промовив батько: 

— Ось що, стара, ти цю кашу заварила, то й виходь зі становища. 
Образила ти хлопця, тож вибачся. Та й ми з Оксаною хороші, — 
викресав сердиту іскру з підбрів'я Семен Іванович. 

— А при чому тут я? — розлилася дзвінким сміхом Оксана. — 
Щур украв сало, але той шмат не вліз у нірку, а ви на Миколу грі-
шили. А тепер — Оксана... 

Вечеряли ми, як і раніше, всією сім'єю, але кожен думав про щось 
своє. Раптом Оксана, поклавши ложку, залилася сміхом. Батько 
суворо глянув на неї, потім зніяковіло опустив очі... 

Чи треба говорити про те, що незабаром ми з Оксаною побра-
лися? На весілля якраз підоспів і Кость з армії, і зажили ми, хоча 
і скрутно, але щасливо і в злагоді. 



СУДИЛОСЯ жити 

їм на грудях зорі вирізали, 
їх дротами гострими в'язали, 
В землю заривали їх живцем 
З одчайдушно сонячним лицем... 

М. Сингаївський 

До цієї набережної, що простяглася біля підніжжя Кримських гір, 
я дістався з легендарного міста рейсовим автобусом, який долав 
круті схили поміж навислими скелями та узвишшяхми, що порос-
ли густими лісами. Дорога була безлюдною і здавалася нескінчен-
но довгою. Заспокоював лише плескіт розбурханого моря, що до-
линав здаля. 

Тепер я вже кілька днів мандрую цією набережною портового 
міста, і здається мені, мовби й не було зовсім тієї важкої дороги, 
а потрапити сюди можна хіба що з моря, з отієї синьої далечини, 
незмірної для людського ока... Літній курортний сезон у розпалі, 
а погода не сприяє. Дихаю цілющим повітрям, а біля самої води 
ковтаю важкі солоні краплини хвиль, що розбиваються на березі. 
Вірю провидцям із гідрометеорологічного центру, що море врешті 
втихомириться і визирне сонце... 

Синоптики не підвели. У перший сонячний день до моря кваплю-
ся зрання, бо народу тут сила-силенна, понаїхали відпочивати 
звідусіль, і набережна вже встелена людськими тілами так, що й місця 
собі не знайдеш. Лежать навіть там, де темно-червоною фарбою без 
дотримання правил каліграфії виведено: «Тут купатись і загоря-
ти — суворо заборонено!» Чергові міліціонери вже не проганяють 
звідти дітлахів і дорослих, бо самим уже спекотно, — аби лише гро-
мадського порядку ніхто не порушував. 

Я вже не стою в черзі по лежаки, не хочу й шашликів, а проби-
раюся мерщій з простирадлом до заброньованого заздалегідь місця. 
Розлігся зручніше й підставив спину сонячному промінню. Прочи-



тав був кілька сторінок прихопленої книжки про потойбічне життя 
і заснув. 

Прокинувся від тріскоту транзистора та вигуків, що знову хтось 
у космос полетів. Задер я голову вгору, витріщився на синю блакить. 
Може, й вгледів би щось, якби розглядав детальніше, та обабіч зно-
ву почулися голоси сусідів-відпочивальників: 

— Гляньте, знову йде сюди той, з перебитими ногами... 
— Він і вчора поруч зі мною вигрівався на сонці... 
— Я здибав його тут і торік... 
— А я його тут бачив і позаминулого... 
Зі східців на набережну спускався широкоплечий, середнього 

зросту чоловік. Він сторожко перекидав милицями, ледь торкаю-
чись ногами піску та каміння. Люди навколо відсувалися, даючи 
місце скаліченій людині. 

Він зупинився неподалік від нас, привітно кивнув головою в наш 
бік і став зі своєї сітки витягати рядно. Хтось почав йому допома-
гати. Він поволі присів, почав із себе знімати верхній одяг. 

— Мабуть, і сьогодні майки не зніме, — каже хтось пошепки. 
— І чого це він у ній париться? Тут така спекота, що й листям би 

не прикривався, а він усе в тій чорній майці та сімейних трусах, — 
ще тихіше додає сусід, аби не вчув прибулий. 

Ніхто й не сміє запитати, чого це він загоряє і купається в тій 
чорній майці; дивак, та й годі! Та й кому яке діло до того? Адже він 
нікого на пляжі не чіпає й нічого не просить. Сидить собі в облад-
наному місці та шепоче щось собі під носа — молитву якусь, чи що? 
Та мені теж діла до того немає: я нарешті приїхав до моря, заледве 
назбиравши грошей, і маю право на відпочинок. 

Усе прояснилося, як на небі, під обід наступного дня. Збоку від 
набережної на тротуарній доріжці зупинилася група туристів з екс-
курсоводом. Туристи, як ми потім дізналися, приїхали з ФРН, і се-
ред них один був у темних окулярах. Жінка-гід розповідала щось 
з історії міста. 

Почувши німецьку мову, наш інвалід-сусід нашвидку одягнув 
штани, вхопився за милиці й мершій подався до тієї групи, мало 
не наступаючи на животи відпочивальників. Екскурсанти не звер-
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тали на нього жодної уваги. Лише той, у темних окулярах, наче від-
чуваючи якусь біду, враз зблід, відвернув погляд від моря, хоч і вті-
кати нікуди не збирався, та почав сквапливо запитувати про щось 
жінку-гіда. Вона стала відповідати... 

Саме в цю мить хтось її штовхнув. Окулярник заледве встиг від-
вести вбік голову та прикрити рукою обличчя, і милиця оперіщила 
його по спині. Люди навколо залементували. На той галас уже бігли 
міліціонери, й хтось із туристів схопився за милиці інваліда. Дов-
круж збиралася величезна юрба. 

Міліціонери підхопили безпорадного інваліда, щоб той не впав, 
а він став гукати: 

— Зніми, йолопе, окуляри, нехай народ на тебе подивиться. 
Я не збираюся тебе вбивати, гадино! 

Той, до кого він звертався, не квапився виконувати вимогу, але 
натовп загув, як дроти від високої напруги, та й міліціонери напо-
лягали: наче так легше буде докопатися істини. І він змушений був 
зняти окуляри, кривлячись від болю в лопатці, бо інвалід таки 
добряче вгрів його милицею. 

Нічого арійського в тому обличчі не було. Очі від люті налилися 
кров'ю, а на лівій щоці виднівся невеличкий шрам. 

— Я ж казав тобі, Скрипалю, що наші дороги ще зійдуться на цім 
світі, бо мені судилося жити! — видихнув інвалід і, вже звертаючись 
до натовпу, швидко заговорив, наче боячись, що йому не дадуть 
змоги закінчити: — Це він мене здав німцям під час війни, поліцай 
чортів, і супроводжував у товарняку... Та позначка в нього під оком 
від мого кулака. Але встиг, негідник, на ходу різонути по ногах ав-
томатною чергою, коли я зістрибнув з товарняка. Гадав, мерзотник, 
що вбив, і не став гнатися за мною... А я, з перебитими ногами, 
з пошкодженим хребтом, повз і повз далі від насипу, залишаючи за 
собою криваву стежку. Підібрали згодом мене добрі люди й вихо-
дили. Ось так і плентаю ногами, болі в хребті життя не дають... 
А скільки він із фашистами наших військовиків знищив!.. Ось, — 
кивнув міліціонерам, — тепер я й перед вами готовий відповідати! 

Натовп знову заметушився. Тим часом міліціонерам прибула 
підмога. Того, що інвалід назвав Скрипалем, посадовили у легковик 



дужі хлопці, і машина вирушила до міського відділку міліції. Інвалі-
да теж туди повезли в іншій машині, запросили й очевидців, а нас 
було багато, й ми пішли пішки. Міліцейський начальник пообіцяв, 
що «компетентні органи з'ясують істину об'єктивно», і вибачився 
перед гідом та іноземцями за прикру пригоду. 

Того інваліда ми побачили на пляжі наступного ранку. Від нього 
ми дізналися, що Скрипаль під справжнім прізвищем перебував 
у розшуку, а жив за документами якогось убитого німця. Строк 
давності за скоєні воєнні злочини ще не минув. 

Ось і все. Скажу лишень, що під чорною майкою інвалід ховав 
витавруваний номер, соромлячись показувати те тавро людям... 



ВІДЛУННЯ 

Від самого рання періщив дощ, і настрій у мене був кислий. Я му-
сив їхати до лікарні опитувати потерпілого, а їхати в таку погоду 
не хотілося страшенно. У повідомленні зазначалося, що потерпі-
лого звати Степан Чухрай і що якийсь студент під час бійки завдав 
йому тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваного я теж іще не ба-
чив — читав лише письмове пояснення, яке взяв у нього дільнич-
ний інспектор Сиваков. Він же мені й розповів дещо про потерпі-
лого, почуте від старожилів селища. Вірилося в те й не вірилося, 
але йти я мусив: треба було з'ясувати, чи йдеться про необхідну 
оборону, чи ні. 

Мало що там люди кажуть! Справді, раніше Чухрай був засуд-
жений військовим трибуналом, ну то й що? Він уже давно відбув те 
покарання і тепер мав право на вільне життя, на захист його особи 
з боку держави. Минуле Чухрая для слідства значення не має. Ту 
пожовклу від часу копію вироку, яку напередодні вдалося розшу-
кати в архіві, можна навіть до справи не долучати... 

Отож я, старший лейтенант міліції Щедров, слідчий райвідділу, 
склав до теки папери й подався до лікарні шукати Степана Чухрая. 
їхати автобусом майже півгодини — може, й дощ перестане... 

* * * 

...Лютувала, жахала, калічила усе живе війна. На сільському базарі 
зчинився лемент. З уст в уста передавалося страшне, зловісне слово 
«гестапо». Люди стрімголов кинулися врозтіч із-за столів, та через 
хвилину мусили повертатися під цівками німецьких автоматів. Гес-
тапівці нишпорили на базарі, як пси на смітнику. То була чергова 
облава на дармову робочу силу для Німеччини. 

Сімнадцятирічний Степан Чухрай свій нехитрий скарб завжди 
ховав у надійному місці, а на базар для продажу брав лише якусь 
дещицю, щоб хоч трошки вторгувати й купити хліба кволому бать-
кові, хоча вже й сам починав пухнути від голоду. Із тим тютюном 
ставав за останню ляду, щоб у разі небезпеки легше було чкурнути 



навтьоки. Угледівши гестапівців, Степан нашвидкуруч став запи-
хати рештки тютюну за чорну, як земля, сорочку з домотканого 
полотна. Він хотів тікати. 

— Назад! — пролунало навздогін. 
Німці оточили базар з усіх боків. Шансу на втечу не було — кулі 

все одно наздоженуть. 
Коло полонених звужувалося. Дійшла черга й до Чухрая. 
— Документи? 
— Немає, я тутешній... 
За кілька хвилин Степан опинився в темному автофургоні, де 

вже й без нього голкою не було куди шпигнути. А гестапівці ще 
заштовхували туди чоловіків та жінок. 

— У гестапо з'ясуємо, хто є хто. А може, ви партизани? — глузу-
вав перекладач. 

На подвір'ї молодих та дужих відводили вбік, а потім по од-
ному заводили вузьким коридором до кабінету коменданта. Чух-
рай був останнім. У правому кутку стояв гладко відполірований 
стіл колишнього голови сільради, за яким тепер сидів низько-
рослий товстий гестапівець, який чимось нагадував Чухраєві 
конокрада. 

Комендант підвівся з-за столу, підійшов до Чухрая впритул, аж 
той з переляку відсахнувся, й запитав грізно: 

— Хто ти такий? Де твої документи? 
— Немає їх у мене... — злякано пробурмотів Степан. 
— Значить, партизан?! 
— Що ви, дядьку! Чухрай я.. . Мого батька й діда ще у двадцять 

першому році вислали до Сибіру як куркулів. Про це все село знає. 
Будь-кого спитайте, нехай вам скажуть... 

Почувши це, комендант повернувся назад до столу, натиснув на 
ґудзик, і в прочинених дверях з'явився вартовий. 

— Покличте начальника місцевої поліції, — наказав комендант 
і, обернувшись до Чухрая, додав єхидно: — Зараз перевіримо, що 
ти за птиця. 

Через кілька хвилин влетів задиханий Панько. Побачивши Чух-
раєвого сина, здивовано вигукнув: 
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— А тобі тут якого біса треба? 
— Та вони кажуть, що я партизан, — кивнув головою Чухрай 

в бік коменданта. 
Тоді Панько оговтався, виструнчився і випалив: 
— Пане штандартенфюрер, дозвольте доповісти, що перед ва-

ми Степан, син Миколи Чухрая. Його діда й батька більшовики 
розкуркулили та заслали до Сибіру. Дід там і помер, а батько 
лише нещодавно повернувся, але він дуже хворий.. . Вони мої 
сусіди. 

Комендант запалив цигарку, знову обернувся до Степана і вже 
м'якшим тоном проказав: 

— Зрозуміло. Отже, герр Чухрай, перед вами відкриваються три 
шляхи: розстріл, концтабір і, нарешті, — комендант затяг «нарешті», 
мовби насолоджуючись цигарковим димом, — служба в гестапо. 
Здоров'ям вас, як то кажуть, Бог не обділив, та й за батька варто 
помститися при такій нагоді... 

— Я згоден, пане! — швидко випалив Степан Чухрай, ніби бояв-
ся, що комендант передумає. 

— О, чудово! Що ж, віднині ти під розпорядженням Панька, й гля-
ди мені! — погрозився пальцем комендант. — А тепер обидва геть! 

Минуло кілька днів, і Степан Чухрай, так само як і кілька інших 
поліцаїв, ходив по селі з карабіном, у новому, наспіх пошитому 
мундирі, жлуктив самогон і закушував салом з хлібом. Це було 
значно краще, ніж ходити в брудній сорочці й торгувати тютюном 
на базарі. Разом із гестапівцями він здійснював облави, зганяв 
людей до «фатерлянду», хоча змісту того слова й сам добре не тя-
мив. Звикав до чужих сліз і горя, беріг себе, бездоганно виконую-
чи усі команди. 

Якось гестапівці впіймали справжнього партизана й зібралися 
його привселюдно вішати. Зігнали народ на майдан біля церкви. 
Подивитися на страту прийшов і сам комендант. Він мав свою 
пристрасть: слухати останні слова приречених. Мав намір після 
перемоги над червоними написати книжку, де було б зібрано пе-
редсмертні вигуки страчених. Уже й назву придумав: «На порозі 
потойбіччя: антологія афоризмів». 
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Шибеницю гестапівці звели заздалегідь. Підвели до неї худого, 
знесиленого чоловіка літ під п'ятдесят. Комендант почув зболене: 

— Я вмираю, але сини мої все одно вас переможуть!.. 
Дебелий гестапівець щосили штовхнув з-під ніг чоловіка старий 

стілець, і зашморг на шиї жертви затягнувся. Не встиг комендант 
занотувати речення до записника, як сталося непередбачене: мотуз 
урвався, і приречений впав на мерзлу землю. Навкруги здійнявся 
лемент, заголосило старе й мале. Збісився й комендант: вихопив із 
кобури пістолет і почав хапати за барки кожного поліцая. Штрикав 
чорним дулом, викрикуючи: 

— Підняти його! Знайти міцніший мотуз! Я вас усіх повбиваю! 
Перепав би той поштовх у груди й Чухраєві, та він саме побіг 

до шибениці, де гестапівці скручували новий мотуз, ухопився 
щосили за тепле тіло й заходився його здіймати на стілець. Нараз 
на допомогу підбігли решта поліцаїв. Той нещасний, що на мить 
повернувсь до життя, звестися на ноги сам уже не міг. Чухрай 
підтримував його, аж доки чіпкий зашморг знову обхопив по-
синілу шию. 

— Чекайте! Дайте йому щось іще сказати! — зарепетував ко-
мендант. 

— Буде вам, падлюки, страшний суд народу... — ледь прохрипі-
ло із зашморгнутого горла. 

.. .Степанові ще довго снився той задушений партизан. Снились 
і розстріляні дошкільнята-заручники, і закатовані підпільники, 
і військовополонені... Сам не знав, як звик до тих кошмарів. Зло-
чини стали буденністю, вчиняв їх ніби машинально, за наказом. 
Утік, лише коли збагнув, що німцям капець наближається. 

Ховався довго. Зі схованки вийшов уже після визволення Хар-
кова, попросився на фронт, устиг іще й трохи повоювати, але влас-
ної крові не пролив. Після війни хтось з односельців виказав його 
червоним. Піддали військовому трибуналові... Та сидів не дуже 
довго — амністували. 

Опинившись на волі, почав на околиці села будувати хату. Ко-
ли ж зморювався надвечір, то чвалав напідпитку до колишньої 
коханки. Немолода вже жінка приймала його покірно, як і колись, 
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але вже без того виразу заляканого звірятка в карих очах — радше 
тихо й безборонно, мов викручена ганчірка. Дозволяла різні са-
дистські штучки (спробувала б не дозволити!). 

Студент, син її, нагодився з міста тієї суботи без попередження. 
Чухрай саме викручував матері руки до лави. Студент відтяг його 
й так чавкнув об спинку, що в того аж щелепа з'їхала набік. 

— Ах ти ж щеня! — аж захлинувся слиною Чухрай. — На кого 
руку підняв? Може, я батько твій?! Мати б давно призналася, та 
поговору боїться... 

— Ви — батько?.. — Чухрай ще ніколи, у нічиєму голосі не чув 
такої огиди. — Та я краще повішуся!.. 

Потім Степан уже не пам'ятав нічого. 

* * * 

— Покарайте його, — харкотів до мене потерпілий. — Покарайте!.. 
А чи може бути більша кара для того хлопця, ніж мучитися 

відтепер таким жахливим припущенням?.. 



НА ПОСТУ 

Наш полк стояв серед гір в Азербайджані, неподалік від ірансько-
го кордону. Три доби не вщухав вітер, три доби бушував «афга-
нець» і добряче пошкодив місцями дроти, повалив стовпи. З ко-
мандного пункту з нами зв'язувалися рацією, вимагали негайно 
відновити телефонний зв'язок. Після трьох діб неспокою ми на-
решті усунули пошкодження, поновили стовпи і натягли дроти. 
Подолавши десятки кілометрів, украй стомлені повернулися до 
казарми. 

Першою до місця розташування полку прибула моя рота. Коман-
дир зустрів привітно, подякував за сумлінну службу. Бійці подали-
ся на спочивок, а мене затримав командир: 

— Ну ось що, старший лейтенанте Шармак, коли вже прибули 
першим, то доведеться вам виручати товариша і потерпіти ще кіль-
ка годин. Чергувати в полку мав капітан Левцов, та він іще затри-
мується на іншій лінії, прибуде лише опівночі... 

— Єсть чергувати! — козирнув я командирові. — Дозвольте ви-
конувати наказ? 

Не личить офіцерові скаржитись, що натомився не менше від 
своїх підлеглих. 

— Виконуйте! 
Із несподіваними обов'язками впорався швидко, після команди 

«відбій» подався до штабу коротати там решту часу, сповістивши 
днювального, де мене шукати. 

У штабі було порожньо. Спати було незручно: на кордоні час-
то лунали сигнали тривоги, і вже впіймали кількох порушників. 
Не стільки буде того сну, як потім розмов, та й командир може 
навідатися. Його дружина з діточками поїхали до моря, і полков-
ник холостякував, теж нудився. Я згадав і про свою дружину та 
надумав написати листа. Кортіло дізнатися, як здоров'я нашого 
Олежка, коли вони вже зберуться до мене в гості з того Києва... 
Давно хотів написати, та якось не випадало. 



Умостившись зручніше за столом начальника штабу, я знайшов 
чистий аркуш паперу і ручку, відсунув подалі важке мармурове 
прес-пап'є та вивів: 

«День добрий, любі мої Людочко та Олежку!» 
Але повіки вже зрадливо злипалися... 
— Товаришу старший лейтенант! Щойно група невідомих пере гну-

ла державний кордон, вони зі зброєю наближаються до позицій нашо-
го полку! — закричав з порога начальник варти сержант Благоєв. 

— До зброї! — командував я всьому живому й сущому в пол-
ку. — Хутчіше всім займати кругову оборону! 

Згідно з інструкцією доповів на командний пункт дивізії, нехай 
шлють підмогу. Доповідав рацією — телефонну слухавку й брати 
не став, бо на дроти у таких випадках слабка надія. Витримати бій 
ми могли лише кілька годин, бо ще не весь особовий склад повер-
нувся і хто знає, де саме тепер наші бійці. 

Щойно встигли солдати зайняти відведені місця, як із-за обрію 
вже накочувалася ціла зграя великих кошлатих баранячих шапок. 
Сунули з усіх боків. Розпочалася стрілянина. Бійці вправно косили 
автоматними чергами непроханих гостей, та не обходилося без ко-
ротких зойків і з нашого боку. 

Підбігши до радіостанції, з рубки почув стогін лейтенанта Кор-
сова. Йому роздробило руку й ногу. Звалив швидко його на плечі 
і побіг у чагарник. Нашвидкуруч із сержантом перев'язали йому 
рани. Стрілянина не вщухала. Стискаючи автомат, не відчуваючи 
втоми, я знову біг до радіомашини, нашого єдиного запасного 
зв'язку, випускаючи черги по кошлатих чорних шапках. Нарешті 
патронів не стало. Автомат лише заважав мені. 

Та в мене була ще «лимонка», яку я прихопив у казармі. Добіг 
неушкодженим, різко прочинив двері радіостанції, а там уже луна-
ли чужі незрозумілі голоси. Чужинці трощили все, що траплялось 
під руку. Угледівши мене у дверях, котрийсь навів на мої груди чор-
не дуло автомата. 

«Пізно», — промайнуло в голові... Але в останню мить таки встиг 
висмикнути кільце «лимонки», щосили жбурнути її у середину рубки... 



— Ти що? Здурів? Я до тебе з дорогою душею, а ти мене он як 
стрічаєш? — не то з усмішкою, не то з роздратуванням проказав 
капітан Левцов. Стояв біля столу у військовій формі, на голові кар-
туз, а не бараняча шапка. Витирав хустиною спітніле чоло і кривив-
ся від болю. 

Прес-пап'є зі столу начальника штабу, грюкнувши, розлетілось 
на кілька шматків... і я миттєво збагнув, що сталося. На папері так 
і залишився один рядок мого листа. Таки склепились докупи зрад-
ливі повіки... 

Капітан Левцов повернувся до полку вдосвіта і, уздрівши вогник 
у штабі, зайшов відіслати мене на справжній спочивок. Злегка до-
торкнувся до мого плеча, аби розбудити мене... Саме в цей момент 
я й запустив у нього трофей нашого НІН... 

Мені стало незручно. Розповів капітанові свій сон і вибачився. 
Сміялися довго. Згодом реготали товариші по службі, не стримав-
ся і наш суворий командир. Якби трапилось таке насправді, авжеж, 
не пошкодував би куль і «лимонки»! Та й командирові, певне, було 
приємно, що його бійці навіть уві сні — на посту. 



ЯК Я БУВ ОХОРОНЦЕМ 

Оце надивився я на молодих і дужих хлопців, які визирають уран-
ці з дверей різних фірм та установ і курять цигарки на східцях, на 
їхні чорні та червоні берети, на їхні форменки з нашивкою «охоро-
нець» — вирішив будь-що й собі навчитися захищати чуже добро. 

Придбав я собі газовий пістоль із кобурою, оформив, як годиться, 
в міліції дозвіл на його носіння. Із головою в мене теж усе гаразд — 
це визнав психіатр за місцем мешкання. Ось я і запропонував свої 
послуги фірмачам. Трохи попитали, хто я і що я. А дізнавшись, 
що я два роки віддубасив у прикордонних військах, узяли одразу, 
видали належну форму, розповіли, де і як маю стояти, кого впуска-
ти або не випускати... Дав я слово: жодна миша повз мене без доз-
волу не прослизне. 

Мою сумлінність швидко оцінило начальство. Одного ранку за-
кликав мене директор до кабінету і сказав, що чергуватиме віднині 
інший хлопець, бо з моїми здібностями треба рости. Не питаючи 
на те моєї згоди, розпорядився, щоб комірник видав мені автозап-
частини і накладну, а водій відвіз на ринок торгувати. Лише сказав, 
яку суму грошей маю привезти до каси... 

Та щойно я знайшов місце на рундуці й почав розпаковувати 
товар, аж тут міліціонери нагодилися, мовби саме на мене чекали: 

— Документи на товар є?.. 
— Звичайно, є, — і я простяг одному з них накладну. 
Правоохоронці покрутили перед очима той папірець і мовчки 

повели мене з тими запчастинами в підрайон. 
— Так, тут щось пахне фіктивним. Пишіть пояснення, де ви це 

все взяли, з якою метою і таке інше. — А самі між собою шепочуть-
ся, і я все чую: «неконтрольований прибуток», «неконтрольований 
прибуток»... 

Приїхав на виклик мій директор, і ми ледве відкараскалися від 
халепи. 

Після коротких роздумів на другий день я поклав директорові 
на стіл заяву про звільнення за власним бажанням. 



Форму запхав до шафи, пістоля заховав у металеву скриньку і пус-
тився у мандри в пошуках нової роботи. Пофортунило — ходив не-
довго. Узяли мене на посаду газозварника у приватну фірму з чудер-
нацькою назвою «Науково-технічний центр економічного прогресу». 

І тут робив усе, що веліли. Протягом дня під кузовами вантажі-
вок злютовував якісь потаємні схови з листового заліза. 

Якось один із водіїв спитав мене: 
— Петре, ти хоч знаєш, що ти нам підварюєш? 
— Ні... 
— Потаємні схованки, хлопче! Коли ми під'їжджаємо до кордо-

ну, то й починаємо тремтіти — знайдуть їх митники чи ні... Якщо 
знайдуть, то нам капець. 

— 1 що, тоді й мене «заметуть»? 
— А ти як думав? Сухим із води вислизнути? Не ми ж самі при-

варювали оті тайники. 
Не витримали мої слабкі нерви (либонь, психіатр тоді помилив-

ся під час огляду). Подався я до начальника з черговою заявою про 
звільнення. Нічого йому не став пояснювати, послався тільки на 
вигадані родинні обставини. Хай їм усім грець, я хочу вдома спати 
спокійно... 

Трохи оговтався і знову вирішив стати сумлінним охоронцем 
чужого добра зі своїм газовим пістолем. Знов мені поталанило — 
прийняли до недержавної охоронної структури. Минув день, друг ий 
у заняттях і тренуваннях. Усе йшло гаразд. Та якось до класу, де ми 
навчалися, завітав сам начальник служби охорони, під пильним 
оком якого й перебувала моя нова структура, та почав із такими, 
як я, бесіду проводити. 

Утупився саме в мене отими своїми очима — мене аж дрижаки 
прохопили. 

— Ви чого сюди прийшли? Красти? — це до мене. 
— Ні, — відповідаю, — працювати... — а в самого щось під колі-

нами засвербіло, і голову опустив долу. 
— А де ви раніше працювали? 
— Та вже рік майже ніде, — почав брехати, — ніхто не брав... До 

цього працював охоронцем у комерційній сфері. 
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— А хто батьки? Одружений, діти є? 
— Та прості люди. Є дружина, троє діток, — підвівся я із-за столу. 
— Зрозуміло, сідайте. 
Я плюхнувся за стіл, а начальник уже роззиравсь у пошуках на-

ступної жертви. 
Те опитування і профілактична бесіда з нами тривали ще понад 

годину. Та до чужих сповідей я не дослухався — відчайдушно чекав, 
аби швидше оголосили перерву. У моїй голові уже визріло остаточ-
но, що й тут мені з колективом не по дорозі. Хоча й не красти я при-
йшов, та певне, що довіри до мене не буде... 

Тепер я знову блукаю містом у пошуках роботи — може, що 
порадите?.. 



МУФЛОН 

Було це восени. Однією з темних осінніх ночей із міського зоопар-
ку хтось викрав козла рідкісної породи. Над ранок про те сповісти-
ли директора. Він відразу зателефонував своєму доброму знайомо-
му — начальникові райвідділу внутрішніх справ. 

— У нас крадіжка, і серйозна. Без твоєї допомоги не обійтися. 
— А що вкрали? 
— Муфлона... Єдиний і цінний дуже... 
Начальник міліції не став перепитувати, що то є муфлон, аби 

не виказувати своєї необізнаності. Пообіцявши допомогу, викликав 
досвідченого старшого оперуповноваженого відділу карного роз-
шуку майора Петрищева і розпорядився негайно дізнатися, куди 
зник муфлон. З'ясувати і доповісти про результати. 

Звісно, що накази треба виконувати. Петрищев уже через півго-
дини блукав зоопарком та сушив собі голову, куди міг подітися той 
нещасний козел. Разом з обслугою шукав його по всій обширній 
території, заглядав у всі закутки. Потім узяв у персоналу кілька 
пояснень і не став більше гаяти часу. Поїхав до гідрометеорологіч-
ного центру. Там отримав довідку, що в ніч крадіжки погода була 
хмарна і дув сильний вітер. З тим і повернувся Петрищев до свого 
кабінету. Начальникові міліції доповів: крадіжка дрібна — не дуже 
велику цінність являв собою той козлик. Спишуть... А він, Петри-
щев, воліє займатися розкриттям інших, серйозніших злочинів. 

Петрищев уважав себе за неперевершеного майстра написання 
постанов про відмову в порушенні кримінальних справ. Того ж ве-
чора засів писати нову — про причини зникнення козла. Вивів ка-
ліграфічним почерком усе, що годилося за схемою, і взявся опису-
вати свій висновок. За його даними, у зв'язку з хмарною погодою 
та сильними поривами вітру козел піднявся в повітря й полетів у не-
відомому напрямку... Вітер, отже, винен. А що з вітру візьмеш? Так 
і написав: відсутність факту злочину. Немає злочину — нема і кари. 

Начальник міліції постанову затвердив не читаючи, бо підлег-
лому довіряв. Про результати пошуку письмово повідомили ди-
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ректора зоопарку і надіслали матеріали до прокуратури району. 
У прокуратурі, либонь, ніхто тієї постанови не читав, оскільки її 
без жодного скасування переслали назад у міліцію. Звідти справа 
потрапила до архіву. Тим часом Петрищев задоволено потирав 
руки на заздрість колегам: удався, мовляв, номер. Козлів нехай 
дурні шукають, якщо їм того дуже хочеться... Ще посміялися тро-
хи, і забулося все. 

Та сталося не так, як комусь гадалося. Згодом, під свята, зібра-
лися після роботи друзі в районній лазні. Були там начальник 
районної міліції, прокурор, а на правах бармена — досвідчений 
оперативник. Запросили з такої нагоди й директора зоопарку. По-
милися, попарилися, випили трохи, як годиться. Розговорилися. 

— А чого ви відмовили в порушенні кримінальної справи за 
фактом крадіжки козла? — запитав директор зоопарку в началь-
ника міліції. 

— Якого ще козла? — здивувався начальник, бо часу з тієї пори 
вже чимало спливло. Хоча «козлів» у районі ще багато зосталося. 

— Як це якого? Я ж до тебе звертався особисто і прохав допо-
могти знайти муфлона. Забув, чи що? — каже тому директор. 

Начальник міліції звів очі на оперативника. Той не забарився 
з відповіддю: 

— Муфлон — це дичина така. Напередодні його зникнення був 
дуже сильний вітер. От і занесло його кудись... 

Прокурор з тієї розмови нічого не втямив, бо сам жодних ма-
теріалів не читав. Розвів руки: мовляв, він тут ні при чому. Знайшли 
місце про якогось козла поговорити. 

А директор зоопарку був шокований не на жарт. Оце так! Уже 
кілька десятків років зоопарком керує, але не знав, що гірські бара-
ни літати можуть... 

На цьому розмови про козла припинилися. Ще трохи того вечо-
ра попарилися, посмакували пивком і розійшлися. 

Наступного ранку начальник міліції з прокурором по-справж-
ньому зацікавилися, чи може насправді муфлон літати. Знайшли 
відповідні довідники й вичитали, що муфлон є одним із диких ро-
доначальників домашньої вівці, в минулому він водився в горах 
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Південної Європи. А ще дізналися про те, що тіло муфлона завдовж-
ки 110 сантиметрів, має висоту 70 сантиметрів... Завиті, як у сли-
мака, роги дорослих баранів досягають 98 сантиметрів... 

Дійшли згоди, що вивітритись із зоопарку муфлон у жодному 
разі не міг. 

Фантазера Петрищева за глузування з муфлона покарали. По-
станову прокурор скасував і зажадав від міліції, щоб ті негайно 
відшукали гірського козла та повернули зоопаркові. Ще й контроль 
особистий над тим встановив. 

Пошуки тривали не дуже довго. Знайшов Петрищев муфлона 
у любителя селекціонування овець в одному із сіл... 

Тимчасовий власник потрапив за ґрати. А муфлон дістався до 
місця постійного проживання цілим і неушкодженим. Щоправда, 
не на крилах і не за допомогою вітру, а машиною. За Петрищевим же 
закріпилося прізвисько «летючий козел», яке він довго і безнадійно 
намагався переінакшити хоча б на «муфлона». 



БРАК АЛІБІ 

Серпень того року видався аж надто погожим. Азіз гадав, що й на 
душі буде добре: владнаються нарешті справи, матиме за кілька 
днів свою квартиру. Закінчаться поневіряння по чужих кутах, зра-
діють дружина і двійко дітей. Ох, і натерпілися вони без власного 
житла!.. Багато років не мав змоги квартири купити, а тепер заро-
бив, буде трикімнатна, ще й у престижному районі міста, щоправ-
да, без ліфта... Нічого, ще молоді, піднімуться й по східцях, не так 
уже й високо. 

Ту квартиру йому дібрали працівники фірми з продажу нерухо-
мості. З ними й на оглядини ходив. Усе сподобалося: кімнати вели-
кі, кухня теж простора. Власниця — жінка як жінка, єврейка, років 
під сорок п'ять. На історичну батьківщину збирається. З чоловіком 
давно розлучилася, доньку видала заміж, хоче тепер для себе пожи-
ти. Набридло в перукарні працювати, в чужих головах куйовдити-
ся. Та й помешкання завелике для неї, платити щомісяця дорого. 

Навіть не торгувався. Як оцінили фахівці, так і віддасть загадану 
суму в «умовних одиницях». Згоди дійшли швидко. Оформили уго-
ду купівлі-продажу. Пані Ірма готувалася до виїзду, завершувала 
косметичний ремонт у кімнатах. Зійшлися на тому, що вона за два-
три дні телефонує, а за місяць, а то й раніше, віддасть ключі. 

Настала п'ятниця. Дзвінка чомусь не було. Але ж домовилися... 
Надвечір опинився випадково в тому районі. Зупинив машину 
біля під'їзду, поставив на охоронну сигналізацію, сховав до кишені 
мобільний, піднявся на п'ятий поверх. Поміж четвертим і п'ятим 
на східцях угледів дівчинку років шести, яка трималася за поруч-
чя й дивилася вниз, та не звернув на неї уваги. 

Коли наблизився до квартири, побачив, що одна половина две-
рей, оббитих чорним дерматином, трохи прочинена. Про себе від-
значив: викине геть ті старезні двері, вставить сучасні, щойно пе-
реселиться. 

Коли двері прочинені, то хтось має бути в помешканні?.. Узявся 
за ручку, просунув голову, глянув... 
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Його охопив жах. На підлозі лежала Ірма Гауберґ у калюжі крові, 
без жодних ознак життя. На свіжопоклеєних шпалерах червоніли 
криваві бризки. 

— Мама побігла вниз, незабаром повернеться... 
Настраханий, обернувся. Дівчинка стояла якраз за його спиною. 

З-під його ліктя намагалася зазирнути всередину. 
«Яка мама? Що вона каже? Адже Ірма говорила, що донька в неї 

доросла, вже заміжня?!» 
Рвучким рухом зачинив двері, схопив дівчинку за руку. 
— Біжи вниз, до своєї мами. Біжи, біжи!.. 
Що робити? Куди йти? До міліції? Але хто тепер повірить, що він 

непричетний до смерті тієї нещасної? Не відкараскатися... Купив 
на свою голову квартиру. 

Повільно зійшов сходами вниз. Стало душно, розстебнув комір 
сорочки. Кров ударила у скроні — либонь, тиск піднявся. 

Уявляв собі, як оперативники потиратимуть руки: ага, особа кав-
казької національності, впіймалася рибка на гачок... І з'ясовувати 
не стануть, чи причетний він до того. Адже сліди підошов на порозі 
залишив, за ручку дверей брався... У квартирі раніше бував... 
Дійде черга і до документів: угоду укладено, а грошей іще не випла-
чено, тож і мотив є... 

«Так чи інак, а все одно влип, — подумав. — Краще сам і міліцію 
викличу». 

Витяг мобільний, набрав «нуль два». 
— Слухаю вас, черговий райвідділу капітан Склявський! — по-

чулось у слухавці. 
— Тут... жінку вбито... — назвав адресу. 
— Уже знаємо, оперативна група виїжджає... — зв'язок раптово 

припинився. 
Азіз навіть прізвища свого назвати не встиг. «Черговий, мабуть, 

подумає, що сусід якийсь потурбувався», — подумав із гіркотою. 
Сів у машину. Годинник показував близько сьомої. Додому їхати 

не було сенсу. «Зазвичай у таких випадках шукають адвокатів», — 
пронеслося в думках. Єдиним адвокатом, якого він знав, був Леонід 
Антонович Васенцов, що допомагав йому з документами на фірмі. 



Азіз і щодо купівлі квартири до нього звертався. Але ж тут карною 
справою пахне — може й не погодитись... Та вибору не було. 

Леонід Антонович іще був у офісі. Одразу помітив: клієнт у при-
гніченому стані. 

— Щось не так? Удома чи на роботі? 
— На роботі все гаразд, удома теж, але можу туди не лише сьо-

годні, а й довго ще не потрапити. 
ГІереповівши про свою прикру пригоду, Азіз із надією дивився 

на адвоката. Той сидів, замислившись. Нарешті сказав: 
— Сьогодні їдьте додому, до ранку розшукувати вас ніхто не ста-

не. Тільки нічних допитів нам бракувало... Спершу заспокойтесь, 
охолоньте. А вранці підемо до прокурора району. Без цього не обі-
йтися. І що раніше, то краще. Я піду з вами. 

— Дякую, — палко промовив Азіз. 
Добре, хоч на адвоката можна розраховувати. 
— А мене можуть узяти під варту? 
— Як вам сказати... Усі формальні підстави є. Якби я був слідчим, 

може, і скористався б із такого запобіжного заходу. Але сподівай-
мося, що до цього не дійде. Будьмо оптимістами. До завтра, — ска-
зав Васенцов. 

— До завтра, Леоніде Антоновичу. 
Наступного ранку, якраз коли Абдулов з адвокатом заходили 

до будівлі прокуратури, що на Сумській, нагодився й виконувач 
обов'язків прокурора району Цвалюк. 

— Доброго ранку, шановний Сергію Свиридовичу, — привітав-
ся Васенцов. 

— Якщо він добрий, — похмуро відповів Цвалюк. 
Уже два дні настрій у нього був кепський. Прокурор пішов у від-

пустку, скинувши на в. о. увесь нерозкритий «мокряк». Тепер Цва-
люк особисто виїжджав з оперативниками та експертами на місце 
події, керував оглядом і майже диктував слідчому райпрокуратури, 
що і як занотовувати до протоколу. 

Схаменувшись, що не надто чемно відповідає літньому адвока-
тові, Цвалюк привітно потиснув простягнену руку й поцікавився: 

— Що вас сюди привело, Леоніде Антоновичу? Когось шукаєте? 
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— Вас... Чи не могли б прийняти нас сьогодні? Хоча у вас, мабуть, 
вихідний... 

— Та який там вихідний, — відмахнувся Цвалюк. — Для кого 
субота, а для нас непочатий край роботи. Якщо ненадовго, то про-
шу дуже. 

— Чи надовго, і сам не знаю. Оце привів вам першого підозрю-
ваного у справі вбивства Ірми Гауберґ. 

Цвалюк приголомшено спинивсь на місці. Ця справа вчора на-
робила галасу в райвідділі. Такий кривавий злочин. Сестра потер-
пілої, що знайшла тіло у квартирі, впала в таку істерику, що її дове-
лося шииталізувати. 

— Жартуєте? Та ще й зранку? 
— Жартів і на думці не маю. Перед вами Азіз Абдулов, — адвокат 

показав рукою в бік кремезного смаглявого чоловіка, який його 
супроводжував. 

Цвалюк дістав ключі й відімкнув кабінет. 
— Заходьте. Кави хочете?.. 
Васенцов погодився, а Азізові було не до кави — і так серце в гру-

дях калатає. 
— Пан Абдулов, — тим часом вів далі адвокат, — є покупцем 

квартири потерпілої. Я сам займався документами. Угоду вже оформ-
лено. Учора мій клієнт надумав навідатись до пані Гауберґ, оскіль-
ки вона обіцяла подзвонити і не дзвонила... 

— Навідатись, значить... — Цвалюк тим часом пильно вивчав 
Абдулова: начебто і культурний, зодягнутий охайно, поголений аж 
до синяви, очі щирі... 

— А інші підозрювані вже є? — раптом спитав адвокат. 
В. о. прокурора заперечливо похитав головою, потім натиснув 

кнопку на селекторі, сказав комусь: 
— Ти на місці? Зайди, будь ласка, до мене. 
Увійшов молоденький слідчий, зовсім юнак. 
— Слідчий Корзев, — відрекомендував його Цвалюк. 
— Та це ж мій студент! — вигукнув зраділо Васенцов. 
— Ви читаєте лекції? — здивувався Цвалюк. 
— Читав кілька років тому історію римського права на юрфаці... 
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Слідчий теж упізнав Васенцова, чемно привітався, потім повер-
нувся до Цвалюка: 

— Слухаю вас, Сергію Свиридовичу. 
— Ось перед тобою, за версією адвоката Васенцова, сидить один 

із підозрюваних у справі вбивства Ірми Гауберґ. Проведи гостей до 
кабінету, допитай громадянина Абдулова у присутності захисника. 
Як завершиш, зайдеш до мене з протоколом... Леоніде Антоновичу, 
ви не заперечуєте? — звернувсь Цвалюк до адвоката. 

Тепер уже Васенцов заперечливо похитав головою. 
...Через дві години слідчий Корзев знов увійшов до кабінету 

Цвалюка, поклав кілька аркушів протоколу допиту, мовчки сів 
навпроти. Корзев знав: спершу начальник прочитає все від почат-
ку до кінця, потім неодмінно почне діймати запитаннями й тільки 
тоді вирішить, що робити далі. 

Цвалюк зосередився на анкетних даних підозрюваного. Абдулов 
Азіз, сорок років, азербайджанець, народився в Баку, освіта вища, 
одружений, двоє дітей, раніше не судимий, співзасновник і водно-
час комерційний директор торговельного підприємства «Іктар», 
не обирався.., мешкає... 

Строкову військову службу відбув у Оренбурзі. У 1980 році пі-
сля служби приїхав до Харкова на запрошення товариша, з яким 
відслужили в одній частині. Вступив до політехнічного інституту. 
Закінчив, працював на заводі... Одружився, діти... Заснував влас-
ну справу. Головний вид діяльності — торгівля фруктами. 

— Міг би поцікавитись, чи своєчасно він податки сплачує, — 
всміхнувся Цвалюк до Корзева. — А то що ж виходить — майже 
двадцять років мешкає в місті і все в нього таке позитивне? 

— Виходить, — знизав плечима слідчий. 
— То що будемо робити з Азізом? 
— П'ятдесят на п'ятдесят... Висновків експертиз іще нема. 

Я б зачинив його на три доби, щоб потім не шукати, пане про-
куроре! — відповів Корзев. 

— По-перше, я не прокурор, а тільки виконувач обов'язків, — по-
правив підлеглого Цвалюк, хоча й почувався підлещеним. — По-дру-
ге, треба говорити не «на три доби», а «на сімдесят дві години»... 



— Перепрошую. 
— Гаразд, жарти жартами, а справа в нас серйозна. Скажи мені, 

яке він на тебе під час допиту враження справив?.. 
«Почалося бомбардування запитаннями», — подумав Корзев. 
— Наче схожий на порядного. Крім того, Леонід Антонович із 

ним прийшов. Але... 
— Що? 
— Але ж той Абдулов був на порозі квартири, обмацав двері, 

ручку... Його бачила дівчинка... І потім, купівля квартири: адже 
грошей за фактом іще не сплачено! А може... 

— Що?.. 
— Може, це той самий випадок, коли злочинець повернувся на 

місце вбивства, щоб у чомусь упевнитись? — припустив Корзев. 
- — Не знаю, шановний. Ти сам оглядав місце події, знаєш, уна-
слідок чого настала смерть. Сам вилучив розбиту пляшку з-під шам-
панського, сам осколки збирав. 

Цвалюк допитливо дивився на підлеглого, наче екзаменуючи. 
— Я просто не хочу на самому початку слідства припуститися 

помилки, Сергію Свиридовичу, — зніяковів Корзев. — Я не напо-
лягаю на санкції на арешт. Я веду мову лише про тимчасовий за-
побіжний захід. 

— «Я», «я»... — передражнив Цвалюк. — Ти все занотував у про-
токолі, що він говорив? 

— Н-ніби так... 
— Що ж, запроси його разом з адвокатом знову до мене. 
Через кілька хвилин усі троє увійшли до кабінету в. о. прокурора. 

Навпроти Цвалюка сів Азіз, поряд розташувався адвокат. Корзев, яко-
му досі було ніяково, присів трохи далі. Цвалюк якісь секунди мовчки 
дивився підозрюваному у вічі. Потім тихо, але твердо спитав: 

— Якщо не ви це зробили, тоді хто? 
— Я... клянусь дітьми і чим хочете, що я до цього не причет-

ний! — голос Абдулова зривався. Його кавказький акцент став іще 
відчутнішим — так було щоразу, коли він дуже хвилювався. — Це 
дикий, жорстокий збіг обставин... Але я не здатен убити, присяга-
юсь, не здатен! 



271 

— Ви не відповіли на моє запитання, — з металом у голосі сказав 
прокурор. 

— Не знаю... Я ж не знайомий з її друзями... Я і з нею познайо-
мився лише місяць тому, щоб купити квартиру. Я чекав, доки вона 
завершить той косметичний ремонт, і... 

— Стривайте! Про який ремонт ви кажете? У протоколі я цьо-
го не знайшов, — Цвалюк метнув убивчий погляд на Корзева. Той 
опустив голову, втупившись у поліровку столу. 

— А мене про це ніхто не питав, — сказав Азіз. — Пані Гауберґ 
запевняла, що сама доведе той ремонт до пуття і розрахується з тим 
чоловіком. То якийсь її знайомий ремонтник... 

— Так, так... — замислено проказав Цвалюк. Подивився на Ва-
сенцова, потім знов перевів погляд на Азіза. — Що ж, підозрюваний 
Абдулов, можете йти додому. Ми не будемо застосовувати до вас 
запобіжного заходу. Ваш адвокат за вас ручається — чи не так, Ле-
оніде Антоновичу?.. 

Васенцов сквапливо закивав головою. 
— Слідство співпрацюватиме з вами надалі, тож готуйтеся до не-

одноразових викликів у прокуратуру, — попередив Цвалюк. — А на-
разі ви вільні. До побачення. На все добре, Леоніде Антоновичу. 

Азіз скочив зі стільця. Уперше від учорашнього вечора він почу-
вався щасливим. Притис до грудей кашкета, якого досі нещадно 
м'яв у руках. 

— Дякую! Дякую, пане прокуроре!.. 
— І я вдячний, — ґречно вклонився на прощання адвокат. 
...Хоча всі підозри з Азіза Абдулова було знято вже наступного 

тижня, однак слідство тривало кілька місяців — через зникнення 
головного підозрюваного. Оперативники опитали всіх мешканців 
під'їзду. Як тільки виписали з лікарні сестру Ірми Гауберґ, ту саму, 
що викликала міліцію, опитали і її. Пані Лілія була одружена з пра-
цівником будівельної фірми. Він і здійснював ремонт у квартирі її 
старшої сестри. Того вечора пані Лілія з дочкою хотіла зайти до 
сестри, бо гадала, що чоловік там. Піднялася, а двері прочинені... 

Чоловік пані Лілії додому більше не повертався. Не знайшли його 
й за місцем роботи. Фотографію з орієнтовними даними розіслали 
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у всі райвідділи внутрішніх справ міста. Розшукали через три місяці 
в одному з райцентрів. Підозрюваний зізнався, що померла кілька 
років була його коханкою... 

Після закінчення слідства Азіз Абдулов, розплатившись із доч-
кою померлої Ірми Гауберґ, нарешті отримав у володіння трикім-
натну квартиру, з якої й почалися його пригоди. Азізові подума-
лося: добре, коли правоохоронці сповідують верховенство закону, 
а не підганяють долі людей під його дію... 



БОРЖНИК 

З вікна на підлогу кабінету пробивалося світло вуличного ліхтаря. 
Гуркотів транспорт. Інспектор карного розшуку Замойський під-
вівся з-за столу та почав крокувати сюди-туди, хоча за цілий день 
набігався так, що ноги гули, як високовольтні дроти. 

Десять хвилин тому телефонував незнайомий чоловік. Повідо-
мив, де, на його думку, зарито труп того хлопця, що зник безвісти. 
«Негайно виїздіть і перевіряйте!» 

Начальства вже не було, доповідати нікому. Розшукувати їх за 
мобільними номерами — ще гніватимуться: робочий день давно 
скінчився. І взагалі, як то кажуть, хочеш мати клопіт — вияви ініціа-
тиву. А якщо інформація не підтвердиться — що тоді? Догана за 
відволікання від решти нагальних справ? Нерозкритих злочинів 
чимало — он у нього, Замойського, скільки тек на столі громадить-
ся. Безліч разів уже перепадало від начальства за відсутність пози-
тивних результатів у роботі. 

Уже три дні пошуків — і все дарма. Самому йти вночі викопува-
ти труп?.. Нічого з ним до ранку не трапиться. Коли вже нема того 
хлопця серед живих, то днем раніше, днем пізніше це буде встанов-
лено — без різниці. 

Старший лейтенант міліції Замойський знову вмостився за ро-
бочим столом і почав писати рапорт. Дописав, підійшов до сейфу, 
витяг течку з грифом, поклав рапорт. Опечатав сейф, вимкнув світ-
ло й попрямував на вихід. 

Через півгодини дістався Салтівського масиву. Дійшов до сво-
го будинку, піднявся на четвертий поверх, власними ключами 
відчинив вхідні двері — дружину й малюка бентежити не хоті-
лося, година вже пізня. Сам довго заснути не міг — усе той зник-
лий хлопець з голови не виходить. А так хотілося знайти його 
живим.. . 

Уранці простягнув рапорта начальникові відділу. Майор міліції 
Кудрявцев пробіг очима й сказав: 

— О, це нам з тобою до начальника управління треба. 



Підполковник Васищев наче чекав на них. Щойно побачив їх на 
порозі, гукнув: 

— Щось цікаве? 
— Радше трагічне, — сказав начальник відділу. — Замойський 

учора пізно ввечері дістав повідомлення, що на околиці міста в лі-
сосмузі зарито труп розшукуваного громадянина Гальцова. Наче 
всі деталі може пояснити учень однієї із середніх шкіл мікрорайону. 
Прізвище вказане. 

— Учень середньої школи?! 
— Так. Сказано, що він брав безпосередню участь у похованні. 
— Оце номер, щоб я помер, — промовив підполковник. — Зна-

чить, з нами дружить громадськість. 
Узяв з рук Замойського аркуш, почав читати рапорт. 
— Утрьох і поїдемо, — постановив, дочитавши. — Збирайтеся, 

я викличу машину, перегляну пошту й подзвоню вам. 
Замойський з Кудрявцевим вийшли. 
Коли Васищев сквапливо переглядав пошту, зателефонував чер-

говий і сказав, що на прийом до нього терміново просяться в дуже 
важливій справі. Васищев нічого й відповісти не встиг, як до кабі-
нету влетіли двоє. 

— Вибачте, що ми вас турбуємо, — приклав руку до грудей 
літній чоловік, чи то схвильований, чи то задиханий. За руку він 
тягнув хлопця років п'ятнадцяти. — Мій син уплутався у дуже по-
гану справу. 

Підполковник запросив їх присісти до столу. 
— Що ж, син уплутався, то син хай і розповідає. Я слухаю тебе, 

хлопче. 
Той спершу глянув у бік батька, наче запитуючи дозволу, потім 

обернувся до підполковника й несміливо почав: 
— Моє прізвище Кияшко, звуть Миколою, навчаюсь у восьмому 

класі. Позавчора ввечері мене викликав з дому Только Семенцов, 
знайомий мій. Йому сімнадцять років, в училищі навчається. Про-
сив, щоб я йому допоміг віднести до лісу мішок із якимись цінними 
речами. Хотів закопати його там на кілька днів, щоб батьки не зна-
ли. Мішок ніс він сам, а я лопати. Як опинилися там, то викопали 
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яму, потім загребли... Только прохав, щоб я нікому не розповідав 
про той мішок, але... 

— То що було в мішку? 
— Не знаю, але він був великий і, мабуть, дуже важкий. Річ у тім, 

що кілька днів тому кудись запропастився сусід Гальцов, а я перед 
тим кілька разів бачив його в Толька вдома. Вони в карти грали. Ось 
у мене виникла підозра: може, Только з ним щось погане вчинив... 

— А чому він мав щось із ним вчинити? 
— Кажу ж, вони в карти грали. На гроші. Только програв Галь-

цову триста доларів, а віддав лише половину. Якось сиділи ми 
в Толька, задзвонив телефон, і Только вийшов до коридору, щоб 
я не чув, як він розмовлятиме. Але я все одно почув: він казав, що 
не треба йому погрожувати, він віддасть гроші. Мені здалося, що 
то Гальцов дзвонив. 

— Ти хоч запам'ятав те місце? 
— Так. 
— А що моєму за це буде? — схвильовано запитав батько. 
— Наразі нічого сказати не можу, поговоримо, коли перевіримо, 

що до чого, — відказав Васищев і підняв слухавку, щоб викликати 
Кудрявцева із Замойським. 

До передмістя дісталися за сорок хвилин, а далі дорогу до лісо-
смуги вказував Микола Кияшко. Міліцейський «газик» зупинився 
біля високого клена. Метрів зо два виднівся невеличкий горбик 
свіжої землі, яка ще тримала дощову вологу. Водій витяг з машини 
два заступи. Копати випало Замойському й Кудрявцеву. 

— Оце замість писанини заступами попрацюємо, — сказав Куд-
рявцев до Замойського, щоб якось порушити напружену тишу. — 
Давно ми вже землиці не копали. 

Замойський промовчав. 
Невдовзі заступ старшого лейтенанта натрапив на щось м'яке. 

Щоб не пошкодити знахідки, офіцери присіли навпочіпки й поча-
ли руками розгрібати вологу землю. Трохи ще повикидали при-
горщами того ґрунту й побачили сіруватий лантух. Намацали вузол, 
ухопили обома руками й висмикнули на поверхню. Лантух і справ-
ді виявився важким. Замойський трохи пововтузився з мотузкою 
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й стягнув мішковину. На сонці заблищав целофановий мішок. Стяг-
ли його й відсахнулися: у ніздрі вдарив різкий трупний запах... 

Труп уже посинів і закляк. Голову його було обмотано мотузкою 
для сушіння білизни та втиснуто між коліньми. Замойський та 
Кудрявцев із великими зусиллями випростали його. Старший лей-
тенант глянув на обличчя мерця. 

— Здається, це він, — ледве промовив, повернувшись до Кудряв-
цева, — у мене в течці була його фотокартка... 

Васищев підійшов ближче й хотів був покликати Миколу, щоб 
він подивився й підтвердив, але пожалів хлопця: той стояв, пере-
ляканий, учепившись за рукав не менш настраханого батька. 

Васищев поспішив до машини й увімкнув рацію: 
— Негайно повідомити прокурора міста, чекаємо на слідчо-

оперативну групу, не забудьте про судмедексперта... Орієнтири 
записали?.. 

.. .Надвечір підполковник Васищев сидів у своєму кабінеті й раз 
по раз поглядав на настінний годинник. Швидше б уже доправили 
того Семенцова. І так роботи вистачає. 

У двері постукали. «Кудрявцев», — подумав начальник управ-
ління. Майор Кудрявцев завжди стукав якось по-особливому, му-
зикально, — недарма колись в армії телеграфістом служив. 

До кімнати ввійшло троє: Кудрявцев, Замойський і худорлявий 
юнак із похмурим обличчям. Васищев запропонував прибулим 
стільці. Семенцова — а то був він — усадив проти себе. 

«Наче й звірства в очах немає», — відзначив подумки Васищев. 
Розколовся підозрюваний доволі швидко. 
— Він мені погрожував... Казав, що впіймає й битиме, доки гро-

шей не віддам... 
— Про які гроші йшлося? 
— Про борг, картярський борг, я йому триста доларів програв. 

Половину грошей роздобув, а решти не мав. А він погрожував, 
чекати не хотів. Щодня телефонував, двічі: уранці і ввечері. Мені 
було страшно... Я боявся на вулицю вийти... 

— І коли ви зважились його вбити? 
— Кілька днів тому. Я більше так не міг, мені було страшно... 
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— Як це сталося? 
— Уранці, коли він знову зателефонував і вимагав грошей, я ска-

зав, щоб він прийшов увечері, бо мої батьки до родичів у село зби-
раються. Він прийшов сам. Як переступив поріг, то я йому сказав 
зняти туфлі, бо в нас підлога скрізь помита. Щойно він нахилився 
знімати, я вдарив його молотком по голові... 

— І що було далі? 
— Він упав. Я спершу відскочив, а потім підбіг до нього. Пере-

конався, що він не дихає. Потім обв'язав тіло мотузкою, запхав 
у мішок і засунув під ліжко. Там воно лежало цілу добу, я не спав 
тієї ночі — думав, що з ним далі робити. Потім придумав і наступ-
ного вечора зателефонував Миколі... 

Коли затриманого Семенцова вивели, Кудрявцев і Замойський 
підсунули свої стільці ближче до столу підполковника Васищева. 
Утрьох замислилися, задиміли цигарками. 

— Що ж, тепер переводь зниклого безвісти громадянина Галь-
цова до розряду знайдених жертв, — звернувся Кудрявцев до За-
мойського. 

Васищев зітхнув. 
— А найтяжчу місію хто виконуватиме? 
— Батьків сповістити? — здогадався старший лейтенант. 
Замойський знав, що це теж його завдання. Нелегке завдання. 

Хіба легко, дивлячись людям у вічі, спокійно повідомляти, що їх-
нього сина вбито?.. А як сказати іншим батькам, що їхній син — 
убивця?.. Гірко бути вісником лиха. Гірко, боляче, нестерпно. 



ОСТАННЯ ВЕРСІЯ 

Сюжет цього документального оповідання 
побудовано на достовірних фактах. 
З етичних міркувань імена та прізвища змінено. 

Нарешті Людмила Коршунова дочекалася ранку. Упродовж ночі 
кілька разів довелося виїздити з оперативною групою на місця 
подій. Рапортом доповіла про своє чергування начальникові слід-
чого відділу УВС міста, по дорозі додому завітала до райвідділу. 

— Що начергували, Людмило Олександрівно? — запитав на-
чальник. 

— Опівночі в центрі міста автомашиною «Волга» збито дев'ят-
надцятирічну дівчину. Водій із місця події зник, номерів автома-
шини ніхто не зауважив, а потерпілу в непритомному стані відвез-
ли до лікарні. 

— Очевидці хоч є? 
— Так. Разом із дівчиною був її товариш. Після наїзду на місце події 

прибув державтоінспектор, а потім підійшло ще кілька громадян. 
— Оглянули місце події? 
— Авжеж, але не знайшли нічого, крім скалок від розбитого 

скла. Слідів шин на асфальті не помічено. Протокол огляду і конверт 
із речовими доказами та поясненнями привезла з собою. Підпол-
ковник міліції Луконін наказав про все доповісти вам, щоб пору-
шили кримінальну справу. 

— Потерпіла жива? 
— Я півгодини тому телефонувала до лікарні. Кажуть, жива, але 

не опритомніла. 
Чекала, доки начальник вивчить документи, може, будуть іще 

запитання... У голові роїлися неприємні думки, здавалося, мовби 
сама причетна до того лиха. 



Капітан Гранін прочитав протокол. Записано все чітко. Була при-
года, є потерпіла, та нема винуватця. У білому конвертику — кіль-
ка дрібних скалок від розбитої автомобільної фари; Людмила твер-
дить, ніби то «Волга», але остаточно встановлять експерти. А далі 
шукай голку в сіні... Тих «Волг» сотні — що у власників, що в так-
сопарках. Так можна тижнями або й місяцями шукати. 

— Спочиньте, Людмило Олександрівно. Звістку принесли нам 
прикру, та що вдієш. 

— Дякую, я не втомилася. Може, чимось вам допомогти?.. 
— Сам упораюся. Час від часу до лікарні телефонуватиму, дізна-

ватимуся про стан потерпілої. Якщо жива-здорова і лікарі дадуть 
дозвіл, поїду до неї. А ви йдіть, відпочиньте. 

Гранін з власного досвіду знав, що не пізніш як через півгодини 
з приводу нічної пригоди зателефонує начальник слідчого відділу 
міського управління Луконін, питатиме, як просувається слідство. 
Незабаром до кабінету особисто зайде начальник райвідділу пол-
ковник Шесталов, якого теж цікавитимуть заходи щодо зниклого 
з місця пригоди водія. Пропонуватиме свої послуги і начальник 
відділу державтоінспекції капітан Ставський, підлеглі якого вже 
кілька годин розшукують «Волгу» з розбитою фарою. 

Наступного ранку, не чекаючи виклику, Коршунова сама зайшла 
до кабінету начальника. Гранін зустрів її привітно, поклав перед 
нею теку за фактом ДТП. 

— Потерпіла померла вчора об одинадцятій ранку, так і не опри-
томнівши. Сьогодні експерти в морзі зроблять розтин. Якщо хоче-
те, можете заглянути до судових медиків, — сказав так, ніби йшло-
ся про щось буденне. 

— Виходить, справу таки доручаєте мені? 
— Так. Злочинця треба знайти! 
— Уже злочинця? 
— Без сумніву! Навіть за попередніми даними удар був настіль-

ки сильним, що потерпіла злетіла в повітря і впала на капот... Якщо 
водій і не винен у наїзді, він, як боягуз, утік з місця події, залишив-
ши потерпілу в небезпеці. А це вже стаття кримінального кодексу. 

Коршунова замислилася. 
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— Хтось мусить вести цю справу. Чом би й не я?.. Та мене бенте-
жить якесь незрозуміле передчуття, Вікторе Петровичу. Буцімто 
хтось близький став мені на шляху. 

— Ви підозрюєте у скоєному когось із рідних? 
— Та ні! І автомашини в особистому користуванні в них немає. 
— Чого тоді лякаєтеся? 
— Я не лякаюся, але... 
— От і гаразд, — перепинив її Гранін. — Передчуття передчуттям, 

а факти фактами. Уважно вивчіть додаткові матеріали, які я зібрав. 
Якщо потрібна буде допомога, то заходьте до мене в будь-який час. 

— Слухаюсь! — за статутом відповіла Коршунова. 
— До речі. Станом слідства буде цікавитись начальство. Подумай-

те добре над усіма можливими версіями, підготуйте до обіду деталь-
ний план огіеративно-слідчих заходів. Чекаю на вас о другій. 

Опинившись у своєму кабінеті, Коршунова вмостилася зручно 
у кріслі. Сьогодні нікого не викликала, можна зосередитись. Поча-
ла гортати справу, час від часу роблячи нотатки олівцем. 

Через півгодини подзвонив зональний слідчий з міського управ-
ління. Певне, прочитав уже добове зведення з позначкою особливо-
го контролю, то й нагадав про себе. Коротко пояснивши, чим займа-
ється, Людмила поспішила завершити розмову. Відсунула апарат далі 
до вікна й знову взялася до теки. Погляд зупинився на першій сторін-
ці справи «за фактом наїзду на потерпілу Кулинич Віру Іванівну». 

«Уздовж правого бордюрного каменя на відстані 5 метрів від 
рогу будинку №... на асфальті знайдено осколки від розбитої фари 
автомобіля. Слідів гальмування на асфальті нема. Ліворуч трамвай-
на колія. Освітлення електричне. У момент наїзду лампи не горіли. 
Вилучено осколки різних розмірів у кількості 44 штук...» 

У протоколі огляду — самі лише «нема», «не знайдено»... Це до-
шкуляло. На душі й без того було тяжко, мов там лежав пудовий 
камінь. Добре, що хоч про ті осколки найближчим часом детальніше 
дізнається з висновку експертів. 

У довідці з гідрометцентру, яку вже долучив до справи Гранін, 
зафіксовано: «З 23 до 24 години температура була + 4,1°, вітер півден-
ний, північно-східного напрямку, швидкість 7 метрів за секунду». 



Протокол допиту свідка Чумаченка Ю. С, двадцятирічного юна-
ка, монтажника за фахом, читався швидко: «З Вірою дружили дав-
но, а з весни стосунки стали тіснішими. Згодом вона зізналася, що 
завагітніла, збирались одружитися. Часто бували разом, їздили 
купатись на Есхар. Зустрічав її біля прохідної з другої зміни, про-
воджав до гуртожитку. Познайомив зі своїми батькахми. Того дня 
я підійшов до прохідної о 23 годині 15 хвилин. Вона вийшла через 
25 хвилин. Не кваплячись, простували до гуртожитку. На тротуарі 
було брудно, тому йшли проїжджою частиною дороги. У лівій руці 
вона тримала сумочку, лузала насіння. 

Зрідка повз нас проїжджали автомобілі, здебільшого легкові. Біля 
дорожньої дільниці бачили працівника міліції. Далі вулиця була не-
освітлена. Ще через двадцять-тридцять метрів я почув позаду шум 
автомобіля. Судячи зі звуку, машина трохи гальмувала. Я відступив 
праворуч, хотів пригорнути до себе Віру, глянув у бік машини. Ураз 
побачив, що Віра мовби злетіла з капота автомобіля, який мчав із ша-
леною швидкістю, поточилася. Номеру не встиг угледіти, автомобіль 
був далеко. Колір, здається, світло-сірий. До нас підбіг міліціонер...» 

Доповнив розповідь юнака свідок Кривотов: «Я чекав попутної 
машини, аби доїхати додому після зміни. Транспорту довго не було, 
оскільки пора була нічна. Повз мене пройшли хлопець з дівчиною. 
З боку міста їхала автомашина «Волга» з увімкненим далеким світ-
лом. Здається, на ній були шахові квадратики, а сама машина світ-
лого кольору. Через кілька секунд я почув звук глухого удару, дзвін 
скла і побачив, що дівчина падає з капота. Я кинувся до потерпілої, 
побачив, що хлопець схилився над дівчиною і намагався допомогти 
їй підвестись. Далі я побіг до дільниці, щоб зателефонувати в ДАІ». 

Ще одного свідка відшукав Гранін. Такий собі пенсіонер Круч-
ко P. Т., 1925 року народження... Анкетних даних не стала дочи-
тувати, перегорнула сторінку — нічого нового. 

Останнім документом справи була постанова Граніна про при-
значення судово-медичної експертизи. 

У двері постукали. На порозі постали молодий хлопець і жінка. 
— Я Чумаченко, а це моя мама. Ось повістки про виклик. Капітан 

Гранін сказав, до вас треба звертатись. 
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«Виходить, мій начальник ще й трохи екстрасенс. Я щойно по-
думала, що хлопця треба викликати, а Гранін, виявляється, ще вчо-
ра це передбачив», — промайнула думка. 

— Ви проходьте до кабінету, а мати хай трохи почекає. 
Хлопець присів. Мимохіть оглянула його. Вигляд стомлений, 

засмучений. 
— Скажіть, Юрію, а що було після того, як до вас підійшов 

міліціонер? 
— Сержант пішов викликати «швидку» і міліцію, а до нас пі-

дійшло двоє дівчат. Вони впізнали Віру. Сказали, що працюють 
разом із нею. 

— А якого типу була машина? Уточніть колір її. Хоч якісь цифри 
номеру запам'ятали? 

— Думаю, що «Волга» світло-сірого кольору. На жаль, цифр ні-
яких не побачив. Було так страшно... 

— Чи були в машині пасажири? 
— Не можу сказати. 
— Зустрічні автомашини були? 
— Не було. 
Після Юрія викликала його матір. Мовчки вислухала жінку, за-

нотувала все до протоколу: «Він казав, що вона добра, їздив до її 
батьків. Траплялося, що приводив її до нас після нічної зміни, але 
спали нарізно. Я не підозрювала, що між ними вже такі близькі 
стосунки. Останнім часом стала помічати: Віра щось приховує від 
мене, намагалась уникати погляду. 

Шостого грудня Юрко сказав, що йде її зустрічати з другої зміни. 
Я чекала на нього цілу ніч, але він прийшов лише на світанку і роз-
повів, що на його очах Віру збила машина». 

— Гаразд, Олено Миколаївно, підпишіть протокол, будь ласка. 
Пані Чумаченко вивела підпис, витерла хустинкою заплакані очі, 

запитала: 
— А син мій до її смерті не причетний? Адже були лише вдвох? 
Людмила могла й не відповідати на це питання, могла багато-

значно промовити, що буде, мовляв, перевіряти... Та не хотілося 
ятрити жінці серце. Відпустила обох. 



- T O r, 283 

Ось нарешті можна знову зосередитись на плані. Але що її так 
гнітить?.. 

На порозі кабінету з'явилася секретар райвідділу: 
— Людмило Олександрівно, вас терміново просить зайти началь-

ник. І сказав, щоб зі справою про наїзд на громадянку Кулинич... 
Коршунова швидко позбирала зі столу папери, розсортувала їх 

у теці справи № 3060, пішла до кабінету полковника Шесталова. 
«Неспроста турбує начальство, певне, далися взнаки запитання на 
оперативках». Вона й сама б рада встановити швидше особу того 
водія. Дані надто скупі. 

— Що, Людмило, мовчить громадськість? — запитав начальник 
райвідділу. 

— Мовчить, товаришу полковник! 
— Почекаймо ще трохи. Маємо вже кілька прикладів, коли саме 

громадськість допомогла у розкритті тяжких злочинів. 
Коршунова нещодавно перевелась з іншої служби, усе їздила 

слідом за чоловіком-військовиком, і про роботу райвідділу знала 
ще дуже мало. 

— На жаль, цього разу так не вийде, — песимістично похитала 
головою. 

— Чому? 
— Ніхто з людей не зможе сповістити нам номерів тієї автома-

шини, бо знає їх тільки сам водій і його пасажири, якщо вони 
в машині були. А ті, ясна річ, зацікавлені в тому, щоб ніхто ніколи 
й не дізнався. Водія чекає кримінальна відповідальність за злочин, 
а пасажирів за те, що не сповістили про нього. 

Гранін долучив до справи копію віддрукованого звернення на 
телебачення та обласне радіо. Текст таких звернень був майже стан-
дартним. «Очевидців просимо з'явитися за адресою... або зателе-
фонувати за такими номерами...» 

— Може, пасажири все-таки подзвонять або зайдуть до нас? — 
ніби запитав самого себе начальник райвідділу. 

— Повторюю, якщо вони були... Сьогодні попризначаю всі мож-
ливі експертизи, рознесу матеріали по відомствах, попрошу спе-
ціалістів, аби висновки з'явилися щонайшвидше. 



— Гаразд, але тримайте мене щодня в курсі справи, — сказав 
полковник. 

Була вже дванадцята, коли до кабінету Коршунової увійшов слід-
чий Пономарьов із двома книжечками в руках. 

— Ось вам, Людмило Олександрівно, буде що почитати. Цікава 
повість. Про працівників міліції. 

«Знову хоче ерудицією вразити», — подумала Коршунова. По-
номарьов завжди ганяв за детективними новинками, а прочитав-
ши, поширював їх у відділі, щоб було потім про що поговорити 
в курилці. 

Подякувала. 
Раптом спитав: 
— У вас часом не знайдеться циганської голки? Терміново спра-

ву підшити треба. 
— Це можна, — Коршунова відкрила шухляду столу, знайшла 

велику і товсту голку, простягла ІІономарьову. 
— А... як посувається ваша автосправа, Людмило Олександрів-

но? Кажуть, вас до начальника викликали... 
— Ось нащо тобі була потрібна голка! Так би відразу й казав. 

Учора сама ж бачила в тебе цілий набір голок, не гірших за мою, — 
здогадалася. — Відверто, Миколо, то я повістей і романів із продов-
женням не люблю читати. Не вистачає мені терпіння, щоб зібрати 
докупи оті всі «далі буде». Вибач, але своєї справи я ще не про-
читала. 

Пономарьов побурчав, зрозумів, що треба добровільно і якнай-
швидше покинути кабінет Коршунової, доки ще чимось не вколола. 

Вона швидко віддрукувала постанови про призначення трасоло-
гічної, хімічної та біологічної експертиз, супровідні листи, запакува-
ла речові докази. Доповіла Граніну й подалася до експертних установ. 

До райвідділу повернулася через кілька годин, узялася друкувати 
обвинувальний висновок про крадіжку гаманця в салоні трамвая. 

.. .Минув тиждень, злочин залишався нерозкритим. Хоча й зроб-
лено чимало, але «позитивних результатів не здобуто». Держав-
тоінспектори збилися з ніг у пошуках автомашини і водія, списали 
чимало аркушів на рапорти перевірок, а наслідків — ніяких. 
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Начальник слідчого відділу в понеділок уранці після «п'ятихви-
линки» у начальника райвідділу переглянув пошту, розписав слід-
чим матеріали для перевірок, віддав теку секретареві і запросив 
до себе Коршунову. 

— Ось уже кілька разів телебачення та радіо передавали наше 
звернення до громадськості, — почав розмову Гранін. — Як ви га-
даєте, що в ті хвилини робить водій? 

— Ну, скажімо, в ті хвилини він може бути на роботі або ще десь 
і того повідомлення не почути... 

— Звернення передають по всіх каналах обласного телебачення 
вранці й увечері, так само й по радіо. Будуть іще кілька днів пере-
давати. Мусить же хтось із них почути. 

— Що ж, почує і здригнеться. 
— Тільки здригнеться? 
— Я не вірю в те, що він справді сам прийде до нас. 
— Тоді дружина, знайомі... Хто-хто, а ви, жінки, добре відчуває-

те внутрішній настрій чоловіків. 
— Але він міг їй збрехати, що завгодно сказати. Наприклад, він 

був пригнічений, бо ззаду його штовхнула вантажівка, або нетве-
резий пішохід сам мало не стрибнув під колеса, або ще щось... Зре-
штою, він може бути й нежонатим. 

— Може, пасажири зателефонують. До речі, ви переконані, що 
вони були в салоні автомобіля? 

— Не переконана, але у свідченнях такі припущення наявні. 
Гранін почухав потилицю. 
— Я все думаю про цих водіїв. Ну, трапилось нещастя, то чого 

втікати? Зроби все, що передбачено для таких випадків, надай по-
терпілому допомогу, а там — що вже буде. 

— Вікторе Петровичу, різні є люди, різна психіка у них. Хтось 
лишається, а хтось і тікає. 

— Тікають боягузи і п'яниці. Справжні водії завжди вірні обо-
в'язкові. Професійному. 

Людмилі пригадався вчинок її товариша студентських років, хлоп-
ця, який навіть був їй небайдужим: він тишком-нишком утік, коли 
на пікніку на них напали якісь молодики. Зчинилася бійка, потім 



була гостра розмова в комсомольському осередку. Хлопець відхре-
щувався, присягався, ніби його там і не було. «О, як він тоді боягуз-
ливо скиглив: мовляв, на мою кар'єру вплине...» 

— То по-вашому, — озвалась до Граніна, — невідомого слід шу-
кати лише серед боягузів та п'яниць? 

— Саме серед них. Але, до речі, й на це треба багато часу. Коли 
нам експерти обіцяють висновки? 

— Я телефонувала їм. Десь днів за десять, не раніше. 
— Ніхто нам не дозволить припинити розслідування у зв'язку 

з невстановленням особи, що скоїла тяжкий злочин. І я вам спокою 
не дам, — у голосі начальника прозвучав метал. 

— А я й не маю наміру припиняти слідство. Цими днями ми 
разом із дільничними інспекторами, працівниками ДАІ оглянули 
сотні автомашин таксопарку. На жодній немає слідів серйозної де-
формації. А коли де і знаходили подряпини, то водії мали бездоган-
не алібі. Хлопці з карного розшуку теж не дрімають... Тож пошуки 
ведуться активно. 

Гранін знову почухав потилицю. 
— Знаєте, Людмило Олександрівно, хоч і розбещений це народ — 

таксисти, але я не вірю, що котрийсь із них так би вчинив. Вони 
можуть за гроші посваритися, неохоче підкоритися працівникові 
міліції, знайти безліч причин, щоб позбутись невигідного клієнта, 
посилатися на брак часу. Та збити людину і втекти... 

«Але ж бувають такі... бувають». Коршуновій чомусь свердлив, 
пік своїм негідним учинком той, із селянським ім'ям парубок... 
Власне, через його вчинок і розійшлися тоді їхні стежки. Господи, 
як давно то було... 

— Таксист — лише одна з наших версій, — знизала плечима. 
— Версії неодмінно треба перевіряти, — повчально промовив 

Гранін, — та коли вони перестають бути доцільними, про них тре-
ба забувати і щонайшвидше висувати нові. 

— То що, зосередити увагу тільки на власниках машин? 
— Не тільки! Згрупуйте машини за найбільш імовірними кольо-

рами. Нові «Волги-М-24» облиште, перевіряйте лише власників 
автомобілів старого випуску. 
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— Але ж їх у місті безліч! 
— Проте у сто разів менше, ніж таксомоторів... 
— Маєте рацію, — погодилася Коршунова. 
— І ще одне. Водій тієї «Волги» добре бачив на дорозі дівчину та 

юнака. Хтось із цих двох міг і запам'ятати номери автомашини вті-
кача. Який же тоді йому сенс обтяжувати провину? 

Коршунова похитала головою. 
— Там неосвітлена ділянка дороги. Глупа ніч. Через сліпуче світ-

ло фар номерів не вгледіти. А за багажником навіть і добре освітлені 
номери важко розгледіти за великої швидкості... 

— Гадаєте, «Волга» мчалася? 
— Кілометрів дев'яносто-сто на годину... 
— Як ви це вирахували? 
— Думала. Зіставляла й аналізувала. Уявила себе на місці хлопця. 

Він угледів силует водія. Через якусь мить кинувся до дівчини... 
— Швидкість могла бути й більшою. Водієві на трасі ніщо не за-

важало. 
— Тоді б і свідок не зміг побачити тієї автомашини. Від місця 

події до крутого повороту з шосе якраз 800 метрів. 
Замислившись, Гранін мусив визнати, що Коршунова говорить 

слушно. 
— Однак яка тепер уже різниця... 
— Велика. Коли ми знайдемо водія, він уже не зможе заперечу-

вати, що їхав у момент аварії на зависокій швидкості. 
— Що й казати, Коршунова, у нашій справі далі підемо від за-

гального до часткового, а не навпаки. Тут, до речі, є своя логіка. 
Дедукцією зветься, — підморгнув Гранін. 

— Знаєте, Вікторе Петровичу, в нас кажуть, що автодорожні спра-
ви найскладніші. Та я з цим не погоджуюся. Вони просто копіткі. 
Складність хіба що в тому, що рідко хто зауважує номери. Тому 
і ниточка в нас поки що дуже слабенька. 

.. .У вівторок зранку накрапав дощ. О восьмій Людмила зайшла 
до свого кабінету. Була впевнена, що на роботу прийшла першою: 
ніхто, крім чергового, їй не зустрівся. Розпустила парасольку, при-
тулила її в закутку під вікном, аби просихала. Відчинила сейф, 
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витягла з нього теки справ. Дістала й «дорожню» справу, але відклала 
її подалі. Потім зателефонує експертам, може, якась із експертиз 
готова. Добре, що хоч начальник райвідділу не турбував учора. 

Не минуло й півгодини, як довелося зняти слухавку. Подумала, 
що зараз почує голос полковника ІПесталова. Не помилилася. Схо-
пила теку і подалась до його кабінету. 

— Які у нас новини щодо справи, шановна Людмило Олександ-
рівно? Що, мовчить наша громадськість? 

— Уже понад тиждень часу минуло. Мовчать, не телефонують... 
— А якщо вони так і мовчатимуть, тоді що? Справа повисне не-

розкритим злочином? Може, не будемо більше чекати з моря пого-
ди? — він чомусь подивився у вікно, либонь, теж був невдоволений 
дощем, який заливав шибки. — Яка від мене допомога? Як там у нас 
із взаємодією між службами? 

— Ніяких претензій, працюють усі добре. Стосовно додаткової 
допомоги й сама не знаю, що казати. Учора з начальником відділу 
перебрали знову всі можливі варіанти. Маю стос рапортів ДАІ, діль-
ничних інспекторів, оперативників, але нічого цікавого... 

— Уже відкинули колишню версію? 
— Ще не зовсім, але з кожним днем переконуюся, що пошуки 

треба зосереджувати на гаражах, розташованих на околиці міста, 
бо далі до центру втікач, зрозуміло, їхати не міг. 

— Скільки вам іще днів знадобиться? 
— Із десять, не менше... 
— Гаразд... Вікторе Петровичу, зайди до мене! — це вже в селектор. 
Капітан Гранін увійшов до кабінету, кинув погляд на Коршунову, 

став доповідати про своє прибуття. 
— Сідай і розповідай, чому ти затягуєш слідство, — почав напів-

жартома Шесталов. 
— Хто затягує, Семене Петровичу? Справа посувається, — ви-

правдовувався Гранін. 
— А перевірку таксомоторів чого облишив? Нехай би паралель-

но автоінспектори перевіряли решту автомашин. Ну, завершите 
перевірку тих громадських гаражів, власників і нічого не встанови-
те? Тоді що, знову повернетеся до таксистів? 
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— Ні, товаришу полковнику, вже не повернемось, — відповів 
Гранін. — Нехай п'ятитисячний, останній власник, але той уже 
остаточно буде наш! 

— Якщо пам'ять мене не зраджує, вулиця та не є магістральною. 
Вона веде до підприємства і до бензоколонки. 

— І водій мусив би повернути назад тією самою дорогою, де збив 
дівчину, — якщо, звичайно, їхати асфальтівкою. 

— Бензоколонку перевіряли? 
— Так. Того вечора там чергувала Панасова. Характеризується 

позитивно. Твердить, що від двадцятої до двадцять четвертої годи-
ни не заправлялася жодна «Волга». 

— Може, її вмовили так сказати? 
— Ні, ми перевірили наступного дня. Водій аж ніяк не міг знати, 

що потерпіла померла в лікарні. Було лише одне таксі. 
— По-твоєму виходить, що та «Волга» десь у закуті чекала ранку. 
— І це встановлено. Ранку ніхто не чекав. У першій половині дня 

наша група оперативників з інспекторами ДАІ побували на місці, 
оглянули все довкола. Ніяких машин ніде не було. Зазирали і на 
подвір'я приватних будинків... За півсотні метрів до підприємства 
з асфальту ліворуч є ґрунтова дорога. Вона поганенька, але проїха-
ти можна. Наші співробітники там теж побували... 

— То що, шановні, будемо робити далі? Багато вам залишилось 
іще приватників перевіряти з їхніми гаражами? — спитав полковник. 

— Три гаражі в різних куточках міста... 
— Скільки там може бути боксів і машин? 
— З рапортів автоінспекторів — по двадцять у кожному. 
— Значить, шістдесят. Не так уже й багато. Завтра вранці у вашо-

му розпорядженні всі десятеро дільничних інспекторів, у повному 
складі відділ автоінспекторів із транспортом. Групи сформуйте, дай-
те завдання, — сказав полковник і повернувся до селектора: 

— Черговий! 
— Слухаю, товаришу полковник! 
— Розшукайте капітана Ставського і передайте йому моє роз-

порядження: негайно з підлеглими забезпечити на завтра на де-
сяту ранку явку всіх власників автомашин або їхніх представників 
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із документами і ключами від боксів за місцем розташування гро-
мадських гаражів, що на Гончарівській, Бульварній та Перекидній. 
Це перше, записали? Друге: йому з підлеглими і з транспортом при-
бути о дев'ятій ранку завтра до райвідділу на інструктаж. Записали? 
Виконуйте! 

Шесталов знову повернувся до слідчих. 
— Чому ви мені раніше не сказали, що коло пошуків звузилося? 

Я б знайшов можливість зробити це ще вчора, незважаючи ні на 
що... Та якщо фортуна нам сприятиме, завтра ми вже, можливо, 
знатимемо прізвище зловмисника. Чи не так? — полковник допит-
ливо глянув на Граніна і Коршунову. — Не можуть у нас бути самі 
лише невдачі... 

Після завершення наради Коршунова поїхала до моргу на вули-
цю Дмитрівську по акт судово-медичної експертизи. Потім якусь 
годину поблукала містом, пообідала в кафе «Юність». До райвідді-
лу потрапила близько третьої. У кабінеті присіла біля столу, згада-
ла, що ще не читала висновку медиків. 

«Садна на голові, синці на м'яких тканинах голови, гематома 
мозкової оболонки, крововилив у речовину мозку і в IV шлуночок, 
рвана рана правої вушної раковини, пошкоджені м'язи у поясній 
частині, розрив селезінки та печінки... Смерть настала внаслідок 
сукупності перерахованих вище пошкоджень. У момент настання 
смерті громадянка була твереза...» 

На очах Коршунової з'явилися сльози, заважали читати. Дістала 
з сумки хустинку. 

Потерпіла була вагітною, пішла так трагічно з життя у розквіті 
сил. Разом із дитиною, що була під серцем... У висновку так за-
писано. Яка нормальна людина не здригнеться від такого?.. Але ж 
вона, Коршунова, не може виявляти своїх емоції, мусить їх стри-
мувати. У неї самої ростуть двоє хлопчаків. Велику надію на них 
покладає. Скільки разів наказувала, аби завжди на вулиці були обе-
режними.. . Швидше б знайти того негідника. Боягуз! Усе одно 
знайдуть його, він буде покараний. 

Наступного дня інструктаж у начальника райвідділу тривав 
недовго. Коршунова обрала собі для перевірки гаражі на Гонча-



рівській, Гранін із групою поїхав на Бульварну, а Ставський на 
Перекидну. 

За дві години Коршунова з працівниками ДАІ обійшла всі два-
дцять боксів. Оглядали поверхово, цікавилися лише «Волгами». 

Гранін був невдоволений оглядами, сказав про це Коршуновій, 
коли її група під'їхала на Бульварну. 

Саме в цей час до гаражів під'їхав міліцейський «газик», з нього 
майже вибіг помічник чергового з райвідділу — і до Граніна. Щось 
нагальне? 

Сержант вручив записку від начальника: «О дев'ятій тридцять 
три хвилини до чергової частини зателефонував невідомий, назвав 
серію і перші дві цифри номеру автомашини, нібито тієї, яку роз-
шукує міліція. ЧР-37. Зверніть увагу під час огляду на ці дані». По-
мічник сповістив, що таке саме повідомлення дістав і Ставський. 

Гранін передав записку Коршуновій. Вона пробігла очима текст, 
зіставила зі своїми записами. Там таких номерів не було. 

— їдемо до Ставського на Перекидну, з'ясуємо, що там у ньо-
го, — Гранін узяв від Коршунової записку, виписав цифри окремо 
на аркуші блокнота, віддав інспекторові Костенку. — Ось тобі, 
лейтенанте, серія і дві цифри, їдь негайно в обласне ДАІ, порийся 
терміново у картотеці, повиписуй там усе можливе, потім відсіємо 
зайве. Про результати доповіси особисто. 

На Перекидну потрапили близько дванадцятої. Уночі випав не-
великий сніжок, температура майже нульова. Народу біля гаражів 
зібралося багатенько, підходили малі й дорослі, цікавилися, чого 
сюди стільки міліції понаїхало. 

Капітан Ставський тим часом уже встиг перевірити п'ятнадцять 
боксів. Робив це професійно. Звертав увагу на будь-які зачіпки в до-
кументах, робив зауваження власникам, декого попереджував: це 
не так, інше не так, встановлював термін на усунення дрібних недо-
ліків. Підійшов до Граніна й Коршунової, доповів: хоча серед огляну-
тих машин і були «Волги», але в коло пошуків вони не вписуються. 

— Оглядай далі, а ми трохи постоїмо, поміркуємо, — сказав Гранін. 
Близько воріт було добре натоптано, у сніг вкарбувалися ві-

зерунки підошов. Ставський глянув на зелені металеві ворота, 



впевнився, що замок цілий, принаймні з тиждень сюди ніхто 
не заглядав. 

Біля воріт тупцював старенький з костуром. Зовні був спокій-
ним, байдужно спостерігав за гуртом людей, усім своїм виглядом 
показував, що ніяк не діждеться черги. 

Капітан чемно привітався з дідом, про себе відзначив: «Поважна 
людина, либонь, фронтовик, зодягнутий тепло, почне сварити, що 
його потурбували». Старий мовчки простягнув капітанові техніч-
ний паспорт, узявся відчиняти ворота. 

Ставський глянув у техпаспорт і ледве себе стримав. Там зна-
чилось: «Волга, ЧР-37...» Доки дід вовтузився із замком, Ставсь-
кий обернувся до Граніна й Коршунової, махнув їм рукою, щоб 
підходили. 

— Дідусю, — звернувся Ставський, — ви останнім часом кудись 
їздили своєю «Волгою»? 

— Я вже два місяці взагалі до гаража не заходив. Оце якби не ви, 
то й не плентався б сюди. Щось занедужав останнім часом... 

Нарешті дід упорався із замком, відчинив ворота. «Волга», сріб-
лястого кольору, «ЧР-37...». Фара розбита, деформація капота, кри-
ла... Усі отетеріли, й власник машини теж. 

— То це ваша машина, Олегу Петровичу? — перепитав Ставський. 
— Моя... — ледве промовив старий. — Та я її минулого разу 

бачив цілою, непошкодженою... Хто ж її так покалічив? І замок 
наче справний. Дах і стіни теж цілі... 

— Може, комусь дозволяли їздити, ключі від гаража давали? 
— Давав. На свою голову. Небіж у мене є.. . Але він мені нічого 

не казав... 
Кожен знав, що треба робити. Порозпитували діда про те і се, де 

мешкає і працює той небіж, його дружина. Попередили, що дідові 
доведеться ще трохи тут затриматись, доки за його участю оглянуть 
машину й заберуть її з боксу. 

Працівники міліції отримували окремі завдання і роз'їжджалися 
виконувати. Хтось мав терміново доправити експерта-автотехніка 
з НДІСЕ імені Бокаріуса, хтось — експерта-криміналіста з УМВС 
області. Ставському випало доправляти пошкоджену «Волгу» до 



місця здійснення трасологічної експертизи, тому він мусив чекати 
кінця огляду. 

Охочих стати понятими було чимало. Коршунова поклала на 
товсту теку кілька стандартних аркушів паперу, різних бланків, на 
теці вивела каліграфічним почерком: «Протокол огляду автомобі-
ля...» Роз'яснила всім учасникам їхні права та обов'язки і заходи-
лася фіксувати дані. 

Огляд забрав кілька годин. Нарешті Коршунова дозволила ви-
котити «Волгу» з боксу. Глібов зачинив ворота. Ставський розпо-
рядився доправити оглянуту машину до інституту експертизи. 

У райвідділі Коршунова зійшла на третій поверх, зазирнула до 
кабінету Граніна. Той друкував щось на портативній машинці. Нав-
проти сидів огрядний чоловік, свердлив капітана очима. Гранін на 
мить відволікся від роботи, дав зрозуміти — веде допит. 

У коридорі юрмилося чимало людей, ледве пробралася до свого 
кабінету. Глянула на годинник: близько п'ятої, ось-ось вечорітиме. 
Не гаючи часу, почала друкувати постанову про призначення до-
даткової судово-хімічної експертизи. 

«У момент огляду місця події були вилучені осколки скла фари, 
а під час огляду автомобіля... в нижній частині гнізда правої фари 
і на нижній скобі знайдено дрібні частинки та скалочки скла...» 

Тепер її цікавила відповідь на одне запитання. Вивела: «Чи одна-
кове за хімічним складом скло осколків розсіювана фари автомобі-
ля, знайдених на місці події, і осколків, виявлених у гнізді правої 
фари щойно оглянутого автомобіля?..» Якщо це так, то жодного 
сумніву вже не буде. Слово за експертами. 

А в кабінеті слідчого Пономарьова тривав допит громадянки 
Сардюкової Галини Сергіївни. Тридцятип'ятирічна жінка нічого 
не приховувала, відповідала на всі запитання спокійно і ніяк не мог-
ла зрозуміти, чого її сюди викликали, — дівчата в їдальні знову 
сваритимуться, що мусять за неї виконувати її обов'язки... Слідчий 
ставив питання, поспішно записував, обіцяв довго не затримати. 

— Шостого грудня чоловік одягнув нового костюма і о дев'ят-
надцятій вечора зібрався кудись іти. На моє запитання відповів, що 
в гості до друзів. Я чекала його довго, так і заснула. Прокинулась, 
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коли він прийшов, глянула на годинник. Була третя ранку. Знову 
запитала, де він був, і почула те саме: у друзів. Я не стала більше 
його ні про що розпитувати, бо стосунки між нами й без того на-
пружені... Наступного дня ввечері, приблизно о двадцятій годині, 
йому зателефонував якийсь чоловік, сказав, щоб він виїздив... 

— Хіба у вашого чоловіка є автомашина? 
— Немає. Зате в нього є дядько, а в того «Волга»... 
— За номером ЧР-37..., сріблястого кольору, так? 
— Так, а ви звідки знаєте? 
— Маємо такі дані. 
— Чоловік мав від дядька доручення, виїздив інколи до міста та 

в райони області, казав, що у справах. Я з ним ніколи тією машиною 
не їздила. 

— А чим займався ваш чоловік у наступні дні, як поводився? 
— Якимось замкненим став, змарнів. А коли почув оте повідом-

лення, що машиною збито дівчину і що водій утік, то й поготів. 
— А ви як на те реагували? 
— На що? 
— На поведінку чоловіка. 
— Та який він мені уже чоловік! Грошей додому не приносить, 

удома не допомагає, а про дочку зовсім забув. Я вже хотіла з ним 
розлучатися, на аліменти подавати... Я його не раз питала, що з ним 
таке робиться, може, іншу собі знайшов, то хай іде до неї, хай та 
бере клопіт собі на голову. На те він мені відповідав, що має непри-
ємності на роботі, розбив чужу машину, тепер доведеться ремон-
тувати, а грошей немає. Інколи ще й жартувати намагавсь, але від-
чувало моє серце, що він уже дожартувався... Гадаєте, це він міг 
збити ту дівчину на дорозі? 

— Поки не знаю. Ви вільні, але почекайте ще трохи в коридорі. 
Можуть виникнути ще якісь запитання до вас. 

Жінка раптом заплакала, притуляючи хусточку до очей, подала-
ся до дверей. У коридорі, проти кабінету, стояли ще дві жінки, яких 
Пономарьов мав допитати. 

А до Коршунової прийшов власник «Волги», Олег Петрович Глі-
бов. Наприкінці допиту Людмила уточнила: 
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— Олегу Петровичу, а ваш племінник, Пилип Сардюков, яку 
освіту має?.. 

— Він закінчив політехнічний, інженером працює на номерному 
підприємстві, має дружину й доньку. Та я з ними рідко спілкуюся. 
Останнього разу я його бачив зо три дні тому, він прийшов до мене, 
віддав техпаспорт і сказав, що машина стоїть у гаражі, вона йому 
більше не потрібна. Та й термін доручення минув. 

Ні, це вже не припущення, не випадковий збіг обставин... «Це 
він... Боже! Чого тільки не буває... Так, це він, Пилип... Вірний сам 
собі. Яким був, таким зостався... Ні, доля недарма тоді вирішила 
по-своєму. Мені, можна сказати, пощастило», — гірко всміхнулася 
сама до себе Людмила. 

Тим часом слідчий Пономарьов працював продуктивно, біля 
його кабінету свідки довго не затримувались. Поступово вима-
льовувалася повна картина нічної пригоди. 

Того вечора Сардюков зі своїм товаришем Кирилом і двома жі-
ночками трохи покатались по місті, набрали з собою горілки, вина, 
усяких наїдків. Сардюков нарівні з усіма не пропускав жодної чар-
ки, гадав, що за кілька годин алкоголь вивітриться. 

«Машиною «Волга» керував Пилип, поруч із ним сидів Кирило, 
а ми удвох розмістились на задньому сидінні. Погода зіпсувалась, 
накрапав дощ, лобове скло засліплювало. Раптом з правого боку 
проїжджої частини... 

.. .Я бачила, як правим крилом «Волга» підняла дівчину в темно-
му пальто, тієї ж миті її відкинуло до бордюру. Біля дівчини хтось 
був іще. Не встигла розгледіти, бо швидкість була велика. 

— Ти збив дівчину? — гукнула я Пилипові. 
— Це тобі здалось, — відповів він, не зупиняючись...» 
Друга пасажирка спершу заперечувала, мовляв, не чула ніяких 

ударів об машину, нікого Пилип на тій вулиці не збивав, розійшлися 
опівночі по домівках тихо і спокійно. А потім сама дописала у про-
токолі допиту: «Мої початкові свідчення, ніби я нічого не знаю про 
той випадок, прошу до уваги не брати, оскільки я сказала неправду...» 

Сам Сардюков у кабінеті Граніна теж нічого не спростовував, 
щоправда, високу швидкість заперечив: мовляв, максимум сорок-
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п'ятдесят на годину їхав, а все решта збігалося. «Об'їхав групу 
людей, увімкнені були лише підфарники, бо біля фабрики нор-
мальне освітлення, а далі вже на неосвітленій ділянці дороги відчув 
два удари у праве крило, але не зупинився. Я знав, що мої супут-
ники нікому не розкажуть. Оглядати машини не став, загнав її в га-
раж, коло боксів нікого не було... Наступного дня купив у знайомо-
го таксиста зібрану фару і разом із сусідом замінили її, підправили 
праве крило... 

Перед наїздом випив лише сто грамів сухого вина... 
Мені казали знайомі, що міліція шукає машину «Волга», але само-

му прийти в міліцію не вистачило духу, гадав, якось обійдеться...» 
...Коридор спорожнів лише близько восьмої вечора. Гранін 

зібрав підлеглих у кабінеті на підсумкову коротку нараду. Він 
встиг уже виписати протокол затримання Сардюкова як підозрю-
ваного і передав затриманого з документами у чергову частину 
для відправлення в ізолятор тимчасового утримання — на волю 
відпускати вже не можна. 

Терміново треба вирішити, кому доручити завершення слідства 
в цій справі. Найкраще було б залишити Коршуновій, але... Глянув 
на неї. Та розшарілася вкрай, важко опустила голову. 

— Я не можу, Вікторе Петровичу, — сказала. — Не можу й не хочу... 
— Гаразд, справу вестиме Пономарьов. 
Людмила підвела голову, із вдячністю подивилась на Граніна. 



НЕБЕЗПЕЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК 

Сьомого березня Романа запросив до себе його шкільний товариш 
Всеволод Геращенко. Випили, послухали музику, бо Роман свого 
магнітофона ще не встиг придбати. Батьки Всеволода були в сусід-
ній кімнаті й не заважали хлопцям. Було ще не пізно. 

Десь близько десятої вечора Роман зібрався йти. 
— Ти куди? — запитав Всеволод. 
— Хочу провідати Ігорову маму, зі святом привітати. Навіть 

подарунки купив для неї: ось, гребінець — дивись, який гарний! — 
та шоколад. 

Зійшов східцями на другий поверх, підійшов до дверей тітки 
Вікторії та подзвонив. Вона була вдома, швидко відчинила й запро-
сила гостя до кімнати. їй була приємна увага цього молодика. Як це 
мило з його боку — прийти поздоровити її з жіночим святом, коли 
син у війську! 

— Коли так, то, може, й відзначимо цей день? — запропонувала 
Вікторія. 

Роман із радістю погодився. На столі з'явилися страви, пляшка 
вермуту. Почалися тости: спершу за жіноче свято, потім за щасли-
ву службу Ігоря... Як підпили добряче, то гість запропонував ще 
в карти пограти. Пограли, й уже опівночі Роман поскаржився, що 
йому болить голова. Іти звідси йому не хотілося. 

Тітка Вікторія поклала хлопця на ліжко, приклала до лоба холод-
ний компрес, ще якісь піґулки пропонувала, але він відмовився, бо 
вживав вино. Незчувся, як і заснув. 

Вікторія не мала наміру його будити: вона гадала своє. При-
йшов — і добре... Роздяглася й пірнула під ковдру до парубка, 
передбачливо вимкнувши світло. 

Відчувши поряд гарячий подих, Роман розплющив очі. Йому 
стало душно, але поворухнутися чомусь боявся. Тіло пройняв 
солодкий дрож, коли Вікторія мовчки обхопила його своїми ду-
жими руками, притягла до себе і, переповнена жіночою жагою, 
заходилася пристрасно цілувати. Самотній жінці так хотілося 
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чоловічого тепла, а тут доля надіслала їй такого гарного молодо-
го парубійка... 

Любощі тривали до світанку, продовжувалися й після сніданку, 
який щедро приготувала Вікторія для поновлення сил. Випите чер-
воне вино ще дужче збуджувало пристрасть. 

... — Що ми робитимемо тепер? — спитав Роман, утомлено від-
кинувшись на подушку. 

Вікторія сама запропонувала йому жити разом. 
На початку квітня він зібрав свої речі і, не порадившись навіть 

із хворою матір'ю, яка лежала в лікарні, зник. То вже батько потім 
зізнався, що син не ночує вдома. Мати, як виписалася з лікарні, 
стала розпитувати сусідів, чи не бачили Романа. Одні на те від-
мовчувалися, інші — віднікувалися. Та якось перестріла її надвечір 
старенька сусідка, що з першого поверху. Вони раніше лише віта-
лися під час випадкових зустрічей, а тут бабця сама зачепила Ро-
манову матір: 

— Євгеніє Трохимівно, а чи знаєте ви, що ваш Роман живе 
у Вікторії? 

— Не знаю, — отетеріла. — Хто вам сказав? 
— Ксенія Геращенко, сусідка Вікторії. Прохала, аби я вам про це 

не говорила. Та я чула, що ви побиваєтеся за сином, і мені стало 
жаль вас... 

Мати вже стомилась від витівок Романа: не вперше він покидав 
домівку. Зникав ось так невідомо куди, і батьки нічого не могли 
вдіяти. Та ще те його невдале перше одруження... 

Через два дні зустріла у дворі Вікторію й сама запитала: 
— То правда, Вікторіє, що у вас живе мій син? 
— Так, — мусила зізнатися, хоч і дуже боялася зустрічі з бать-

ками Романа. Ще облають або, крий Боже, волосся з голови по-
висмикують. 

— Звичайно, — мовила мати, — ви люди дорослі, але ж тобі ви-
повнилося сорок вісім, а йому на двадцять років менше... 

— Ви, Євгеніє Трохимівно, не турбуйтеся, я його не скривджу, — 
зніяковіло відказала Вікторія. 

— Як я можу не турбуватися, як мій син ровесник твоєму Ігореві? 
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— Любов не визнає віку, — віджартувалася Вікторія й пішла своєю 
дорогою. Хотілося їй скінчити цю прикру розмову. 

А дорога та, правду кажучи, була для неї останнім часом корот-
кою: до магазину по пляшку і назад. Захопилася трунками не на 
жарт. І Роман собі теж не відмовляв. 

Після тих трунків часто-густо почали між ними виникати свар-
ки, й тоді Роман, розлючений, демонстративно гримав дверима 
й повертався до батьків. Але Вікторія з оказією присилала запис-
ки, і Роман знову йшов миритися. Так і жили. 

Якось прийшли на день народження Романової матері. Радісні 
такі, задоволені. Не став їм дошкуляти розмовами батько, Георгій 
Спиридонович, змирилась і Євгенія Трохимівна. Коли вже воно так 
склалося, то хай роблять, що їм заманеться. Вікторія, врешті-решт, 
має життєвий досвід. Дасть Бог, нічого поганого синові не заподіє. 
Краще вже нехай буде Вікторія, ніж чортзна-яка жінка. 

* * * 

Задовольняючи свій чоловічий шал із Вікторією, Роман часом зга-
дував інших жінок. Думки його блукали в минулому. 

Аврелія... 
Йому тоді щойно виповнилося п'ятнадцять років. До їхніх знайо-

мих, що мешкали поблизу, приїхали родичі з Голландії: Розалія 
з чоловіком Антоні та дванадцятирічною донькою Аврелією. Дів-
чисько, смагляве та струнке, припало Романові до вподоби. По-
знайомилися, разом ходили дивитися кіно, купалися в озері, а взимку 
бігали на ковзанку. Сусідські хлопці заздрили Романові, намагали-
ся розлучити пару, та нічого в них не виходило: Аврелії Роман 
подобався. Помітила це й мати дівчинки, та не стала тому пере-
чити, бо всі довкруж говорили, що Роман гарний хлопець і батьки 
в нього сумлінні, добрі люди. 

Через три роки родина Аврелії мусила повертатися до Амстер-
дама. Проводжав їх Роман зі сльозами на очах. Дівчина обіцяла за 
п'ять років повернутися. 

Роман закінчив десятирічку, вступив до машинобудівного тех-
нікуму. Потім його призвали до війська. Афганістан... Місяці, про-
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ведені там, залишили тяжкий слід у його душі. Служив Роман у де-
сантних військах. Під час одного з боїв зазнав тяжкого поранення. 
Після завершення курсу лікування в історії хвороби записали: «цик-
лотимія з депресивним станом». Комісували. 

Повернувся додому й вештався без діла: важко було після воєн-
них буднів знову вчитися жити мирним життям. Пристрастився до 
алкоголю, хоча лікарі суворо попереджували, що після такого по-
ранення спиртного вживати не можна. А одного дня згадав про 
Аврелію і написав у далеку Голландію листа... 

Яка ж радість охопила Романа, коли через два місяці, якраз під 
Новий рік, побачив у дворі кохану дівчину! Аврелія стала справж-
ньою красунею. Дотримала своєї обіцянки, прилетіла на зустріч 
через п'ять років. Упали одне одному в обійми просто на очах у її 
матері, яка аж сльозу зронила. їй так хотілося, щоб її донька була 
щаслива... 

Закохані довго спілкувалися, як колись у дитинстві. Тільки тоді 
Роман не міг запросити дівчини до кав'ярні, а тепер може. Шам-
панське, коньяк... Переборщив Роман, відчував, що переборщив, 
хоч на ногах іще тримався. Але коли на вулиці причепилися підліт-
ки, провокуючи бійку, — дайте, мовляв, закурити, — тут уже хлоп-
ця понесло. Вихопив із кишені викидний ніж, який давно про всяк 
випадок носив при собі, й пішов із голим лезом на хуліганів. Ті 
кинулися врозтіч... 

Тієї миті Аврелія серцем відчула, що Роман уже далеко не той 
п'ятнадцятирічний юнак, до якого прагнула її душа. Перед нею по-
став малознайомий чоловік зі своїми вадами, які були їй неприємні. 
Хоч і змусила вона його жбурнути ніж у кущі, однак то вже не мало 
сенсу: ця подія поклала кінець їхнім стосункам. Дівоче кохання згасло. 

Ще тиждень Аврелія з мамою пробули в родичів. Як не домагав-
ся Роман зустрічей із дівчиною, та вона їх уникала, вигадуючи різ-
ні приводи: погане самопочуття, застуда... Коли Роман прийшов 
до її родичів, то Розалія, не пояснюючи причин, настійно попроха-
ла більше їх не турбувати. А небавом поїхала з дочкою. 

Занудьгував Роман: ходив, як кажуть, сам не свій. Життя осто-
гидло йому. Через деякий час, дізнавшись від знайомих, що їхня 
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племінниця Аврелія вийшла в Голландії заміж, Роман заштрикнув 
собі у вену шприца з рідиною для знешкодження клопів. 

Але його врятували. 
Навіщо — він і сам не знав. 

* * * 

Зіна... 
Познайомився з нею випадково. Якось, виходячи з переповне-

ного трамвая, подав руку незнайомій дівчині, що виходила слідом 
за ним. Вона з вдячністю глянула на хлопця. 

— Мене Романом звуть, — повідомив. — А вас? 
— Зіна... 
Хлопцеві здалося, що в її очах він бачить зацікавлення. 
— Живу я тут недалеко, — зронила і зникла в темряві. 
Не встиг навіть побачення призначити. 
Зіна була не міська: лишила в селі родину, нареченого, а сама 

подалася до міста в пошуках кращого життя. Працювала на галан-
терейній фабриці, а кімнату наймала на тій самій вулиці, де мешкав 
Роман, у приватному секторі. Хазяїн був підстаркуватий одинак. 
Ставився до квартирантки по-людськи: пригощав, чим міг, нічого 
не шкодував. Тільки ось як підіп'є, то залицятися намагався. Дів-
чина віднікувалася, уникала зустрічей, замикалася до ранку в своїй 
кімнаті: того кордону чоловік переступити не насмілювався. 

Того дня Зіна, завершивши зміну, по дорозі додому купила три 
гвоздики й коробку цукерок, щоб привітати господаря з днем на-
родження. Увійшла до будинку, а на столі вже парують гарячі стра-
ви й лежить великий торт із запаленими свічками. Господар, зодяг-
нений у новий костюм, зустрів її радісно і став запрошувати до 
столу. Але Зіна, привітавши його як годиться, пішла до своєї кім-
нати. Той умовляв, чекав, та нічого не вдієш: мусив сам до столу 
сідати. Хильнув зайвого, і внетерпець йому зробилося: почав гупа-
ти у двері, ще й погрожував... 

Що мала робити? Воно хоч і розпал літа надворі, та не ночувати ж 
дівчині просто неба! Мусила перехилити чарку за здоров'я та 
довголіття господаря, ще одну за себе... А потім під якимось при-



водом вислизнула з будинку. Блукала ледь освітленою вулицею, 
плекаючи надію, що дід невдовзі геть уп'ється, захропе й можна 
буде прошмигнути до своєї кімнати. 

Зіні хотілося зустріти когось із знайомих, поговорити будь про 
що, аби скоротати час. Опинилася біля магазину «Продукти», ма-
шинально вивчала освітлені вітрини. Саме в цей час звідти вийшов 
Роман. Дівчина, зрадівши, ще здалеку зачепила його: 

— Романе, вечір добрий! 
— Зіно? Як ти тут опинилася? 
Дівчина знітилася. 
— У мене... час вечірньої прогулянки. Свіжим повітрям дихаю. 
— Тоді я теж хочу з тобою прогулятися. Можна? 
Довго гуляли, вже й наговорилися, а Зіна ніяк не насмілювалася 

зізнатися, чого це вона вештається так пізно. Нехай би цей хлопець 
запросив її до себе! Миттю б погодилась. Усе краще, ніж поверта-
тися до старого господаря!.. Але Роман мовчав. 

Виходу в Зіни не було. Уже опівночі зважилася сказати правду. 
— Немає проблем, — сказав Роман. — Ходім до мене. Сьогодні 

я сам, батьки поїхали до родичів у село. Не бійся, я тебе не чіпатиму. 
— А я не з лякливих, — промовила. 
Коли прийшли, Роман запропонував дівчині ліжко у спальні, 

приніс материн халат, побажав доброї ночі, а сам примостився на 
канапі у вітальні. 

Уранці Роман — а чого, і сам не знав, — просив Зіну забрати в ді-
да свої речі й переселятися до нього. Вона сказала, що подумає, 
випила кави і, попрощавшись, пішла на роботу. 

Того вечора Зіна не прийшла. Роман сам розшукав діда, в якого 
вона наймала кімнату, але там її теж не було: старий божився, що 
вона забрала свої речі і зникла. 

Роман за будь-яку ціну заповзявся розшукати дівчину. Згадав: 
під час тієї нічної прогулянки Зіна щось говорила про сестру в селі, 
навіть прізвище називала. Через довідкове бюро Роман знайшов 
сестру Зіни, а наступного дня знайшов там і її саму. 

— Я тебе не просила мене розшукувати, — зустріла вона його 
сердито, але до хати таки запросила. 



...Кілька тижнів Роман щодня зустрічав Зіну після роботи. По-
други заздрили: що за чудовий хлопець, за такого й заміж не гріх 
вийти!.. Зрадила Зіна свого сільського нареченого. Одружилася-
таки з Романом. Гарне весілля справили. 

Кілька місяців жили в Романових батьків, потім переїхали в село 
до батьків Зіни. Тяжко було Романові в селі: Зінин колишній під 
боком — хто знає, де вона вечорами вештається? Підозрював, і не-
безпідставно. Наполіг, щоб знову повернутися до міста. Зіна наче 
й пристала на те, а тільки на третій день забрала всі свої пожитки 
й утекла. 

Роман її більше не шукав. 

* * * 

Хоч і немолода була Вікторія, та обличчя мала приємне. Низько-
росла, повненька, вона приваблювала до себе чоловіків. Чепурила-
ся щодня, бадьорилася, після розлучення з чоловіком усім казала, 
що імпотенти їй не потрібні. 

Працювала диспетчером на автотранспортному підприємстві. 
Не один з водіїв накидав оком на «он ту ефектну блондинку». Вік-
торія могла часом і випити за компанію, і анекдоти вміла розпові-
дати. І життєвий досвід у неї, що не кажи, а таки був. 

Частенько приходили до Вікторії таксисти — музику послухати, 
чарку випити. Набридали синові ті гульки, не раз виганяв з квар-
тири материних друзів. Від'їжджаючи до війська, прохав Ігор матір, 
щоб тримала себе в руках і дочекалася його. Схлипувала, обіцяла, 
писала синові, що в неї все гаразд і що чекає на нього. 

Мала відтоді кількох коханців, та з того співжиття нічого путньо-
го не виходило. Але «ефектна блондинка» й без кавалерів не нудь-
гувала. По п'ятницях та суботах ішла до сусідки, Ксенії Геращенко. 
Попивали, грали в карти. До преферансу третьою сідала Варвара; 
після смерті чоловіка вона заливала горе вином, дудлила його в ма-
газині просто з пляшки. Коли ж її не було, то до гри приставали 
хлопці: Всеволод, син Ксенії, та його приятель Роман. Щойно з'яв-
лялася Варвара, хлопці втікали: знали, що як нап'ється вона того 
вина, то лізтиме до них цілуватись, чіплятиметься, мов реп'ях до 



кожуха. А якось іще привела та навіжена до товариства свою по-
другу Тасю, на сім років старшу від Всеволода, й хотіла їх засватати. 
Ледве відкараскався Всеволод, умовляв матір, аби більше не було 
тієї Тасі в їхньому помешканні. 

Одного дня остогидла Всеволодові та весела компанія: прогнав 
усіх за поріг, ще й дверима гримнув. Відтоді перебралися жінки до 
Вікторії. Тепер там стояв гармидер до пізньої ночі. 

— Вікторіє, стихни, — прохали сусіди. 
— Скільки схочу, стільки й гулятимемо, — відповідала їм, але 

магнітофон усе-таки трохи приглушувала. 
...Коли до Вікторії в черговий раз прийшли її подруги, вона 

не стала перед ними критися, розповіла, що в неї тепер живе Роман 
Гордєєв. 

— Ти що, Вікторіє, з глузду з'їхала? — здивувалася Ксенія Гера-
щенко. — Схаменися, він же такий молодий проти тебе! А якщо 
Ігор дізнається? 

— То й що, ми самі йому напишемо... 
Варвара також уважала за необхідне висловити свою думку: 
— Вікторіє, ти так тяжко працюєш, а пригріла неробу... 
Вікторія була замислилась, але махнула рукою. 
— Нехай буде як буде, — відповіла. 
Десь через місяць, коли завітав Роман до Геращенків, то тітка 

Ксенія почала була соромити його — навіщо йому, мовляв, той 
звя'зок. Роман щось буркнув собі під ніс і не став засиджуватися. 
Перестав товаришувати із Всеволодом і з матір'ю його більше 
не вітався. 

* * * 

Не клеїлися в Романа з Вікторією стосунки. Дедалі частіше свари-
лися. Терпіти не міг, коли вона до Варвари бігала: та пристаркувата 
сласна алкоголічка з нездоровим статевим потягом несамовито дра-
тувала Романа. Та і знав він з чуток, що в тієї веселої вдовиці вдома 
робиться. Уже й дільничний інспектор був у тому обізнаний. 

Того дня Роман, стоячи біля вікна й нервово палячи одну цигарку 
за іншою, спостерігав за дверима протилежного під їзду. Поглядав на 
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годинника: час би вже Вікторії й повертатися з того кодла. Не йде. 
Чекав-чекав Роман, аж доки терпець увірвався: швидко вдягнувся 
й попрямував до тієї квартири. Постукав тричі. 

— Хто? — почулося злякане за дверима. 
Промовчав. Палив цигарку й сподівався, що Вікторія вийде сама. 
Двері прочинилися, й на порозі постала Варвара. 
— Романе? — пробелькотіла вона. 
Відштовхнувши її, він зайшов до коридору, зазирнув на кухню. 

На столі стояла недопита пляшка «Російської» та якісь наїдки, а за 
столом сидів незнайомий літній чоловік. Поруч із ним стояла роз-
червоніла Вікторія. Угледівши Романа, вона остовпіла. 

Вилаявшись, Роман вибіг геть. Уже на подвір'ї озирнувся й по-
бачив, що Вікторія йде за ним. 

Коли опинилися у квартирі Вікторії, він тихо, аби не здіймати 
галасу, але люто запитав: 

— Ти мене за кого маєш?.. 
Вікторія мовчала, лише опустила очі. Вона просто не знала, що 

йому сказати. 
Роман чекав виправдовувань, перепросин — чого завгодно, тіль-

ки не мовчання. Ще трохи постоявши, плюнув спересердя на під-
логу та пішов до ванної голитися. 

Через деякий час на кухні було накрито стіл, стояла пляшка вер-
муту. Вікторія, до якої вже встиг повернутися дар мови, стала за-
прошувати до сніданку. Присівши до столу, Роман промовив: 

— Іще раз підеш до Варвари — біди тобі не обминути. Я не жартую. 
— Але ж, Романе, — заперечила була Вікторія, — що ти маєш 

проти неї? Вона мені навіть гроші позичала, я й досі їй п'ять карбо-
ванців винна... 

— Я сам їй віддам ті п'ять карбованців! — Роман гримнув кула-
ком по столу. — У матері позичу, а віддам! І щоб ноги твоєї не було 
там більше, чула?! 

' х- * * 

Ігор Сазонов ледве дочекався короткочасної відпустки, яку йому 
давно обіцяв командир військової частини. Квапився тепер до рід-
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ного Харкова. Узяв квиток на сімферопольський рейс. Погода сто-
яла сприятлива. Закінчувався серпень. 

До Харкова літак прибув у пообідню пору. Ігор відразу згадав: 
спершу тролейбусом до Одеської, а далі кільканадцять хвилин піш-
ки... Матері про свій приїзд не сповістив: хотів зробити сюрприз. 

З валізою не пішов, а побіг до свого будинку. Непоміченим уві-
йшов до знайомого під'їзду, піднявся на другий поверх, дістав ключі 
від квартири, які беріг при собі впродовж усіх тих довгих місяців, 
що провів поза домом. Відімкнув двері. Увійшов. 

У хаті було неприбрано, всюди панувало безладдя. Передчуття 
якоїсь біди стиснуло Ігорові серце. На столі стояли полумиски 
з недоїдками, три порожні пляшки з-під вермуту. Під одним зі стіль-
ців хтось пожбурив попільничку з недопалками. На материному 
ліжку лежала пожмакана ковдра, простирадло... Стоп. Чому на 
них кров?! 

Червоні плями видніли й на підлозі — стежка кривавих слідів 
вела до самих дверей. 

Ігор покликав матір. Ніхто не озвався. 
«Де ж моя мати, Боже? Чи хоч жива?» — стугоніло в мозку. Став 

оглядати далі: може, хоч якусь записку хто залишив. 
Нічого не було. 
Ігор швидко зачинив двері квартири й вийшов на вулицю. Йому 

стало недобре. Бігти... до кого? До Романа — то був його давній то-
вариш. І матір його Ігор пам'ятає, Євгенію Трохимівну, вона ще мед-
сестрою на заводі працювала. То добрі люди. Живуть вони недале-
ко, може, знають, що тут сталося і де шукати його, Ігорову, маму... 

Прибіг. Заходився дзвонити у двері. На ті тривожні дзвінки від-
чинила Євгенія Трохимівна. Побачивши на порозі Ігоря у військовій 
формі з сержантськими відзнаками, мало не зомліла. 

— Ви не знаєте, куди поділася моя мати? Що з нею трапилося 
і де її шукати? Вона хоч жива? — одне за одним виривалися запи-
тання в солдата-десантника, який плакав, ковтаючи сльози, як 
мала дитина. 

— Жива твоя мати, Ігорю! Жива! — жінка поклала руку хлопцеві 
на плече, не знаючи, якого тону прибрати далі. — Але вона... 
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— Що? Що з нею?! 
— У... важкому стані. У невідкладній хірургії. Лікарню, що на 

Павловому Полі, знаєш? Вона там. 
— Але що сталося? Як вона туди потрапила? І коли? 
— Учора ввечері. «Тяжкі тілесні ушкодження», як у міліцейських 

протоколах пишуть... 
— Але, чорт забирай, що все-таки трапилося? Напад? Пограбу-

вання? Хто, скажіть мені, хто скривдив мою матір?! — Ігор утратив 
самовладання: ще мить, і він ухопив би літню жінку за плечі та 
почав би трусити. — Хто це зробив?! 

Євгенія Трохимівна зблідла й опустила голову. 
— Роман. Мій син. 

* * * 

Роман пам'ятає: той жах, той несамовитий вибух люті стався кіль-
кома днями опісля тієї дурної сварки через Варвару. Примирення 
відбулося за всіма законами жанру: пляшка вермуту, обійми, при-
страсна ніч... Вікторія тоді сама себе перевершила: називала Ро-
мана «любим хлопчиком», нічого з арсеналу пестощів для нього 
не пошкодувала... 

Романа немов магнітом тягло до Вікторії: він так прагнув жіно-
чого тепла, а вона добре знала, чим його пройняти, і добре вміла це 
робити. Сама смакувала в тих брудних любощах. Якось зізналася 
в ліжку: «Мені подобається бути розпусною. Звиваюся, як гадюка, 
і не треба мені ні хліба, ні видовищ, — було б лише навколо кого 
повзати». 

Найдужче дратували Романа навіть не ті її походеньки до Вар-
вари. Він відчував: до того, що діється в його душі, Вікторії геть 
байдуже. Бавиться з ним, як із маленьким, а він слухається, бігає 
довкруж, як той песик покірливий. Він злиться — вона глузує. Коли 
хочеться їй чоловіка — він у будь-який час до її послуг. Ще й кони-
ки викидає: змушує його по десять хвилин під дверима простоюва-
ти, доки вельможна пані відчинити зволить. 

...Того вечора Вікторія зізналася, що була від нього вагітна. 
— Вагітна?! — ошелешено перепитав Роман. 



Так, вагітна. Але плоду вже позбулася. 
Роман так розлютився, що затопив їй ляпаса. Яке право вона мала 

так чинити, навіть не порадившись із ним, із батьком дитини?! 
Настрахана Вікторія втекла була до кухні, а потім несміливо за-

зирнула до кімнати. Роман сидів на канапі, обхопивши голову ру-
ками. Здавалося, лють минула, поступившись місцем відчаєві. Звів-
ши очі, він із болем промовив: 

— Дурна ти, Вікторіє! А я хотів би дитини від тебе... 
Того вечора вони пили багато, але без тостів, кожен сам по собі. 

Вікторія дивилася на Романа пустими очима, не ховаючи байду-
жості й неприязні. Роман намагався на те не зважати й заливав 
образу вином. Якби вона бодай раз поцікавилася його минулим, 
то була б обачніша, принаймні не лежала б так спокійно того ве-
чора на дивані. 

Роман був уже п'яний як чіп. Обурення в ньому зростало: у цю 
мить він, здавалося, ненавидів не тільки Вікторію, а всіх жінок на 
планеті й цілий світ. «Гаразд, Зіні, тій сільській шльондрі, потрібна 
була міська прописка. А цій старій стерві що від мене треба?» — сту-
кало в мозку. 

Вікторія напівприкрила очі й млосно всміхнулася. 
«Смієшся, гадино! Убити тебе! Убити!..» 
Роман, і собі всміхнувшись, узяв зі столу величезного хлібного 

ножа. Ніби граючись, повільно випробовував пальцями нагостре-
не лезо. Підвівся, увімкнув на повну потужність магнітофон. Ма-
шина ревла і хрипіла. Романові здалося, ніби ним заволоділо якесь 
страхітливе створіння, яке наказує йому здійснити жорстокий за-
дум. Роман уже виразно усвідомив: він — лише знаряддя в руках 
цієї потворної істоти. Повільними кроками міряв підлогу. 

Раптом обернувся. Ступив два кроки до Вікторії. Тепер вони 
віч-на-віч. У правій руці його сяйнуло лезо ножа. 

— Навіщо тобі ніж? — здивовано спитала Вікторія. — Зарізати 
мене хочеш, чи що? — і засміялася. 

Зціпивши вуста, Роман щосили ввігнав ножа в ліву частину гру-
дей жінки, цілячись у серце тієї, з ким ділив їжу і постіль. 

Ніж увійшов по самісіньке руків'я. 
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Вікторія впала на брудну підлогу. Вона втратила свідомість. 
Разом із кров'ю з її тіла витікало життя. 

* * * 

— Ось і помстився! А ти не вірила, на що я здатний, усе жартами 
відбивалася. Досміялася, стара тварюко? — проказав Роман. Із пе-
реможним виглядом він стояв біля своєї жертви, ніби тріумфатор 
біля трофею. 

Але ще мить страшного затьмарення — і страх із жалем охопили 
його. Уже не хотілося, щоб вона вмирала. Роман зірвався з місця, 
гарячково забігав по кімнаті. 

— Треба ж якось рятувати! — шепотів, задихаючись. — Як? Як? 
Викликати «швидку допомогу», покликати маму... О, маму, швид-
ше, вона ж у мене медсестра!.. — і побіг до дверей. 

Було вже пізно, і Євгенія Трохимівна лежала в ліжку, коли син 
залетів до її кімнати. Від нього сильно відгонило алкоголем. 

— Мамо, вдягайтесь і мерщій до Вікторії! — крикнув з порога. 
— Романе, ти несповна розуму. Мені там нема чого робити, — 

відповіла холодно. 
Роман спинився на порозі. Руки в нього тремтіли. 
— Там у неї щось трапилось? — запитала Євгенія Трохимівна. 
— Так! 
— Щось серйозне? 
— Дуже... 
Євгенія Трохимівна хутчій одяглася й пішла за Романом. Добре, 

що йти було недалеко. Як піднялися на другий поверх, син відчинив 
двері й пропустив матір поперед себе. 

Магнітофон надривався, немов зранений звір. Вікторія в самій 
сорочці лежала на підлозі в калюжі крові. Вона вже прийшла до 
тями і стогнала. Євгенія Трохимівна, нічого вже не запитуючи, ки-
нулася до неї. Одразу оцінила ситуацію, розшукала в серванті вату 
й приклала до рани. Ножа витягати не наважилася. 

— Негайно викликай «швидку»! — кинула в бік Романа. 
— Води, — заблагала хрипким голосом Вікторія,' — дайте мені 

води... 
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До квартири почали збігатися сусіди. Хтось вимкнув нарешті той 
скажений магнітофон. 

— Серце болить і дихати боляче... — стогнала Вікторія. 
Навколо бідкалися люди. 
Увірвалася бригада «швидкої допомоги». Санітари поклали Вік-

торію на ноші, штрикнули кілька уколів і понесли до машини. Вік-
торія знову втратила свідомість. 

Дверцята «швидкої» зачинилися, і машина з ревом сирени ви-
їхала з двору. 

Роман хутчій пішов з подвір'я геть. 
Ні, він не збирався втікати. Як тепер вигнати з голови цей кош-

мар?.. Походив з годину вулицями, потім подався до батьків. Зачи-
нився у ванній кімнаті. Двері відчинив тільки на вимогу міліції. 

Вийшов, мовчки простягнув міліціонерові руки. Зап'ястки опи-
нились у лабетах наручників. Коли виводили його з квартири, навіть 
не глянув у бік приголомшених батьків, не попрощався з ними. 

Євгенія Трохимівна схопилася за серце. 

* * * 

Крізь заґратоване віконце до кабінету слідчого пробивалося слаб-
ке сонячне проміння. Старший слідчий міської прокуратури Бі-
логуров, розклавши папери на столі, робив нотатки, чекаючи, 
поки йому приведуть заарештованого Романа Гордєєва. З район-
ної прокуратури кримінальну справу вилучили і вести слідство 
далі доручили Білогурову. Досконально вивчити всі обставини 
справи слідчий не встиг: теку з резолюцією міського прокурора 
секретарка передала йому лише напередодні, під кінець робочо-
го дня. Ось тепер на ходу й готувався до допиту підозрюваного. 
Щоправда, деякі подробиці йому ще перед сніданком устиг роз-
повісти слідчий районної прокуратури, якого включили до слід-
чо-оперативної групи. 

Невдовзі в кабінеті з'явився Гордєєв, і Білогуров відпустив кон-
воїра. Запропонував Романові стілець, відрекомендувався й обвів 
підозрюваного пронизливим поглядом. Поцікавився, чи відповіда-
тиме той на його запитання. 
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Гордєєв відповів, що готовий відповідати за скоєний злочин і не за-
перечує, щоб слідство вів Білогуров. 

— За що ж ти її вдарив ножем? 
— Важко пояснити... Вона завжди намагалася мене обдурити... 

Зробила аборт... Та ще до Варвари ходила, щоб там потай від мене 
зустрічатися з іншими чоловіками... Ви дозволите запалити? 

Білогуров дав йому цигарку й жбурнув на стіл запальничку. Ро-
ман жадібно затягся димом і запитав: 

— А чи вона... лишилася живою? 
— Жива, але в дуже тяжкому стані. 
— А як ви будете кваліфікувати мій злочин? 
— Замах на вбивство. 
Гордєєв іще раз затягся їдким димом, згасив об черевик цигарку, 

заховав недопалок у кишеню піджака — ще знадобиться — і розпо-
чав свою сповідь. Слідчий ледве встигав занотовувати почуте до 
протоколу. 

.. .Кілька тижнів мине, доки слідчий видрукує в обвинувальному 
висновку: «Затриманий громадянин Гордєєв повідомив, що вчинив 
замах на вбивство громадянки Сазонової, спокійно та детально 
виклав обставини скоєного злочину...» 

Суд дійшов висновку, що стан психічного здоров'я дозволяв об-
винуваченому контролювати свої дії. 

* * * 

Вікторія нерухомо лежала на ліжку, вкрита білим простирадлом, 
бліда й немічна. Груди в неї були перебинтовані. Коло неї сидів син. 

Він вирішив ні про що не розпитувати: матері й так боляче за все 
те, що було, а минулого все одно не вернеш. 

— Синочку мій, — промовила Вікторія. У її слабкому голосі вчу-
валася ніжність. — Ти вже назовсім до мене приїхав? 

— Хотів на десять діб у відпустку. Але не переймайся, мамо. Я бу-
ду коло тебе, доки ти не одужаєш. 

Увійшла медсестра: настав час колоти снодійне. 
— Громадянине, — звернулася до Ігоря, — хіба лікар вас не попе-

реджав? Ваша мати дуже слабка. їй не можна багато розмовляти. 



Ігор поспішно закивав головою. 
— Знаю, знаю. Я мовчки сидітиму. 
Вікторія того вже не чула: вона спала. 

Замість епілогу 

Побутове вбивство. Це все одно іцо сказати «буденна трагедія». Та 
хіба трагедія може бути буденною?.. Змінюється влада, але роками, 
десятиліттями не можуть викоренити цього зла, цієї тваринної жор-
стокості з людської натури. Алкоголь, наркотики, розпуста, жадоба 
збагачення — все це каталізатори тотального озвіріння людства. 
Життя, найдорожчий дар Божий, знецінюється до мізерності, сенс 
існування вимірюється глибиною склянки. Як змінити це? Як по-
вернути людям людське обличчя?.. 

Доля героїв цієї історії склалася по-різному. Лікарі врятували 
Вікторію Сазонову. Дочекалася ще синового весілля і внуків поба-
вити встигла. Роман, відбувши три роки покарання, добровільно 
пішов із життя. Після цієї звістки один за одним померли його бать-
ки. Люди поступово забули те горе. 

...А в газетах ненастанно повідомляється про нові злочини. 
Потім про це знімають фільми, потім їх рекламують. Я не дивлюсь 
кривавих епопей, що лоскочуть нерви. Знаю: не тим шляхом має 
вертатися до нас утрачена духовність. 



ВОНА - МАТИ 

Людина повинна бути завжди радісною. 
Якщо радість закінчується, 
шукай, у чому помилився. 

Л. Толстой 

Тополевий парк шумів молодим зеленим листям. Статна, симпатич-
на жінка в плащі зі світлої болоньї поволі йшла поміж стовбурів. 
Очі в неї були зелені — яскраво-зелені, ну точнісінько як оце листя. 

Густі пасма пишного чорного волосся пестив прохолодний віте-
рець, куйовдив зачіску. Зрідка поміж дерев з'являлася самотня люд-
ська постать і губилася десь у струнких тополях. Та нема до того 
Ірині Петрівні діла. Вона почувається нещасною. 

Вона сьогодні нікуди не квапиться: між копітких буднів голови 
фабкому прозирнув нарешті вихідний. Ось і прийшла сюди побути 
на самоті зі своїм лихом. Чи доброю стежкою простувала в житті? 
А далі як бути?.. 

«Твій син переступив закон!» 
«Це сталося випадково. Едик — порядний хлопець». 
«Еге ж, порядний! Виправдовуй його, виправдовуй. Нехай тепер 

постраждає за ґратами». 
«Та я ж його з пазухи годувала, на руках виплекала! Та я ж — 

мати...» 
Здригнулася. «З ким це я?» Довкола жодної душі. 
Отак тепер щоночі сама з собою в думках сперечається. Наче 

й намагалася погодитися зі слідство*м: Едик — розбійник, на те 
є безперечні докази. Та серце материнське тріпоче, тріпоче й су-
противиться... 

Ще донедавна вважала себе щасливою. Виходила сина — став на 
ноги після тривалої тяжкої хвороби. І ось знову нещастя. Звідки 
вже тих сліз узяти?.. Чим зросити палаючі щоки?.. 
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А тополі, тихо погойдуючись, мовчать. Ледь помітно вітають 
гостю верховіттям. Може, щось і радять, та хіба ж зрозуміти той 
таємничий шепіт. 

Блукає поміж деревами Ірина Петрівна, картає себе, що не 
вберегла сина від лиха. Чия провина в тому, що сталося? Хто 
знає. Гортає жінка в пам'яті прожиті роки: важке життя було, 
ох і важке... 

Дістала рожеву хусточку, притулила до вологих очей. 
Хиляться до землі тополі, шелестить трава, наче втішаючи сумну 

жінку, і губиться в тому шелесті її плач. 
Повіяло прохолодою. Хіба в болоньї зігрієшся! Кепський плащ — 

за все чіпляється. І тепла не дає. А як же воно, тепло, цієї миті 
потрібне... 

Зиркнула на годинник, дарунок чоловіка, прискорила ходу. На-
дворі спускалися сутінки. Он дорога, а там і автобусна зупинка 
неподалік. Глянула на себе в люстерко, поправила зачіску. 

Автобус загарчав і рушив. За кільканадцять хвилин зупинився 
поблизу гуртожитку художньої фабрики, де наразі мешкає голова 
фабричного комітету профспілки. 

* * * 

Іринка з родиною переїхала до Харкова з Полісся, було це ще під 
час колективізації. У першому класі поліссяночка ніяк не могла 
вимовити «завірюха»: все в неї «завируха» виходила, на білорусь-
кий кшталт. Так і зосталася для однокласників Завирухою. 

До війни Ірина встигла закінчити семирічку. Коли гул гармат 
наближався до міста, країні були вкрай необхідні робочі руки. 
Дорослі воювали, а вони, підлітки, своєю невтомною працею ла-
штували перемогу в далекому тилу. Ірина пам'ятає, як іще в школі 
разом із дівчатами вишивала візерунчасті хустинки, щоб потім 
подарувати солдатам. Відсилали скромні дарунки в невеличких 
пакунках і тим, хто відважно бився на озері Хасан. Тоді їй тільки 
виповнилося чотирнадцять років, але та страшна пора гартувала 
юнь. Мужніла й Ірина щоднини. Після школи для неї знайшлася 
робота на художній фабриці. Закінчивши зміну, дівчата влашто-
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вували концерти для поранених бійців, обдаровували їх цигарка-
ми та різним начинням з фабрики. 

Незабаром фабрику евакуювали до Казахстану. А дружба фаб-
ричних дівчат із фронтовиками міцніла з кожним днем: писали 
листи з побажаннями швидкої перемоги. Якось і Ірина відіслала 
артилеристам листа, указавши на звороті трикутника свою адре-
су. Через кілька тижнів із фронту їй надійшов лист від офіцера. 
Почали листуватися. Не відала дівчина, що з тих солдатських три-
кутників розпочнеться її нова доля. 

Першого ж повоєнного року вісімнадцятирічна Ірина наперекір 
рідні вийшла заміж за колишнього артилериста, старшого лейте-
нанта Івана Подоляка. Справним солдатом був Іван, груди ордена-
ми й медалями вимостив. Не одній дівчині подих перехоплювало. 
Заздрили Іринці, що такого жениха собі знайшла. 

Але війна війною, а в мирному житті теж треба вміти труднощі 
долати. Чоловік гадав: коли воював, то тепер заслужив спочинок. 
Зарозумілий став. Легкого хліба шукав. 

— їдьмо на мою батьківщину, там молоко і м'ясо є, — умовляв 
Іван дружину. 

— Але ж і в селі працювати треба, — зауважувала йому Ірина. 
Довго просив директор Ірину, секретаря комсомольського осе-

редку, щоб не покидала фабрики. Та що вдієш — чоловік наполягав 
на своєму. Мусила поступитися. 

Там, у Росії, на Саратовщині, і з'явився на світ Едик. Скільки ж 
радощів було в хаті! Ірина мов сама наново на світ народилася: 
вона тепер — мати!.. Негаразди з чоловіком відсунулися на дру-
гий план. 

Та ледве виповнилось Едикові чотири місяці, як упав він з ліж-
ка. Після того не міг звестися на ніжки до трьох років. А тут іще 
лікарі виявили вроджену патологію суглобів. Пропонували хірур-
гічне втручання, але гарантії на повне одужання не давали. Ірина 
не стала ризикувати. 

— Як судилося, так нехай і буде, але різати не дам, — сказала. 
А життя з чоловіком ставало дедалі нестерпнішим. Учитися 

не хотів, працювати, як усі люди, теж. До дружини ставився зверх-
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ньо, у всьому намагався довести свою чоловічу перевагу. Часом 
таке плів, що й слухати було гірко. Та ще й випивати почав. 

Якось напідпитку сказав: 
— Ірино, я, мабуть, подамся до Магадана на заробітки. Зароблю 

на легковичок і за три роки назад повернуся. 
— Що, знову легких грошей закортіло? — дорікнула. — А втім, 

можеш їхати... 
Не бачив сліз дружини Іван, та й байдуже було йому до них. 

Поїхав на довгі роки, загуляв десь у світах, а вдома бідувала жінка 
зі скаліченим сином. 

Ірина лінивою не була і трудилася в селі щосили. Жила сама: 
кому потрібна жінка з хворою дитиною, коли деякі чоловіки й своїх 
здорових дітей покидають? Про друге заміжжя навіть не думала. 
Та й офіційного розлучення тоді ще не взяла. Сама й плаття зайво-
го не зносила — усе, що могла, синові віддавала. Вона ж мати... 

* * * 

Едикові б стрибати з дітлахами, а він ледве ноги переставляв. На 
вулиці його дражнили кульгавим. Хлопчик дострибував до кімнати 
й подовгу не виходив на подвір'я, щоб не чути тих гірких, образли-
вих слів. Лише з мамою була йому втіха та радість. 

Незабаром Ірина вирішила повернутися до Харкова: сподіва-
лася, що там вилікують її сина. Улаштувалася на ту саму художню 
фабрику. Мешкала з дитиною, мати старенька допомагала, коли 
у змозі була. Від чоловіка звісток не було. 

Декотрі дорікали Ірині: мовляв, дарма губить свою молодість, ди-
тину можна і до інтернату відправити, там же і догляд, і лікування... 

— Сама доведу його до пуття, — відповідала на те. 
А Едик ріс і карався своєю хворобою. Уже й мамі дорікати почав, 

нащо йому таку тяжку долю дала... Ірина терпіла й те. Водила його 
за руку фабричним подвір'ям, а як стала головою профспілки, то 
під час приймальних годин вмощувала його в куточку кабінету 
і давала щось почитати. Самого не хотіла залишати. 

Одного разу під час прогулянки на території фабрики зустрів 
Ірину Петрівну з Едиком інструктор фізкультури. 



— Чого кульгаєш, хлопче? 
— З ногами біда... 
— Приходь до мене. Дякуватимеш усе своє подальше життя. 

Обіцяю: до весілля будуть твої ноги здоровими. 
— Завітаємо неодмінно, — відповіли на те разом, хоча пропози-

цію ту сприйняли не надто довірливо. Авжеж, Ірина силу-силенну 
грошей уже віддала тим лікарям. Кілька років Едик був на лікуван-
ні в Інституті ортопедії та травматології імені Ситенка, і навіть там 
не допомогли. До знахарів возила стільки разів, а покращень майже 
ніяких — хіба що біль тимчасово стихав. 

Так стала мати водити Едика до спортивної зали. Наполегливі 
тренування, доброзичливе ставлення інструктора, а може, ще й дія 
ліків нарешті — усе це робило свою справу. З кожним днем міцніли 
в Едика ноги. Спорт збуджував у хлопця щире зацікавлення, увесь 
вільний час він присвячував тренуванням. Едик старанно викону-
вав будь-які вправи, мужньо витримував навантаження. Тренер 
замінив йому рідного батька. 

З часом став хлопець ходити без жодних допоміжних пристроїв 
і без сторонньої допомоги. Ірина Петрівна спочатку не вірила влас-
ним очам: адже сталося диво. Не знала, як і віддячити фізрукові. 
А той від презентів відмовлявся, нічого брати не хотів: казав, що то 
його робота. Та на весілля до Едика прийти обіцяв неодмінно й чар-
чину перехилити за його здоров'я. 

Час плинув швидко. У сімнадцять років юнак почувався цілком 
здоровим і влаштувався працювати на мамине підприємство ме-
ханіком. Едик Подоляк і не підозрював, що тут, на фабриці, зустрі-
не він перше кохання, хоча й не зуміє його вберегти. 

* * * 

На художню фабрику часто навідувалися учні середньої школи: 
проходили виробничу практику й опановували майбутній фах. 
Можливості для цього були: керамічні, ткацькі, веретенні, килимові, 
деревообробні цехи, нарешті, механічні майстерні. Було де прище-
пити художній смак. На фабриці виготовляли традиційні рядна 
з вовни, гарні килими, дитячі іграшки з кераміки та дерева. 
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Учнів водили цехами, показували різні машини, давали короткі 
пояснення, що до чого. Едик мовчки проходив повз ті екскурсії, 
іноді ніяковів, відвертався від юних дівчат: у механіка швейних 
машин, мовляв, чимало й свого клопоту. 

Одна з дев'ятикласниць швидко сподобалася робітницям: до ро-
боти була кмітлива й прудка. Сама смаглява, постать наче з бронзи 
вилита. На вродливе дівчатко накидали оком і чоловіки за сорок... 

Якось під час зміни Едик випадково опинився поблизу робочого 
місця Нелі. Зустрілися поглядами, мить стояли непорушно. У карих 
очах дівчини читалася неприхована радість. 

Едик отямився першим. 
— Машина зіпсувалася, дівчинко? — промовив сором'язливо. 
— Зовсім ні. І в мене є ім'я... 
— Тож яке? — посміливішав. 
— Неля. Неля Ватрук. 
— Едуард Подоляк, — чемно вклонився їй хлопець, приклавши 

руку до грудей. 
Правду кажучи, Неля й раніше крадькома спостерігала за моло-

дим механіком. Що його звати Едиком, то від робітниць чула. Як 
зламається щось у котрійсь машині, то його відразу й кличуть. Піді-
йде швиденько, покопирсається в машині, усуне пошкодження і йде 
далі цехом. Неля подумки кликала його до себе, щоб підійшов хоч 
на хвильку. Хотіла, аби сам відшукав для того якусь причину. А він 
чомусь не підходив. А тепер ось усе так просто. 

Віднині Едик частіше підходив до робочого місця Нелі, й причи-
ни справді сам вигадував. Вона шарілася, відповідала щось невлад, 
а інколи соромливо втуплювала очі в машину, вдаючи, що не чує 
його запитань. Тоді він, ніяковіючи, відходив. 

Якщо раніше Едикові було байдуже, прийде Неля на роботу чи ні, 
то тепер щоднини став визирати її біля прохідної. А якось не втри-
мався і звернувсь до матері боязко: 

— Мамо, глянь-но на дівчину, що в закутку справа. Подобається? 
— Гарна, але я її не знаю. При нагоді неодмінно познайомлю-

ся — може, невісткою буде... 
Едик густо почервонів. 
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Усю без останку душу свою віддала синові Ірина, тож і за собою 
залишила право впливати на його життя: вона ж мати... Цікави-
лась його дозвіллям, оточенням, друзями, боялась, аби ніхто хлоп-
ця з доброго шляху не зіпхнув. Того дня надвечір підійшла вона 
до майстра, запитала спершу про роботу ділянки, а потому мовби 
ненароком додала: 

— Бачу, у вас тут робітниці нові з'явилися, — і кивнула в бік 
чарівниці свого сина. 

— А ви б познайомилися з нею самі. Вони з вашим Едиком час-
тенько розмовляють. 

Ірина Петрівна підійшла майже впритул до дівчини і якусь мить 
спостерігала за її вправними рухами. Таки добре шила Неля. На 
появу голови фабкому почервоніла, перехопило подих: дівчина здо-
гадувалася, що це Едикова мати. Боялася, що питатиме про сина. 
Та Ірина Петрівна лише поцікавилася, як їй працюється, чи, бува, 
не кривдить хто. Про Едика й словом не обмовилася. Так і пішла 
собі далі, але обидві зосталися вдоволені тим, що познайомилися. 

Минуло ще кілька тижнів. Двічі проводив Едик Нелю додому 
після шкільних вечорів. А потім... потім була записка. 

* * * 

Едик нікому про те не сказав, навіть матері. Записка була від Жан-
ни з десятого «Г». Приваблива, смілива, розкута... Едик був підле-
щений її увагою. Кілька разів зустрілися — і він відчув: наче якась 
сила тягне його до тієї дівчини. Едик розумів, що зробить боляче 
Нелі, чистій, чудовій Нелі, яка так довірливо горнулася до нього. 
Однак нове почуття було сильніше... 

Жанна першою освідчилася Едикові. Подарувала свою фотокарт-
ку, а на Першотравень сама завітала в гості. На статурі дівчини 
бездоганно лежала будь-яка сукня: як пройде, бувало, у класі між 
рядами парт, то хлопці аж роти пороззявляють. Коротка спідничка, 
виточені литки, пишна зачіска... Жанна була дуже здібною до на-
вчання й любила похизуватися в товаристві, показати, на що здатна. 
Вона не звикла собі ні в чому відмовляти: так у них удома заведено. 
Батько — директор ресторану, мати — інженер. Запити самої Жан-



ни відповідали можливостям її родини. Було з чого тратитися на 
модні сукенки та спіднички, а про святкування днів народження 
годі й згадувати: понад тридцять душ завжди запрошувала до себе. 
Цього року до неї несміливо прийшов і Едик. 

Ірина Петрівна вдома добряче вишпетила сина за те, що подару-
нок задорогий купив. 

— Заради чого це все? Батька ж у тебе немає... Краще б на себе 
працював! 

— Мамо, перестань... 
— Не перестану! Адже ти ще їй не чоловік! Мені ніхто таких 

дорогих подарунків не купував... 
У цій останній фразі Едик вчув гіркоту, і він пообіцяв собі, що 

на мамин день народження купить іще кращий подарунок. 
Сама Жанна приходила до Едика в гуртожиток, як до себе додо-

му. Ірині Петрівні це не подобалося. 
— Жанно, я вважаю, що приходити до хлопця додому можна 

лише тоді, коли маєш із ним дуже близькі стосунки, — не витрима-
ла одного разу мати. 

— А чого нам критися? — здивовано відказала Жанна. 
Едикові було з нею простіше, цікавіше, веселіше, ніж із Нелею: 

з тією тільки стояти поруч, мовчати і мріяти... А Неля тим часом 
місця собі не знаходила. Якось сама навідалася до кабінету Ірини 
Петрівни й зі сльозами на очах розповіла про розбиту дружбу. А так 
добре все починалося... 

— Зачекай, може, все ще перемелеться. Будь гордою і не втрачай 
гідності, — повчала дівчину доросла жінка, чужа мати. 

А син її десь у цей час голубив іншу... 
Незабаром підоспів призовний вік — виповнилось Едикові вісім-

надцять. Сказав він матері: 
— Я вже достатньо здоровий. Піду до військкомату й проха-

тиму направлення на медичну комісію. Хочу бути військовиком, 
танкістом. 

Ірина Петрівна підійшла до нього, пригорнула до себе й поцілу-
вала в чоло. 

— Ти справді дужий, мій синочку! — з радістю проказала. 
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Від того хлопцеві стало так радісно, мовби на свіг наново на-
родився. 

Коли про наміри Едика довідався інструктор, то радів разом із 
ним. Чудо таки сталося: сувора комісія в училищі визнала Едика 
Подоляка здоровим. Іспити вступні склав успішно. Не було меж тим 
радощам, коли Ірина Петрівна вперше побачила свого красеня в но-
венькій курсантській формі... 

Раділа з того й Жанна. Та не встигла ще потертися перша кур-
сантська форма, як стала дівчина наполягати на одруженні. Едик 
не заперечував, але мати була категорично проти: на першому році 
навчання — жодного весілля. 

Не забарилися після того нагодитися до Ірини Петрівни і батьки 
Жанни. Завели розмову: мовляв, коли діти кохають одне одного, то 
не варто цьому заважати. 

— Нехай ваша Жанна ще почекає. Стане Едик офіцером, тоді 
інша справа, — стояла на своєму Ірина Петрівна. 

— Чого чекати так довго? Що від того зміниться? Ліпше зараз, 
ми готові до весілля, — наполягала мати Жанни. 

— Чи ти боїшся, що Едик від тебе втече? — звернулася Ірина 
Петрівна до дівчини, яка опустила очі. 

— Зрештою, Ірино Петрівно, яка різниця, роком раніше чи піз-
ніше? — встряв у розмову й батько Жанни. 

— Хочу бачити плід своєї праці. Дам йому освіту до кінця, хліб 
у руки, а тоді вже нехай мастить собі голову сам. 

Так і пішли ні з чим. 
Після тієї відмови ставлення Жанни до Едика відчутно похолод-

нішало. Часто-густо Едик разом з іншими курсантами виїздив на 
полігон — навчання там проводилися. А Жанна тим часом не дуже 
й тужила за ним. Легко нові знайомства заводила. Чув про те й Едик, 
від образи тільки губи кусав. Тільки виїдуть ненадовго за місто 
курсанти — а біля Жанни знову нові знайомі крутяться. Мати Еди-
ка за нею не стежить, навпаки, рада б її позбутися — нащо їй така 
гуляща невістка. 

Ірина Петрівна сама в житті обпеклася добре, тож і передбача-
ла: зареєструють той шлюб молодята, поживуть трохи й розбре-
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дуться хто куди. Жанна звикла жити на широку ногу, а в неї з Еди-
ком тих коштів як кіт наплакав. А правду кажучи... не лежить її 
душа до Жанни, незлюбила дівчину відразу. Не такою має бути 
дружина офіцера, та й усе тут. Воліла б бачити своєю невісткою 
Нелю... 

* * * 

Самій Ірині Петрівні в особистому житті не таланило. Самотня 
була. Бракувало їй уваги чоловічої, шани, любові. Пам'ятає, як 
раділа, коли на жіноче свято грамоту вручили похвальну: для ко-
гось, може, й дрібничка, а для неї — подія... Чоловік її непутящий 
не писав, жодних звісток про себе не надсилав. Важко було Ірині. 
Ще як Едик малий був, закінчила заочно Московський технікум 
легкої промисловості, навіть про вступ до інституту гадку ма-
ла — хотілося мати вищу освіту. Та не до того було: мама лежала 
в лікарні з інфарктом, а Едик в Інституті ортопедії та травматоло-
гії. Пізніше вступила до Вищої партійної школи профспілкового 
руху, що в Ленінграді, і провчилася там два роки, також заочно. 
І ось уже чверть віку працює в одному колективі. Різні посади 
доводилося обіймати: парторга цеху, замполіта в школі ФЗН — ні-
якої роботи не цуралася. У тяжкі часи допомоги не шукала, під-
тримки в райкомі партії не просила. Усьому сама раду давала... 

Десять років минуло відтоді, як поїхав її Іван на легковичок 
заробляти. І яке ж було здивування Ірини: приїхав-таки, ще й 
у Харкові її розшукав... Повернувся, щоправда, без легковичка, 
ще й пиячив безпробудно. Зарплатню дружини пропивав. Уже й 
у райкомі почали Ірині дорікати: як це так, мовляв, — комуніст, 
а в сім'ї негаразд? 

Намагалася Ірина влаштувати його на роботу, та марно. На сина 
уваги й зовсім не звертав. 

— Чого ти за ним плачешся? Діти ще будуть, а ось чоловіка ти 
більше не знайдеш, — белькотів напідпитку Іван, дратуючи її. 

— Дурний ти, Іване, як той пліт. Шкода тільки, що я це пізно 
втямила... 

— А ти надто розумна, хизуєшся иереді мною, що в тебе диплом... 



323 

— Знайшов, чим докоряти! Я тобі вчитися не забороняла. Не хо-
чу більше такого чоловіка, як ти. Різні в нас дороги, а сина до пуття 
я доведу сама. 

Розлучилися. Більше Ірина його не бачила, тим, як склалася йо-
го доля, не цікавилася — своїх турбот вистачало. 

* * * 

По обіді до голови фабкому зайшла завідувачка дитсадка Свиридо-
ва й повідомила: 

— Ірино Петрівно, у четвер ми збираємося всім колективом про-
вести вашу маму на пенсію. Ви неодмінно повинні прийти. 

— Щиро вдячна, Ніно Іванівно, ось мої п'ятдесят карбованців... 
— Що ви! Ми вже зібрали достатньо грошей. 
— Бери, згодяться. Прийду обов'язково! 
І справді, згадала Ірина Петрівна, це ж її рідненька вже дожила 

до пенсії... І приємно, і сумно. У п'ятдесят чотири роки пішла 
мати доробляти трудовий стаж. Працювала нянечкою. Це через 
них, дітей, вона все життя каралася. Чоловік її покинув із двома 
діточками, а чого, Ірина й досі не знає, не бентежила неньки зай-
вими запитаннями. Певне, покохав-таки іншу... Ліза, менша сес-
тра, й дотепер не може того пробачити. Ірина ж не картає батька 
за те. Зрідка надсилає йому поштові картки, привітання зі святами 
та днем народження. Він із другою жінкою ще трьох дітей виховав, 
допоміг їм здобути вищу освіту. Надсилав гроші і першій сім'ї. 

Уже почала Ірина розмірковувати, який подарунок для мами ви-
брати, як віддячити колективу за шану й увагу... Звідки їй було знати, 
що до обкому профспілки прийшла анонімна скарга на керівництво. 
Ув обкомі звернення зареєстрували, наклали резолюцію: «Викликати 
в четвер на 16 годину директора й голову фабкому особисто». 

Поїхала Ірина Петрівна купувати подарунки. Купила мамі гарну 
сукню і туфлі, а колективові — велику картину. На фабрику повер-
нулася вже після завершення обідньої перерви. Тут її розшукав 
заступник і повідомив, що треба зателефонувати директорові. 

Почула у слухавці суворий голос директора, майже закричала 
у відповідь: 



— Я не зможу, Анатолію Васильовичу! О п'ятій колектив дитсад-
ка проводжає мою маму на пенсію. Образиться вона на мене! 

— Нічого, мама завжди зрозуміє, що громадські справи в нас на 
першому місці. 

У обкомі мораль читали аж до вісімнадцятої. 
— «Вони тільки говорити вміють красиво, а у водолікарні ніколи 

гарячої води не буває... Хіба це турбота про робочий клас?» — за-
читував керівник обласної інстанції. 

Перепало їм із директором добряче. Мовляв, не догледіли, от 
і маєте. Обком мусить вчасно реагувати на скаргу, бо ще й до сто-
лиці, крий Боже, доберуться ті писаки. 

Доки повернулися на фабрику, вже була дев'ятнадцята. Ірина 
зайшла до свого кабінету, безсило опустилася на стілець і кілька 
хвилин просиділа в задумі. Уявляла розчулену маму, веселий гомін 
на урочистостях... Хотіла б і вона сидіти з ними за столом. 

Та йти на мамине свято в такому пригніченому настрої не хоті-
лося. Подивилася на годинника — вже й запізно. Повернулася до-
дому й місця собі в кімнаті не знаходила. 

Щойно клацнув замок у дверях, кинулася діставати подарунок. 
Але мати до неї відразу з докорами: 

— їй-бо, не сподівалася, що таку доньку погану виховала! Чужі 
люди раділи за мене, а рідна дитина не схотіла прийти. 

— Не змогла я, мамо! — Ірина пустилася у плутані пояснення 
щодо обкому, директора і скарги-анонімки. 

Як не виправдовувалася перед матір'ю Ірина, та нічого й слухати 
не хотіла. Так обидві ображені й полягали спати. 

Уранці схопилась Ірина Петрівна з ліжка, а в кімнаті порож-
ньо. Визирнула в коридор, на кухню, та матері ніде не було. З на-
дією, що вона зрання пішла на базар, стала збиратися на робо-
ту. Побігла на фабрику, так і не поснідавши, ще й ключі прихопила 
з собою замість того, щоб покласти в умовне місце, — квапила-
ся дуже. 

Отямилася вже в кабінеті, коли відкрила сумку, аби дістати хус-
тинку. Так їй було прикро через ту анонімку та непорозуміння з ма-
мою, що сльози бриніли на очах. А тут іще ключі... «Як це я забра-
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ла їх із собою? Мати ж дверей не зможе відчинити, це її ще дужче 
роздратує!» 

Довелося повертатися. Розлючена ненька стояла в коридорі під 
дверима й кусала губи. 

— Я ж тобі не пес на прив'язі... 
— Пробачте, мамо! Не навмисне! 
— Поїду жити до Лізи. І гадки не мала, що ти така погана. Хіба 

я сподівалася на старість від тебе такої шани? 
— Простіть, мамо! — благала Ірина Петрівна. — Не їдьте нікуди. 

У Лізи діти, чоловік. Хіба вам тут погано? 
Та стара й слухати її не хотіла. Дістала валізу, почала складати до 

неї свої пожитки. Сяк-так повкидала і, не зронивши й слова, вийш-
ла з кімнати. Навіть не попрощалася. 

...Витерла Ірина сльозу з обличчя та й почвалала на роботу. То 
були її клопоти, мусила тримати їх у собі, а з людьми мала бути 
обачливою. Але біль сховати так важко... І треба ж було, щоб на 
території фабрики її зустрів директор. 

— Чого ви гака пригнічена, Ірино Петрівно? 
— Та нічого, все гаразд. Не виспалася... 
— Неправда! Мабуть, знову якесь лихо вдома скоїлося? — не вга-

вав Анатолій Васильович. 
Тут Ірина здалася. 
— Щойно мама від мене поїхала... Розгнівалася за те, що я не при-

йшла її на пенсію проводжати. Будь проклята та анонімка й ті, хто її 
писав! — і розридалася. 

— Опануйте себе, Ірино Петрівно, прошу вас! — директор аж 
зніяковів. — Мати зрозуміє свою помилку й повернеться. Мандри, 
люба, теж набридають з часом. Тим паче в такому віці. 

Що він іще міг сказати... Сам не терпів тих анонімок. Якби на 
те його воля, то всі ті звернення без підписів, бодай і з вагомим 
змістом, жбурляв би до смітника. А ще краще — у вогонь, щоб і слі-
ду не лишалося. Директор свого часу фронтовиком був, так там 
ворог був відомий, а те, що відоме, вже й не таке страшне. А тут 
невідомо хто, а бач, як жалять!.. «Не забезпечуєте робочому класові 
належних побутових умов...» Звучить, нічого не скажеш. 



Одна біда, як кажуть, не приходить. Не пощастило курсантові По-
доляку на другому році навчання: під час занять на полігоні пошко-
див праву ногу й довго пролежав у госпіталі. Значно відстав у на-
вчанні. Почали з'являтися «двійки» — спершу з фізичної підготовки, 
потім із інших дисциплін. Про задавнену хворобу хлопця ніхто 
з офіцерів не знав. Командири вважали, що курсант лінується, 
не хоче вчитися. 

Почали викликати хлопця до начальства, вмовляли, оголошува-
ли догани. Зізнався Едик: фізичні навантаження йому тепер проти-
показані — за станом здоров'я. Сподівався на розуміння, та вийш-
ло інакше. Обурився командир: 

— То який же з тебе військовик? Навіщо ж нам на тебе державні 
кошти марнувати?! 

Порадилися й видали наказ про переведення курсанта Подоляка 
в рядові, в обслугу училища. 

Не було те вдивовижу й для Ірини Петрівни, бо і з нею командир 
роти розмову мав. Обіцяв: ось вилікується хлопець, складе успішно 
всі норми, тоді й зарахують знову курсантом. 

— Едику, — сказала синові, — ти повинен спробувати солдатсь-
кого життя. Від рядового до генерала йдуть... 

— Витримаю, мамо, і ще буду курсантом... 
Так розпочалося в Едика солдатське життя. Хлопець вправно ніс 

варту, прибирав, підмітав, виконував усі доручення. Тільки в душі 
гірко було Едикові, ох і гірко... Бувало, заступить у наряд, возить 
шваброю по підлозі, а офіцери в нього ще й пальцями тичуть: ось 
що, мовляв, буває з тими, хто вчитися не хоче. Не всі ж знали, що 
хлопець на здоров'я слабує, — зазвичай у рядові переводять за не-
успішність або якісь дисциплінарні порушення... Удавав, що не чує 
того знущання, а сам кусав губи від образи. Хотів уже рапорт ко-
мандирові подати, щоб відрядили до іншого міста служити, та 
в останню мить схаменувся: мати все-таки в Харкові мешкає. 

Навіть ротний не мав на що поскаржитись Ірині Петрівні, коли 
та цікавилася службою сина. Хоча, правду кажучи, статут солдати 
виконували не так уже й бездоганно. Різне траплялося: і військову 
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частину без дозволу покидали, і містом гуляли — аби лише началь-
ство не довідалося. 

Познайомився Едик з іншими солдатами, а найближче зійшовся 
з Максимом Решетняком, якого теж нещодавно перевели з курсан-
тів у рядові. Начитаний ерудит і справжній балагур в одній особі — 
ось чим вражав Едика новий товариш. Товариський, балакучий 
Максим мовчав лише про одне: ніхто не знав, за що його покарали, 
у рядові перевели. Спиртним зловживав курсант Решетняк. Спі-
ймали командири на гарячому. У рядових удавав із себе ягнятко — 
кортіло все-таки знову стати курсантом, та й батьки на тому напо-
лягали. Але молодий Подоляк із деталями біографії нового друга 
обізнаний не був. 

Схотів якось Едик познайомити Максима зі своєю мамою. Ви-
просив у командира роти кількагодинне звільнення для себе й для 
Максима, прийшли разом до Ірини Петрівни. Посиділи, повече-
ряли, погомоніли про солдатське життя. Потім частенько стали 
приходити, здебільшого по суботах. Ірина Петрівна завжди рада 
була бачити сина, проте Максим її довіри не завоював. Не подо-
бався він їй, і все... 

Спершу не наважувалася сказати синові про свої сумніви, мовч-
ки спостерігала за Максимом. Одного разу не витримала: 

— Не до вподоби мені те товаришування, сину. Гляди, такий до 
добра не доведе... 

— Що ти, мамо! — всміхався на те Едик. — Хіба можна засуд-
жувати людину, якої не знаєш, тільки за те, що вона нетутешня? 
А якби я служив у іншому місті й мене хтось зі служивих запросив 
до себе в гості, то батьки його теж мали б сумніватись у моїй по-
рядності? 

— Не знаю, сину, але... 
Певне, відчув і Максим ту недовіру до себе — перестав до гурто-

житку заходити, чекав Едика на вулиці. 

* * * 

Того дня Едик не знаходив собі місця, стоячи в наряді на кухні. Усе 
валилося з рук. Кухар уже кілька зауважень йому зробив, ще й рот-
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ному доповісти погрожував. Едик знай собі перепрошує, а з голови 
не виходить лист від Рози... 

Розу Едик кілька разів бачив на вечірках у Жанни, знав, що дів-
чата приятелюють. Що спонукало Розу написати йому, вони ж ледь 
знайомі?.. Виходить, Жанна одружується з іншим... Несподівана 
звістка вжалила Едика болісніше, ніж могла б ужалити отруйна змія. 
Адже Жанна присягалася, що чекатиме його до завершення на-
вчання. Невже то були тільки пустопорожні слова? А може, Роза 
посварилася з подругою і просто хоче їй накапостити? Едик усім 
серцем сподівався, що так і є. 

Ледве витримав хлопець до вечора, а тоді пішов просити ротно-
го відпустити його на дві години до матері. Повернутися пообіцяв 
вчасно. Ротний почав був виписувати дозвіл, а тут саме Максим 
нагодився. 

— Товаришу капітане, дозвольте й мені сьогодні з Едиком про-
гулятися містом, — благенько проспівав Решетняк. 

— Глядіть мені, хлопці, вже не раз ви з моєї доброти користує-
теся, — сказав ротний, віддаючи їм записки про звільнення. — Я ро-
зумію, що надворі пахне весною, дівчаче щебетання почути хочеть-
ся... Аби тільки не перепало мені через вас. 

Запевнивши, що все буде гаразд, хлопці мерщій вибігли з канце-
лярії та подалися до казарми по свої речі. 

Тут Едикові дещо спало на думку. Метнувся на другий поверх, 
де жили курсанти, став виглядати, чи не йде хтось із колишніх од-
нокурсників. У коридорі натрапив на Ігоря, кинувся до нього: 

— Друже, прошу тебе, позич мені свій парадний мундир! 
— Ти що, солдатської роби став цуратися? — пхекнув Ігор. 
Едикові стало ніяково. 
— Не можу я. До нареченої йду сьогодні на побачення і не хочу, 

щоб вона знала, що я вже не курсант військового училища, а рядо-
вий строкової служби. 

— Дурний, хіба важливо, яка форма на тобі буде? Якщо вона 
тебе кохає по-справжньому, то чого критися? 

Едик геть зашарівся. Не міг же він зізнатися, що якраз у цьому, 
у Жанниному щирому коханні, він і сумнівається!.. Опустив голо-



ву, хотів був уже до Решетняка повертатися, який у вестибюлі чекав. 
Та зглянувся Ігор: нечасто давній приятель до нього з проханнями 
звертався. Почухав курсант потилицю і з великим невдоволенням 
пішов по парадний мундир. 

Вибравши зручний момент, коли на КПП не було чергового офі-
цера, Едик із Максимом підійшли до млинка. Солдат забрав у них 
записки про звільнення, записав до журналу необхідні дані й до-
кірливо промовив до Едика вже навздогін: 

— Хизуватися йдеш, курсанте нещасний!.. 
Едика на ці слова мов ножем у серце шпигнуло... 
До матері Едик не пішов: лишивши Решетняка в кав'ярні, побіг 

до Жанни. Її вдома не було, тож мусив розмовляти з батьками. Ті 
зустріли Едика з неприхованим невдоволенням: чого, мовляв, без 
запрошення приходити, коли ніхто вже тут не чекає. 

— Мені б із Жанною поговорити... — несміливо проказав Едик. 
— Запізнився, парубче, — відрізала мати Жанни. — Наша Жан-

на заміж виходить... 
Отже, Роза не збрехала!.. 
Едик закляк на місці, зціпив зуби, аби не вихопилося щось не-

пристойне. Жінка, яку він збирався звати мамою, щойно вбила 
його надію. Едик уперше зрозумів, що він у цій хаті чужий, що 
його викидають, немов непотріб. 

У кав'ярні, перехиливши з Решетняком чарчину, Едик зізнався 
приятелеві, що в нього на душі. Будь-що хотілося побачити наре-
ченого Жанни. Ні, в бійку встрявати з ним не збирався — бодай 
глянути, на кого вона його проміняла, запитати в неї, чого так вчи-
нила, навіщо дурила, водила за ніс, як маленького. 

Умовив Максима, й після вечері втекли вони з училища до міста 
відомим їм шляхом, так, що й варта проґавила. 

* * * 

Майже дві години ходили хлопці в темряві довкруж Жанниного обійс-
тя, та так і не дочекалися ні її, ні жениха. Так ні з чим і поверталися. 

— Коли вже в самоволці, то хоч напиймося як слід, — штовхнув 
ліктем Едика Максим. 
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Купили в гастрономі дві пляшки червоного міцного, сховалися 
в кущах від сторонніх очей та випили. Закусили печивом і пішли 
до автобусної зупинки. Упіймали останній автобус. 

У салоні проти них стояв п'яний як чіп чолов'яга, в руках тримав 
майже повну пляшку-чвертку — чи то горілки, чи то ще чортзна-
чого. Едикові здалося, що той чоловік схожий на Безродного з фаб-
рики. Придивився — так і є. Про Безродного всі подейкували, що 
п'яниця безпробудний. Та Едик і сам був нетверезий, тож зачіпати 
чоловіка не став, удав, що не знає його. Ще матері розкаже... 

А Безродний тим часом приглядався до Едикового обличчя. По-
частувався чоловік того дня добряче, фокус в очах навести було 
нелегко. Та все ж таки... Ніби він отого хлопця знає. Отого, в кур-
сантській формі, в якого чуприна набік... 

Хлопці вийшли на зупинці, а той подався за ними. Горлає: 
— Гей, солдафони, ану зачекайте! 
Максим роздратовано озирнувся: він іще в автобусі бачив, як той 

п'яндига на Едика витріщався. 
— Ти чого, старий, до нас причепився? 
Безродний біг за хлопцями, хоча ноги в нього плуталися. 
— Я... я тебе знаю, — пробелькотів, указуючи на Едика. — Тіль-

ки н-не пам'ятаю, звідки. Не пам'ятаю, хоч... хоч ріж мене... Нага-
дай, як т-тебе звати?.. 

Нагадувати йому в Едика не було ні часу, ні бажання. 
— І добре, що не пам'ятаєш, — буркнув і пішов далі. 
Безродний йшов за ними. Наздогнав, незграбно кинув важку 

руку на плече — чомусь Реше гнякові — та брудно вилаявся. 
— Ах ти, свиня паршива, напився й чіпляєшся до людей, — 

прохрипів Максим, обернувся і вліпив кулаком у підборіддя чо-
ловіка. 

Той ледве втримався на ногах, пляшка з глухим стуком випала 
з рук. Потім раптом вихопив з кишені куртки якусь залізяку й за-
махнувся на Решетняка. Максим відскочив, але залізяка боляче 
дістала його по пальцях лівої руки. 

Побачивши на руці Максима кров, Едик підбіг до Безродного 
і вдарив в обличчя. Той похитнувся й розпростерся на землі. 
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Постаті хлопців вихопило світло фар: просто на них їхав мо-
тоцикл. 

— Максиме, тікаймо, — сказав Подоляк. — Добром це не скін-
читься. 

— Біжи, я тебе дожену, — відповів Решетняк, нахилився до не-
притомного чолов'яги й став нишпорити в його одязі. 

За кільканадцять секунд, захеканий, наздогнав товариша. 
— Що з твоєю рукою? — стурбовано запитав Едик. 
— Трохи пошкрябав її він своїм залізяччям. Ось і спирт, є чим 

промити. Я в нього забрав цілу пляшку. А годинника продамо... 
— Ти що, з глузду з'їхав?! Навіщо зняв з нього годинника?!. 
— Я не знімав, він випав з його кишені... Перестань, Едику, хто 

нас бачив? 
— Максиме, він мене знає! Він з моєю матір'ю працює на одній 

фабриці! 
— Оце знає, коли імені твого згадати не спромігся! Наступного 

разу подумає, перш ніж солдатів ображати... 
Добігши до своєї частини, самовільники зазирнули у віконце. 

Довелося зачекати хвилин десять, доки черговий офіцер вийде в на-
глій потребі, а тоді й прошмигнули через КПП без проблем — на 
варті стояли свої хлопці. Якимось дивом устигли до вечірньої по-
вірки. Спати вляглися, домовившись нікому не розповідати про 
нічну пригоду. 

Наступного дня ще до сніданку Максим запропонував сержан-
тові з третього взводу купити годинника. 

— Купуй, Петре, всього лишень за десятку. 
Годинник як годинник — справний, майже новий, марки «Побєда». 
— А чом так дешево? 
— Та гроші терміново потрібні, Подоляк борг вимагає. 
Домовилися.. Простягнув сержант десятку, ще й подякував. 

* * + 

Угледівши чоловіка на узбіччі, мотоцикліст різко загальмував. Він 
міг заприсягтися, що хвилину тому людей було троє. Двоє вияви-
лися спритнішими і розчинилися в темряві, а цей ось лежав неру-



хомо, либонь, непритомний. Підійшовши до чоловіка, мотоцикліст 
побачив, що з його носа та губи струменіла кров. 

...До тями Безродний прийшов не у витверезнику, як зазвичай, 
а в лікарні, та ще й в оточенні міліцейських оперативників. Ушкоджен-
ня в нього були — так собі, дрібничка, про яку й говорити не варто, 
а ось зникнення годинника — річ прикра. Оперативники дістали від 
нього перші пояснення про вчорашній розбійний напад двох солдатів. 
Уточнили прикмети нападників і обставини злочину, хоч із пам'ят-
тю Безродний після доброї дози завжди клопіт мав. Імені знайомого 
солдата потерпілий, на свій превеликий жаль, так і не пригадав. 

Про випадок негайно сповістили військового коменданта міста 
й прокурора гарнізону. Уже через годину повідомлення про злочин 
невідомих військовослужбовців облетіло всі дислоковані в місті 
та передмісті військові частини. Комендант міста вимагав від усіх 
командирів: 

— Перевірити... Розшукати... Ужити негайних заходів... Про 
вжиті заходи повідомити комендатуру... 

З військових частин до комендатури надходили різноманітні 
повідомлення про перевірку особового складу, але нічого підо-
зрілого виявлено не було. Військовий прокурор Сильвестров мусив 
удатися до екстрених заходів: разом зі слідчим Богацьким наду-
мали особисто об'їжджати всі гарнізони. Ще день-два — і шукай 
тоді вітру в полі, як любив повторювати прокурор. 

Об'їзди відбувалися за такою схемою: всіх курсантів та обслугу 
збирали в актовому залі, хтось із командирів прочитував сувору 
лекцію на тему честі й гідності військовика, а потім виходив слідчий 
Богацький і викладав суть справи з деталями. Після одного з таких 
«виступів», коли всі курсанти училища, заперечивши свою причет-
ність, дістали дозвіл покинути залу, до слідчого підійшов молодик, 
зодягнений у форму сержанта. Козирнувши Богацькому, він почав 
розпитувати його про годинник потерпілого. 

— Майже новий, марки «Побєда», на брунатному ремінці, — ска-
зав Богацький. 

Сержант підкотив правий рукав. На зап'ястку блиснуло скельце 
«Побєди». 
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До них підійшов полковник Сильвестров. 
— Як вас звати, сержанте? 
Хлопець козирнув знову. 
— Петро Івашов, сержант третього взводу. 

* * * 

Після допиту Івашова на аудієнцію до прокурора було викликано 
рядового Решетняка. 

— З ким ви були в місті двадцятого жовтня увечері? — запитав 
Сильвестров. 

— Сам. 
— Пригадайте краще! Критися ні до чого. Побити людину й уда-

вати з себе невинного — не личить це солдатові. 
— Я нікого не бив. 
— А кому вранці продали годинника в частині? 
— Сержантові Івашову з третього взводу... Але я знайшов того 

годинника по дорозі до частини. 
— Ви хочете сказати, під час повернення зі звільнення? 
— Так. 
— Але ж звільнення у вас було до шістнадцятої години, а роз-

бійний напад вчинено близько двадцятої, — в'їдливо зауважив 
прокурор. 

Цієї обставини Максим не врахував. Куди й поділася його впев-
неність. 

— Я нічого про це не знаю. Я нікого не бив, — промимрив, на-
магаючись не дивитися на прокурора. 

— А спирт ви, виходить, теж на дорозі знайшли? 
— Ніякого спирту я не знаходив... 
— Що ж, у вас ще буде час подумати. Розмову нашу продовжимо 

у військовій прокуратурі, — сказав прокурор. 
Коли рядового Решетняка було виведено і взято під варту, про-

курор і слідчий залишились у кабінеті удвох. Сильвестров почухав 
потилицю. 

— Потерпілий твердив... Хочете цигарку, Богацький? 
— Дякую. 
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— Потерпілий твердив, що його побили двоє солдатів. Одного 
наче ми вже відшукали, але де той другий? 

— Логічно припустити, що хтось із друзів. Треба викликати ко-
мандира роти і дізнатися, з ким товаришує Решетняк, — знизав 
плечима слідчий. 

— Точніше, хто супроводжував його двадцятого жовтня у дво-
годинне звільнення, — замислено проказав прокурор. 

Ротний, капітан Семененко, вигляд мав жалюгідний. Коли гор-
тав журнал звільнень, руки в нього трусилися. Довго не міг знай-
ти прізвища рядового Подоляка. 

Коли за капітаном зачинилися двері, полковник Сильвестров 
подивився на свого годинника і звернувся до Богацького: 

— Уже четверта, нам час повертатися. Я розпоряджуся, щоб По-
доляка доправили безпосередньо до прокуратури. Там і допитаємо. 

Коли виходили з будівлі училища, прокурор знов обернувся до 
слідчого: 

— Знаєте, неодмінно треба зробити цей процес показовим. Щоб 
іншим внадно не було. А то вже чортзна-що кажуть у місті про 
наших курсантів. 

— Так, — погодився Богацький, — гауптвахтою тут не обійдеть-
ся. Трибунал світить. 

* * * 

На допиті Едик, смертельно переляканий, розповів чистісіньку прав-
ду. Йому навіть на думку не спало, що Максим свідчив інакше. Ніко-
ли ще Едикові не праглося так на гауптвахту: жевріла слабка надія, 
що після того їх і відпустять. Уже й курсантом бути не кортіло... 

— Подоляк, чого ви встряли в бійку? — запитав слідчий, пере-
рвавши його роздуми. 

— Я побачив на руці Максима кров і... 
— І? 
— І вирішив теж ударити... 
— Хто з вас забрав годинника? 
— Його обшукував Максим, він і прихопив із собою годинника, 

в мене свій був. 



— Чому покинули людину в непритомному стані й втекли? 
— Боялися, що в частині про бійку дізнаються... 
— Ви домовлялися між собою, перш ніж напасти на Безродного 

й побити його? 
— Та хто там домовлявся, він сам до нас причепивсь... 
— А спирт куди подівся? 
— Не бачив я того спирту, в Максима спитайте... 
Упродовж двох днів слідчий Богацький зібрав неспростовні до-

кази, і військовий прокурор санкціював арешт рядових Решетняка 
та Подоляка. їх відправили до слідчого ізолятора, де вони й пере-
бували до кінця слідства. Слідство завершилося через місяць, про-
курор затвердив обвинувальний висновок і відіслав справу до вій-
ськового трибуналу. 

* * * 

Ірина Петрівна дізналася про все через день після затримання Еди-
ка. Командир частини зателефонував на фабрику й запросив гро-
мадянку Подоляк до училища. Пам'ятає, як сиділа, приголомшена, 
вбита, охоплена відчаєм... 

Потім було коротке побачення в СІЗО. На тому гіркому побачен-
ні вони з Едиком не могли спершу й у вічі одне одному подивити-
ся — плакали обоє. Ледве спромоглася вислухати сина. Едик сам 
був наляканий, навіть не думав себе виправдовувати. 

— Мамо, що тепер буде? — запитував крізь сльози, безпорадний, 
мов мала дитина. 

Що вона могла відказати? Зосталося тільки сподіватися чужого 
милосердя... 

— Мамо, ти про Жанну знаєш? — схлипував Едик. 
Так, Ірина Петрівна знала. Про нового нареченого красуні Жан-

ни пліткував увесь район. Офіцер, на десять років старший. Кажуть, 
заможний. 

— Що ж, це легко було передбачити, — знизала плечима. — Во-
на мені ніколи не подобалася. 

— Мамо, прошу тебе... — витерши сльози, Едик витяг подертий 
клаптик паперу. — Олівець є? 



...Через три дні після весілля Жанні передали записку зі слідчо-
го ізолятора. Здивувалася, але прочитала: 

«Шановна Жанно Семенівно! 
Вітаю з одруженням. Бажаю щастя в подружньому житті. 

З повагою 
Едуард Подоляк». 

— Добре, що так вийшло. Тільки зеків мені бракувало, — сказа-
ла сама до себе. 

Розірвала папірець на шматки й більше не згадувала. 

* * * 

Ірині на фабриці радили: 
— Ви б адвоката доброго пошукали... 
— Моя мати каже, що в адвокатів нині так: хто більше дасть, 

того і правда. Нехай той захищає, якого суд призначить, — відпові-
дала втомлено. 

Прикро їй було, що її лихо в усіх на язиках. 
Одного дня з'явився в її кабінеті Безродний власною персоною. 

Розмова була прикра, з тих, про які й згадувати не хочеться. Грошей 
вимагав: мовляв, певна сума буде, то він заяву забере й від свідчень 
відмовиться... Вигнала. 

...На засіданні військового трибуналу мусила Ірина Петрівна 
давати характеристику власному синові. Потім її, вже як голову 
фабкому, спитали й про Безродного. 

Микита Безродний працював на фабриці робітником, хоча пра-
цею це назвати було важко: пиячив та систематично прогулював. 
До медвитверезника потрапляв майже щотижня. Його поведінку 
Неодноразово обговорювали на зборах колективу цеху. Обіцяв 
виправитися — і як з гуся вода. Давно б його звільнили, якби 
не двійко діток, які нерідко блукали територією фабрики, мов 
приблудні вівці. 

— Звідки в робітника міг бути спирт? — спитав головуючий. 



337 

— То гідролізний спирт, він для вживання не придатний, нор-
мальні люди його не п'ють. Його видають тим, хто виконує брудну 
роботу, щоб руки витирали, — відповіла голова фабкому. 

Суд дійшов висновку, що рядові Решетняк і Подоляк, перебува-
ючи за межами військової частини, вчинили розбійний напад на 
громадянина Безродного, відібравши в нього годинник і 0,25 літра 
гідролізного спирту... 

Трибунал, вислухавши пояснення потерпілого, підсудних, свід-
ків, перевіривши та оцінивши докази в їх сукупності, оголосив... 

Присутні в залі притихли. 
— Підсудному Решетнякові... три роки позбавлення волі у виправ-

но-трудовій колонії суворого режиму... Підсудному Подолякові... 
Бліді вуста Ірини тремтіли. Що ці люди зроблять з Едиком, з її 

Едиком?.. 
— .. .два роки позбавлення волі у виправно-трудовій колонії су-

ворого режиму... 
Едик боявся зустріти материн погляд, схилив голову ще нижче. 

Утекти, сховатися, вмерти, аби тільки не бачити її розпачу, її сліз. 
У пам'яті Ірини блискавично пронеслося минуле. Милий, милий 

синочок... Так довго хворів, так довго... Щороку на жіноче свято 
дарував їй квіти, о, це було так зворушливо, а цього року не подарує, 
і наступного теж... Згадала чомусь, як у п'ять рочків знайшов десь 
ножиці й порізав тканину радіоприймача: хотів дізнатися, де там 
дядько ховається... Два роки суворого режиму... 

Конвоїри вивели заарештованих Подоляка й Решетняка з клубу 
на подвір'я училища й наказали заходити у відчинені двері автозаку. 
Ірина Петрівна кинулася була до машини, послизнулася на скрипу-
чому снігу... Коли їй допомогли підвестися, автозак рушив. Нещасна, 
знесилена, розгублена, залишилася стояти серед чужих людей... 

...Потім були чотири місяці в лікарні з діагнозом «нервове по-
трясіння». Якогось дня до палати принесли першого листа від сина 
та грошовий переказ на тридцять карбованців. Лист закінчувався 
словами: 

«Мамо! Ще раз прошу: пробач мені. Бережи себе. Ти мені дуже 
потрібна». 



На роботу Ірина Петрівна вийшла тільки під кінець весни. Якось 
надвечір, коли прийомні години вже закінчилися, хтось постукав 
до її кабінету. 

— Відчинено, — проказала. 
На порозі з'явився Безродний — як не дивно, тверезий. 
Ірина Петрівна глянула на нього. Не стала ні з-за столу підводи-

тись, ні стільця пропонувати. Увійшов сам, гепнувся проти неї. 
— Гніваєтеся на мене, Ірино Петрівно? 
— Ідіть геть. Мені гидко з вами розмовляти. 
— Знаєте, хто ви? Справжня комуняка. А дали б грошенят, то 

й синочок би в тюрмі не сидів. 
Ірину аж затрусило — стрес іще давався взнаки. 
— Геть, негіднику, з кабінету! Міліцію викличу! За образу гід-

ності! Сам сядеш, падлюко!.. 
У такому стані голову фабкому ще не бачили. Отетерілий Без-

родний скочив з місця. Ірина Петрівна вийшла з-за столу й покро-
кувала до нього. 

Він позадкував до дверей, вибіг і щосили грюкнув ними. 
Через кілька тижнів прийшла до Ірини Петрівни в кабінет і дру-

жина Безродного. Худа, змарніла жінка. 
— Якби ви знали, як мені незручно перед вами. Він і справді 

п'яниця безпросвітний. Мало його тоді побили. Утік минулого 
тижня. Дітей своїх напризволяще покинув, годувати їх нема чим — 
я ж роботи не маю... 

Пожаліла жінку Ірина Петрівна, влаштувала на фабрику робіт-
ницею, а дітей у дитсадок. Нещасні малята... Одного разу навіть за 
власні гроші накупила продуктів і цукерок, віддала їхній матері. 

— Як ти можеш про дітей піклуватися, коли їхній батько тобі 
отак насолив? — дивувалися фабкомівці. 

А в Ірини серце стискалося: боронь Боже такого батька мати, а її 
власний син майже такого мав... 

Так минав час у щоденних клопотах. Фабрика жила повсякден-
ним життям. Про лихо Ірини Петрівни говорити вже перестали. 
Як воно завжди й буває: попліткували — і набридло. 
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Одного разу спокій адміністрації порушила прикра подія — ще 
одна анонімка. Сполошила увесь райком. 

— З приводу розподілу житла між працівниками фабрики, — 
стурбовано промовив Анатолій Васильович. 

їх викликав до себе перший секретар райкому партії. Заходити 
звелів поодинці. Ірина бачила, як вилетів з того кабінету її директор: 
розчервонілий, витирав спітнілу лисину — либонь, гаряча розмова 
була. «Так і до інфаркту недалеко», — подумала. Так чи інак, тепер 
заходити до кабінету настала її черга. 

— Сідайте, — жбурнув у її бік перший секретар, навіть із-за сто-
лу не підвівшись, ніби до нього зайшла якась школярка. 

Ірина Петрівна образилася. 
— Житло ми, товаришу секретар, надаємо працівникам лише 

в порядку черги й після спільного рішення на засіданнях фабко-
му, — почала рішуче. — Ось протоколи засідань, рішення, списки 
черговиків... 

— Це я сам розумію, — сказав секретар і почав переглядати па-
пери. Час від часу знімав окуляри, протирав скельця чистою хус-
тинкою, допитливо позирав на Ірину, потому знову втуплював очі 
в протоколи. Нарешті підвів голову й спитав, дивлячись їй просто 
у вічі: — А до голови фабкому коли черга дійде? 

— Голові, мабуть, іще не судилося своє житло мати, — сумно 
промовила. 

Ірина Петрівна вже втретє поступалася власною чергою на жит-
ло. Вона боялася чужих сліз. 

Секретар кілька хвилин мовчав, потім раптом спитав: 
— Ви комуніст? 
— Так. 
— А з родиною як? Усе гаразд? 
Цього вже було занадто. Ірина розридалася, як справжня школярка. 
Секретар райкому такої реакції явно не очікував. Запропонував 

склянку води. Опанувавши себе, Ірина витягла хусточку, втерла 
сльози та й виклала усеньку правду — як на сповіді. 

Секретар підвівся з-за столу, підійшов до вікна, звів високо голо-
ву, немовби розглядав небо, чи не хмариться там на дощ, і проказав: 



— Ніколи б не подумав, іцо в хороших батьків бувають погані діти. 
«Дає зрозуміти, що розмову скінчено», — подумала Ірина й теж 

підвелася. 
Секретар обернувся. Побачив її стомлене обличчя, заплакані очі. 

Йому стало жаль цю жінку, схотілось якось утішити її. 
— Щодо роботи, — сказав, — щодо роботи претензій до вас 

немає. 
— Дякую, — стиха мовила Ірина, не знаючи, чи можна вже ви-

ходити з кабінету. 
Секретар мовчав. Йому було ніяково. 
Ірина постояла кілька секунд, потім іще раз кинула коротке «дя-

кую» і попрямувала до дверей. Уже на порозі знову почула голос 
секретаря: 

— Батьки не відповідають за вчинки дорослих дітей. 

* * * 

Перші тижні перебування в колонії були нестерпними. Едик був 
страшенно пригнічений. Інколи навіть хотілося кинутися на дріт 
огорожі — і нехай тоді конвоїри стріляють у нього... Усе здавалося 
нестерпним: чорні роби, колючий дріт, суворий розклад... Едик 
почав розуміти: зона — геть інший світ, де й сам він — уже не Едик, 
а ув'язнений Подоляк. Минуле наче стирається з пам'яті. А зберегти 
його мусиш, щоб не втратити людської подоби. 

Першого дня, коли їх із Максимом привезли, звістка про прибут-
тя новачків миттєво поширилася місцевим «бездротовим телегра-
фом». Біографію кожного в'язня його співкамерники знають краще, 
ніж сама адміністрація. 

Надвечір у бараку Едик почув здивоване: 
— Едику! Невже це ти?.. 
Перед ним стояв Артем Череда, хлопець з їхньої вулиці, на кіль-

ка років старший від Едика. Вони ходили до однієї школи. Колись 
давно — Едик іще слабував на ноги, — Череда навіть захистив його 
від знущань якогось старшокласника. Але кілька років тому Артем 
кудись зник, і Едик уявлення не мав, куди він подівся. 

— Артеме? 



— Ув'язнений Череда, стаття сто сімнадцята, частина друга, — 
відтарабанив Артем. 

— Стаття... яка? Артеме, що ти скоїв? 
— Ет, зелений ти ще! Постривай, за кілька місяців усі статті, як 

отче наш, знатимеш! Зґвалтування! Утямив тепер? 
— Скільки ж тобі дали за те? 
— П'ять років. А тобі? 
- Д в а . 
— Та то ж дрібниці! Натомість тепер знатимеш, як руку на люди-

ну здіймати, — сказав повчально Череда, скрививши кумедну міну. 
— То диви, яке воно розумне стало, — буркнув сусід на нарах. 
— Авжеж, не дурніший за тебе, Грицьку! За півроку я вже на волі 

буду, а твого кінця й за горизонтом не видно, — відказав Череда. 
— Не треба, хлопці, суперечки при мені заводити, а то й так гірко, 

бо мого кінця теж за горизонтом не видно, — попрохав Подоляк. 
На тому й утихомирилися. 
Трохи пізніше Едик запитав Артема: 
— А все-таки... як те сталося? 
— Що? 
— Ну, те, за що тебе сюди запроторили. 
— Ой, не сьогодні, — відповів неохоче Череда. — Може, й роз-

повім, як слушна нагода трапиться. 
Слушна нагода трапилася десь через тиждень. 
Батько Артемів помер рано: мати, хоч і лікарка, нічого вдіяти 

не змогла. Артем залишився єдиною її втіхою. Закінчив десятирічку, 
вступив до політехнічного інституту. Там і познайомився з Катею. 

Катя була випещеною донькою одного з великих міліцейських 
чинів. Цноти вона й до Артема не мала, до ліжка скора була. Кохав 
її Артем, хоч мати його терпіти її не могла. І чути не хотіла про таку 
невістку. А Катя, як на гріх, почала наполягати на одруженні. Артем 
учився тільки на другому курсі, хотів спершу навчання закінчити, 
просив почекати, а їй було нетерпець... 

Того дня — мати була на чергуванні — він улаштував вечірку, за-
просив друзів і, звичайно, Катю. Випили. Хлопці лишилися у віталь-
ні, а Катя потягла Артема до сусідньої кімнати. Сама почала скидати 



одяг... Хлопця пойняв шал: схопив її в обійми, почав цілувати, роз-
дягати... То вивільнювалася, то горнулася до нього, ніби дражнячи. 
Знову завела розмову про одруження. Артем брутально вилаявся — 
був напідпитку — і заявив, що більше не хоче про це говорити. Катя 
почервоніла, затопила йому ляпаса і напівроздягнена вибігла з кім-
нати. У вітальні здійняла лемент, що Артем її щойно зґвалтував. 

Гості, миттєво протверезівши, почали поспішно розходитися. 
Артем кинувся був за Катею, а та сіла в таксі й поїхала до батька 
в міліцію — заяву писати. Як їй вдалося закрутити цю справу — не-
відомо; але було слідство й суд... 

» * * 

Ірина Петрівна дуже хвилювалася, коли вперше підійшла до конт-
рольно-пропускного пункту виправно-трудової колонії. Не могла 
спокійно дивитися на колючу огорожу, на ув'язнених у чорних ро-
бах... Подумати лишень: серед них має бути і її Едик... Як постав 
він перед нею, острижений догола, в чорній робі, — розплакалася 
й кинулася до сина в обійми... 

Говорили й наговоритися не могли. Ірина Петрівна переказала 
привіт від колективу фабрики — пам'ятали її сина добрі люди. Едик 
був зворушений. Сподівався, що настане день і він повернеться на 
фабрику, працюватиме механіком, як раніше... 

— А чим же ти тут займаєшся, сину? 
— Котушки обмотую. Спершу не все вдавалося, а тепер навчив-

ся. Навіть раціоналізаторські пропозиції вношу, — всміхнувся. 
Ірина Петрівна з задоволенням відзначила: як був охайним її 

хлопчик, так і залишився. Роба чисто випрана, всі ґудзики застеб-
нуті. Щоправда, не дуже пасує йому такий одяг, та що вдієш... 

А хлопці зі старших курсів, з якими Едик колись товаришував, 
уже стали лейтенантами... Ось нещодавно зустріла лейтенанта Го-
лика: підтягнутий, у новій формі, зірочки на погонах. Мріяла і сина 
таким побачити... Не хотіла Едикові серця краяти, змовчала. 

— Мало не забула, — похопилася. Вийняла з сумки два гарні чер-
вонобокі яблука, плитку шоколаду. — їж, сину. Харчуйся добре, 
не пересилай мені всіх грошей, що заробляєш. 
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— Не турбуйся, мамо. їжі мені вистачає. Я ж більше не хворий. 
Витривалий, як той верблюд. 

— Теж мені верблюд... 
— А на гроші ті, — якось по-особливому глянув Едик на матір, — 

купи собі сукню. Найкращу. І неодмінно жовту. Наступного разу 
чекаю тебе в жовтій сукні, чуєш? 

Ірина Петрівна розсміялася. Коли її Едик був маленький, завжди 
радів, як мама була в жовтому. 

— Ти виходь лише хутчій звідси, я кілька суконь собі куплю і всі 
жовті... 

Спитала Ірина Петрівна й про Максима Решетняка. Нещодавно, 
розкривши черговий конверт, знайшла там не один, як завжди, а два 
листи: один від сина, другий від Максима. Хлопець вибачався: від-
чував і свою відповідальність за той прикрий випадок. Просив чу-
жу матір, щоб не мала до нього жалю. 

— Перекажи йому, що я на нього не гніваюся, — мовила до си-
на. — Не моє це діло — чужих дітей судити. Він уже й так засуд-
жений. 

Едик зітхнув. 
— І я засуджений, мамо. Нічого. І вовків тримають у клітках. 

Спершу виють досхочу, а потім звикаються — і змовкають. 

* * * 

Ув'язнений Подоляк, відзвітувавши після зміни начальникові заго-
ну капітанові Треданіну, повертався до свого бараку. Розмовляючи 
з цим сивим, кремезним чоловіком, Едик більше не відчував роз-
дратування. Інколи навіть здавалося, що від слів Треданіна віє май-
же батьківською увагою — увагою до нього, Едика Подоляка, без-
батченка при живому батькові... Якось Едик поділився цим теплим 
почуттям із Чередою. Хто ж зрозуміє, як не Артем, який свого бать-
ка й в обличчя не пам'ятає?.. 

Начальник загону ув'язнених мусить бути психологом: мужнім, 
але терпимим, суворим, але людяним. Капітан Треданін добре це 
розумів. Душі в'язнів він порівнював із зерном у коморі: на волі 
кожна зернина має прорости й принести людям добро. Треданін 
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любив моралізувати перед ув'язненими: одного разу прочитав цілу 
лекцію, ілюструючи тезу, що на волі можна прожити на зарплатню 
у п'ятсот п'ятдесят карбованців, ще й дитину на ноги поставити. 
Може, дехто зі слухачів і підсміювався за його плечима, але Треданін 
ставився до того по-філософськи: хтось посміється, а хтось і замис-
литься. Він завжди пам'ятав про комору і зерна в ній. Коли вже 
поклала на нього доля обов'язок комірника, то він повинен гідно 
впоратися зі своєю місією. 

* * * 

Перед кожним побаченням із матір'ю Едик давав собі слово, що 
цього разу неодмінно спитає про Нелю, але жодного разу так і не на-
смілився. У вільні хвилини усамітнювався, щоб перечитати Нелино-
го листа, якого дістав місяць тому. Писала, що все йому пробачи-
ла, що кохає, що чекатиме... Якою ж вона, мабуть, стала красунею! 
Не один, либонь, сохне за нею, а вона злочинця кохає... Едик аж 
плакав з досади. 

«Я її не вартий!» 
І яку ж гидку, яку образливу відповідь він їй написав! Сором 

завжди пектиме його за ті слова, він навіть подумки їх повторити 
не наважується... 

«Боже, що ж я наробив!..» 
Неля більше не писала. 
Того дня Едик вийшов з кабінету головного інженера, якому щой-

но доповідав, і спускався сходами до свого цеху. Зупинився на мить 
перед вікном, з якого проглядалася панорама Харкова. Едик приходив 
сюди й раніше, але тоді не мав змоги вільно постояти тут хоч декіль-
ка хвилин, його завжди квапили, а ось тепер... У долині сяяла на 
сонці позолочена баня собору, ліворуч красувалися будівлі універ-
ситету, Держпром... «Колонія так близько від Харкова, майже на 
його околиці, а я вже й забув своє рідне місто...» — подумав Едик. 
Озирнувся, підійшов до протилежного вікна. Там тяглися залізничні 
колії, якими мчали потяги — мчали десь у далекі краї. 

Тієї миті постановив: він робитиме все, чого від нього вимага-
тимуть. Жодного недбальства, жодного порушення режиму. Усе, 
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що завгодно, аби тільки швидше на волю. І там він неодмінно, не-
одмінно розшукає Нелю. Навколішках благатиме в неї пробачення 
за все, що він їй заподіяв. 

* * * 

Ірина Петрівна сиділа у своєму кабінеті. Завтра Першотравень, та 
їй не до святкувань — усе в паперах порпається. До того ж мати 
обіцяла приїхати першого увечері — хтозна, чи скучила, чи з Лізою 
горшки побила. Телефонувала цього тижня, мовила категорично: 
зустрічай, дочко, запорізьким потягом. Про сварку — жодної згад-
ки. Ірина Петрівна й собі мовчати вирішила: що було, то відгуло, як 
то кажуть. Ще придумати треба, як матері про Едика сказати, бо 
телефоном не наважилася. 

У гуртожитку одна кімната звільнилася, а на неї вже четверо 
претендентів. І всі голову фабкому штурмують. Ірині Петрівні й від-
мовляти незручно, але ж вибір зробити все одно доведеться. Ось 
учора бабуся старенька приходила: тридцять років у кочегарці пра-
цювала, а тепер із сином-алкоголіком в одній кімнаті тулиться. Пла-
че старенька, просить переселити. Голова фабкому сама ледве стри-
малася, щоб не розплакатись. 

Упоравшись із паперами, сховала все до сейфу, оглянула ще раз 
свій кабінет — наче все прибрано — та й пішла до дверей. Накину-
ла на себе легенького плаща з болоньї й подалася на вихід. 

Ув автобусі відчула на собі чийсь погляд. Озирнулася. Приєм-
ний чоловік, десь під п'ятдесят, і очі такі добрі. Дивиться просто 
на неї, вуста в усмішці розпливаються... Зніяковіла. Одвернулася. 
Не годиться так. Вона має стільки проблем, стільки лиха зазнала, 
їй... їй, урешті-решт, уже сорок, і вона голова фабкому! «До чого 
тут посада?» — подумки заперечила сама собі. Стільки разів го-
ворила про себе: «я — мати», і жодного разу «я — жінка»! Таки 
жінка, ще й гарна... 

Того вечора Ірині Петрівні чомусь було радісно. Так радісно, як 
давно не було. Місяць зазирав у вікно — теж, либонь, радів, хоч 
і щербатий. Хотіла почитати перед сном, а думки стрибали бозна-де. 
Незчулася, як і сон зморив. 



Збігав день за днем, місяць за місяцем. Настав вечір, коли Артем 
Череда впевнено сказав: 

— Завтра я, Едику, обідати буду вдома... 
Попрощався Едик із другом, листуватись домовилися. 
— Не журись, — поплескав його Артем по плечі, — настане й для 

тебе такий день. 
.. .День настав раніше, ніж можна було сподіватися. Спершу Едик 

навіть не впізнав його, того дня, — починався він так само, як і сот-
ні інших: холодний, неприязний ранок, за заґратованими вікнами 
нудьгує захмарене небо. У такі дні Едикові здавалося, що він усе 
життя живе тут, у таборі. 

— Ув'язненого Подоляка терміново викликає начальник колонії... 
Едик швидко прибрав робоче місце, порозсував інструменти по 

шухлядах і неохоче поплівся за черговим. 
Те, що він почув у кабінеті начальника колонії, мало не позбави-

ло ув'язненого Подоляка дару мови. 
— Ураховуючи клопотання вашої матері та зразкову поведінку 

у зоні, вас помилували на десять місяців. Усі документи на звіль-
нення буде підготовано за дві години. Можете здавати речі. Через 
КПП вас проведе капітан Треданін. 

...Упорався Подоляк швидко. Поскладав до торби скромні по-
житки. Наостанок зайшов до Максима Решетняка. 

— Я писатиму тобі, Максиме, — і вони міцно потиснули один 
одному руки. 

Не роз'єднало їх лихо, не розбилася дружба, отже, було-таки в ній 
добре зерно. 

Біля КПП вже чекав капітан Треданін. Не втримався Едик — 
обійняв на прощання цього сивочолого мораліста, хоч і безком-
промісного, але добросердого чоловіка. 

— Щасти тобі на волі, хлопче, — розчулено мовив Треданін. 
І серце Едикове затремтіло синівською вдячністю... 
Відімкнулися засуви. Відсторонилися вартові. Вийшовши за КПІІ, 

Едик на повні груди вдихнув повітря — наче за ґратами йому кисню 
не вистачало... 



Господи, як давно він не їздив автобусом! Будинки, милі хар-
ківські будинки ніби біжать назустріч, тротуарами йдуть люди, 
і всі здаються Едикові красивими... Зіскочив з підніжка автобуса 
й подався до промтоварного магазину. Купив лавсановий чорний 
костюм, нові туфлі, пальто зимове, ще й спортивну сумку придбав, 
хоча вона сюди й не пасувала. Сподобалась — і купив. Він тепер 
вільна людина, може купувати все, що хоче. Перевдягнувся у при-
мірочній. Вийшов з магазину як нова копійка, ще й компліментів 
від молодих продавщиць наслухався. 

До гуртожитку звідси — хвилин п'ятнадцять пішки. На душі 
було радісно. Яке щастя — крокувати отак вулицями рідного міс-
та, вдихати чисте повітря, знати, що є на світі людина, яка тебе 
завжди зрозуміє, яка пробачить тобі все, що б ти не накоїв, і че-
катиме, чекатиме вічно, — адже вона — мати... 
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