
 

         Спогади до книги  «Стежками сподівань» 

 

Незадовго до відходу в інший «світ», Іван Павлович Невмивакін, 

казав своїм довколишнім, що наші Душі, нібито, не вмирають, а літають 

у просторі між Землею та Місяцем; то я залишу ці твердження на розсуд 

історії. Бо йому вже було за дев’яносто років. А в решті - я щиро 

вірив. Бо й що до перекисі водню та харчової соди, і до фізичних 

вправ, та й до інших порад чи корисних настанов, бо вважав сказане чи 

написане ним часткою свого розуму. Хоч, стосовно багатьох тверджень, 

він сперечався з владними структурами, котрі в багатьох його 

відкриттях у медицині не «вбачали» незаперечного прогресу. 

 Я ріс у колгоспі, де завжди не вистачало робочих рук. А тут, 

бачите, згідно новацій Невмивакіна, побоювались у їх «непотрібності». 

А може я й ще у щось вірив, чим був багатий цей «космічний» лікар, 

достеменно знаючий людський організм, котрий він вважав «розумною» 

природною лабораторією. І не вірити безлічі його переконань: у мене 

немає таких недобрих помислів.  

Але це для слова, бо я вже маю чимало років. Тихо помер Невмивакін 

– принишкла, у хиріючій владоможності, і «штовханина», що до його 

новацій, невигідних недоброзичливій, посткомуністичній імперії. Не 

далеко зайшли й ми хоч після стількох віків «дружнього» рабства, 

нарешті, ніби й відділились. 

Тепер я, мало не щодня по обіді, дрімаю. Сьогодні, полежавши доки 

розгубиться дрімота та розімнуться потрощені коксартрозом, підтрухлі 

вже кості я, як і за звичай, пересилюючи ломоту в оцьому, поки ще 

відчутному в якійсь мірі тілі, мимоволі починаю про щось думати. Про 

що саме? Та в моєму віці це вже не важливо. Хіба що схарапудиться 

якась кусюча зазубрина, як, приміром, "субсидія", котрої не можна не 

попросити, бо затисне скрута. Але поки що й не знаю як її стребувати, 

оскільки – «ще й кіт не валявся». То чи й дадуть?  

 За нелегкий довгуватий вік я звик, аби щось незугарне не 

штовхалось серед глупої ночі під боки, та не бентежило тепер уже сиву 

голову. Бо не виспишся - то цілісінький день підставлятимуть 

"підніжку» якісь негаразди. Думки ж мої про всячину. Вони як оті 



жабенята в лузі біля спокійного теплого водоймища, котре просвітліло 

від мулу на переміну погоди, а ті молоденькі жабенятка, котрі 

донедавна були пуголовками то тепер вихиляються перед іншими, такими 

ж шустрими без правниками, нагулюючи, сили допоки не заматеріли. 

Відколи на пенсії слава Богу, хоч я й не вмію хреститись, жилось по 

всякому. Тепер маю змогу  розглянутись на всі боки. Щоправда, чи воно 

на добро, чи-и-и? Не знаю з якого боку на це дивитись, але таки дожив 

нарешті до очікуваного розкріпаченого щастя. Тільки, чи багато від 

цього користі? Ото тільки й добра, що не летиш тепер стрімголов 

щоранку до міського транспорту шістдесятих років, аби втиснутись 

через вузькі задні двері тролейбуса, котрі підкріплені,( вже 

експлуатаційниками), п’ятнадцяти міліметровою арматурою, аби не 

погубитись дорогою пасажири, із того надмірно нашпиленого людьми, (як 

здоровенний мішок з вузькою «проріхою» кострицю), де кожна 

«костричина» коле одна одну, у проході між бильцями сидінь, але 

змушена терпіти, доки не доїде до роботи. В майбутнє зазирати 

страшнувато бо там, окрім чималої в'язки недуг – якимось радощам - не 

місце. Станеш - згадувати про роботу, а полюбляв я творчу - та 

нажаль, оце тільки тепер, ніби, до неї доклигав. І то, як не дивно, 

але догнав я любиме тільки завдяки, якщо так можна про це казати, 

пророцтвам дружини, у котрої в роду не було чаклунів, а таки на 

чаклувала кажучи: «Писатимеш – як скалічієш». Бо на мої несміливі й 

рідкісні поривання: взятись за перо, було надзвичайно ризиковано, хоч 

справжні творці не боялись цієї стежини. І роздумуючи тепер над цим – 

ніяк не прихилюсь до однозначної відповіді. Бо чи вчилися б наші 

сини: один в університеті, інший - в політехнічному, якби я сів за 

перо? Суть у тім, що сім’ї треба щось їсти. А достатки наші були 

такими, що аби купити дітям молока, я частенько - роблячи досвітком 

пробіжку не далеким лісочком, збирав пляшки після неохайних, чи 

задавакуватих пікнікарів, присипаючи ту знахідку хвоєю, у примітному 

нам з мамою місці, аби бабуся, колишня колгоспниця, здала той посуд, 

та купила внукам молочка. То чи міг я в таких нестатках, братись за 

перо, не відаючи – чи зароблю ним на прожиток? Хоч за про радянське: 

тоді гарно платили? Правда, хоч зовні я й виглядав як справжній 

комуніст, але душа сумнівалась у правдивості про радянського, то 

написане не приймали до друку. Та й натужуватись аж на два «фронти» 



одночасно – нездужав би. До роботи м’язами, з раннього дитинства 

привчений. І похвали траплялись. Іноді було й вигулькне перед тобою 

якась радісна таїна, тай торкнеться ласкавим бархатним віялом твоєї 

молодої невгамовної душі любим спогадом, від чого - та стає чистішою, 

і навіть гордовитішою. А чом би й ні? Опитай пів світу – а щоб хто 

поскаржився на тебе – то чи й знайдеш такого..? Але оця нескромна 

мить - як дим з твоєї цигарки (доки ти ще був завзятим курцем). І все 

ж для тебе цього замало. Бо ж цілий вік людський: щось робив, кудись 

ішов, чогось шукав? А тепер: і пенсія куценька, бо все бігав з місця 

на місце. Правда, в більшості, не з власної волі. Хоч, як по правді, 

то й себе хотілось повніше віддати світові, котрий сподівався на тебе 

чи не з пелюшок. Особливо тоді, коли ти після вечірньої школи, не 

один раз вперто «гарикав» в університецькі двері, котрі довгенько не 

відчинялись. А за тебе переживали земляки. Потім, правда, через п’ять 

років навчання, ті ж таки двері, витурлили тебе з державним дипломом, 

але без надання певного місця роботи. Хоча, то окрема сторінка 

розмови. 

 Стікав непомітно час, а ти: ні особливих справ не «загнуздав», і 

навіть дівчат не спробував любити. Бодай тих котрі однозначно 

натякали. В чому немає дивини, бо така природа всього живого. Чого ти 

не розумів у ті роки. І наскиртувалось з отого неоправданого, хоч і 

чесного та щирого «патріотизму» - височенька скирта непотрібних, як 

потім виявиться, «жертв». Бо вдовольняв ти замість природних потреб, 

всілякі громадські зазивання своїх псевдо "вождів", замість того, щоб 

спивати Нечепаними ще губами, юнацьку потребу отих щасливих поривів, 

котрі зрідка й не очікувано погукували, пливучи прямо до тебе - 

завзятого будівника нового ладу.  

Зростаючи без батька, при матері, котра не рік стирчала у штаті 

на колгоспній свинарні, та в польовій бригаді, обминув ти все 

наймиліше. Спочатку - в дитинстві, потім зотліли оті літа чадним 

димом в домашніх клопотах, необхідних хоч би для нормального вигляду 

вашого обійстя. Мама ж рук не покладали, від досвітку до ночі, в 

настирливій товкотнечі. А згодом, без будь-якої новизни - і 

підліткові літа твої – змигнули як горобець за вікном. А як і 

траплявся щасливий просвіток - то вдоволений не частим щастям, 

насолоджувався лише в душі, платонічно. Але так глибоко, що аж 



совісно ставало перед світом, і ти в реальності – зоставляв ці 

душевні любощі на завтра, сподіваючись, що вони повторяться. Тільки 

"завтра»- було іншим. Очікуване туманіло, підгодовуване міражами 

мрій, але обходило десь по загородами, повсякденності. Казав, ще як 

парубкували, покійний уже земляк – Петро Шкуренко: "Хапай усяку.. 

доки здужається, хоч і буде конозиться трохи для сущої ваги. Не 

зважай.. Бо прийде старість – пожалкуєш, та буде пізно". Так воно й 

сталося... 

 Бо чув, у супереч Петровій пораді, й іншу думку. Наш новий 

сусід, неписьменний Дядько Антон «Качка», котрого витурлив син від 

матері за заскоки в «гречку» до Ганьки, котра мала неповнолітню 

дочку, і жила, як і Качина сім’я в кінці Бухаловщини. То цей 

підтоптаний «ловелас» переселився до своєї тітки Надежди, котра жила 

через одну хату від нашої. Її я від раннього дитинства, бачив 

похилену на дві ліщинові закарлюки. То він, віднаджуючи мене від 

"гріха", казав таке, - «Знай парубче - доки не попробував - то й не 

кортить". А я якраз тоді прочитав Островського: - «Як гартувалася 

сталь» то послухався не Петра, а, з гордістю навіть, унаслідував 

поступок Павки Корчагіна, котрий відмовився «кривдити» дівчину, хоч 

та й просила збезчестити її бо: «Комендант все одно не випустить 

нечепаною із каталажки. То візьми мою дівочу честь краще ти». Не 

взяв. Може вважав, що збезчестити дівчину на «прив’язі» не личить 

новій моралі, за котру Павка також потрапив у каземат. 

 Може це війна зробила з мене такого ненависного до насильства і 

прихильного до свободи? Але всякі гучні дівочі, чи й жіночі, пручання 

на гульках, або десь в гурті між роботою: в полі біля молотарки, чи 

кагатів, а то й на току: сприймав їхній вереск, як справжню нехіть, 

не розуміючи, через передчасну «старість», котра непомітно зродилась 

у нелегкій дійсності, що все оте жіноче та дівоче, витворялось, як і 

казав Шкуренко, для людського ока.  

Мабуть таке облудне тлумачення виплодилось у нашій хатині, й 

уросло у мою довірливу душу через те, що в стінах нашого обійстя 

завжди говорилось про щось вагоме, і ніколи не селились будь-які 

побрехеньки. Навіть жарти. Це очевидячки й спричинило до того, що 

всяке сказане, сприймав завжди всерйоз. У сім'ях, де багато дітвори - 

вряди-годи хтось і збрехне. І малеча бачить, що не все почуте - є 



правдою. Я цього не засвоїв. Бо й мати не любили брехні, та при 

нагоді, казали "Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся". Та й 

ненавидів я не щирих людей, а в нашій злиденності зроду не 

жартувалось. Бо сприйнялося б як образа, чи насмішка. А може, не 

послухався Петра Шкуренко: бо з гордості, підростаючи, сам частенько 

полюбляв радити іншим? Зачепило мене передчасною "дорослістю". До 

того ж – активіст. Та й - у плині часу - тлуму не знав. Ніколи й не 

задумувався, чи оте щодення буде таким як учора, чи іншим? Мати моя 

тільки два вечори ходили в лікнеп. Грамотійкою за ті уроки не стали. 

Зате втямили - якщо взяти до уваги перо: то заціпившись, – можна 

«нашкрябати» повністю свою фамілію. Азбуці, заохочена лікнепом, 

вивчились десь у сусідських дітей, може, а швидше у старого 

добропорядного бухгалтера Левченка, котрий уже після колективізації, 

помер за робочим столом після війни: тепер не панської, а радгоспної 

кантори. Читали по буквах, вишіптуючи їх у склади, і аж потім - у 

слова, котрі обов'язково пошепки проказувались про себе з повтором. 

Мабуть, щоб краще втокмачувалось. Звісно, з такою грамотою, віку 

свого мусили зживати бідненько та сумовито. Окрім того, що в 

голодовку втратили всіх найближчих родичів, а через років кілька були 

привалені ще дідовою хатою, котра дісталась від вимерлого сімейства. 

Та й вони тієї хати не ставили. Може їхні предки – чумаки? котрі 

жили, казала Баба Мацеїха, на цьому обійсті. Опісля обваленої стелі - 

пролежали близько року в районній лікарні. Вийшли звідти примітно 

накульгуючи, та потерпаючи в непогожі дні. Можливо й не від того 

втратили любимого парубка? Та, потім, хоч і сватались інші хлопці – 

заміж не пішли. Будучи, як для нових часів, занадто чесною - жили в 

злиднях хоч і в совісній праці. Велося: аби день до вечора. Ото ж, де 

там за вічною роботою - аби мене, напівсироту, виховувати? Різка! - 

Ото й основне виховання. Хіба що казки розумні любили, й оповідали 

мені на печі при каганці, довгими зимовими вечорами. З тих казок 

багато дечого прижилося в моєму характері. А щоб планувати: і самі не 

вміли, то й мене не навчили. Бо жили день за днем, не рідко 

повторюючи: «А-а-а!!! Якось воно буде". Якби інакше, то від того 

горя, в якому борсалося їхнє життя, котре врятувалось у голодовку й 

було витягнуте з під обвалу сусідськими парубками – обходилось і 

таким достатком. Бо горю людському, та в ті часи, це й не сприймалось 



як щось незвичайне, як приміром: до Одарки, матері двох діток: один з 

котрих ще дошкільня. Батько їхній не прийшов з фронту, а вона, 

працюючи телятницею, в голодний сорок сьомий, хотіла взяти в 

колгоспній комірчині діткам на шліхту, торбинку товчі. За що здибала 

два роки допру. Хлопчиків влада спровадила у Ходорківський приют, з 

котрого мати, після тюремного строку, забрала: старшого, (котрому 

пізніше дали прізвисько «Патлатий»), – злодійкуватим брехунцем, а 

меншого – послушним боягузиком.  

 Зазираючи по-сільському, в завтрашнє – то може мама і самі 

прожили б щасливіше? І я б оце не перекачувався тепер зі своїми: 

гонартрозом та коксартрозом, будучи заможнішим. Бо напевно від 

котрихось недуг і відкупився б? Оскільки прислів'я: «що здоров'я не 

купиш», відтепер, з кожним днем зачахає. Хоч гроші на таке лікування, 

водяться не у всіх. Та, будучи грошовитим, може й розминувся би із 

в’язкою недугів, бо не вередився б так на роботах, без котрих не 

прожив жодного дня. Та й операцію, може, зробив би? І диван міг би 

бути піді мною куди м'якшим, як оцей "Мартін". Хоч і він, гріх 

казати, в стократ кращий – як у дитинстві колись: солома на дощечках 

у вигляді ліжка, застелена грубою рядниною. Аж шкіра, на тобі-

дитинчаті, поморщиться за ніч на тій твердій та колючій постелі, з 

котрої часом, крізь рідкувате застирадло, ще й сторчак з осоту чи з 

якогось будяка, виштрикнеться під бік десь серед ночі. І так було 

доки, за певний час, це не вгарцюється твоїм сухоребрим тільцем, та 

не стане, хоч дуже твердим, за те - рівним.  

А веду я оцю балачку до того, аби поскаржитись вам на себе за те, 

що й досі не розпочав усе записувати в щоденник, про який мрію з юних 

років. Хочеться хоч дещо розповісти з того, через що проштовхувалися 

ми із земляками. Та й донедавна - доводилось спотикатись – на оцих 

пів сирітських, не завжди прихильних, храпких стежках. Хоч сирітство 

дошкуляло, здебільшого, в дитинстві. Але й тепер, коли що - то ніхто 

не підставить під твою понівечену життям «спину» свій лікоть. Ближчі 

родичі, як уже казав: усі вимерли в голодовку. А подальші – також вже 

померли, або, звісно, кожен має свій клопіт. Хіба що на синів 

повезло. Спасибі їм - не забувають. Бо на державну поміч надіятись.. 

То, частенько – як у приказці: «Казав пан - кожух дам, та слово його 



тепле». А про щоденник мрію з комсомольського віку. Бо й слава часом 

приживалась, за щиру віру в щасливе майбуття, та совісну працю. 

 Уже розпочав дещо й записувати. Але, прихильна часом, хоч і 

скупувата доля, несподівано якось усміхнулась і відкрила несподівано 

двері в Київ. Я, ще в селі з місяць до від'їзду: і зшиток у клітинку 

з цупкими рамцями, віднайшов на побитій шашелями трухлявій лавці, де 

підручники завжди припадали пилюкою. Бо деінде, в нашій убогій на пів 

добудованій хатинці, стуленій маминими зусиллями, та поміччю 

односельців, з уцілілого ломаччя дідової розвалюхи перед самою 

війною, кращого притулку ні для нас, ні для шкільного спорядження, не 

було. Після четвертого класу - як захворів на жовтяницю – дома 

письмових уроків не робив, то й зошити, здебільшого, заводив - лише 

про вчительчине та материне око. З них оце й зостався один. Шкільні 

уроки - що почую: те завтра, чи коли там: і перекажу». Біда - що 

після хвороби «зачахли» мої п'ятірочки, котрі заробляв аж до 

п'ятого... Тепер – збайдужнілось. Так по мізернішав розум - що й не 

второпаю всього почутого на уроці. Аж сам дивуюся з себе. Жовтизна з 

мене кудись поділась, а підручники п’ятого класу - стали не 

зрозумілими - то й не цікавими. Все тікав з коришками від уроків між 

бур’яни в «резерв», викопаний за німців, для величезної цистерни 

пального. До сьомого класу, правда, дотягнув і: по два роки, як 

декотрі двієчники, в одному класі штанів не потирав. Проте в табелі, 

на жаль, здебільшого стояло: "Задовільно". Ну а по роках, - уже й 

геть очунявши від хвороби - до восьмого класу таки не пішов. Про що й 

дотепер з превеликим болем у душі – каюсь. Може і прийняли б? 

Троюрідну ж мою тітку Васьківську Ольгу, котру вчитель ботаніки 

Ананій Антонович колись називав: «Дубиною стоєросовою», і запускав 

норчака до дверей. А її таки зачислили до восьмого. Здається в неї 

був якийсь папірець з фронту про загибель батька «Горінька». Такі не 

платили двісті карбованців. А ті, в кого не було подібної фронтової 

звістки, а була лише – що «пропав без вісті»– ті ще платили. А в мене 

зовсім про батька, ветеринара в радгоспі, знали як про незаконного. 

 Не пам’ятаю про наступний рік. Ми з мамою, хоч уже і мали хліб 

від жнив до жнив, і вже не казали, як до недавна: «Чи наїмося ще 

колись хліба вдоволь? То нарешті, таки наїлися! А причиною було й те, 

- що мама пішли на шатну роботу. І хоч свинарки не мали вихідних, бо 



свині й по неділях та святах їсти хочуть. Але підмінних свинарок тоді 

ще не було. Проте наступні сім рокі, їм писалось за кожен місяць уже 

аж по сорок трудоднів. Та й за приплід поросят від Песьки, котра 

приводила по два десятки малечі щорічно, додавалось щось. Мішків із 

зерном на лавці побільшало котрі, двічі на рік, привозились підводою 

з колгоспної комори. Але на новий бавовняний полосатий костюмчик, та 

на шкільне приладдя: грошей би забракло. Бо треба купити ще й не 

дешеву дошку для креслення, та ватманський папір, і рейсфедер для 

креслення, за котрий мусіли б заплатити двадцять п’ять карбованців. 

Одним словом, щоб піти у восьмий клас, то треба було завезти в 

Ходорків на ярмарок мішків зо два, чи й більше, зерна. А це означало: 

сидіти перед наступними жнивами, знову на одній картоплі. А мама й 

так, від досвітку до смерканку: кожен день на роботі. У них уже й 

спідниця пропахла свинячим харчем та гноєм. Часто прати: особливо в 

холодну пору року, коли випранка явно не висохне за короткий проміжок 

часу. То в чому ж іти на роботу, коли не було підмінної спідниці? Я 

розумію те холодне й голодне на пів жебратьське життя, про яке 

товариш Сталін, мабуть, не знав? Бо ще в сорок сьомому казав, що наша 

країна вийшла на довоєнний рівень. Аби не дуже звинувачувати Вождя в 

брехні, я думав так: що він мав на увазі, очевидно, промисловість. Бо 

два роки вантажні потяги денно й ночно пихтіли нашою залізницею, із 

заходу на схід з контрибуційною технікою. Проте спідниці чи 

костюмчика зі шкільним приладдям, купити було нізащо. Більше половини 

нашого, та й з двох сусідніх сьомих класів, не пішли в подальше 

навчання. Хтось розумів, що після десятого класу дітей все одно 

доведеться посилати в колгосп: або на ділянку буряків, чи «впрягати» 

синів до якогось тягла, то багато хто й зумисне не посилав більше до 

школи. Навряд чи багатьом зашкодив би «зайвий» пуд хліба цієї вже не 

школярської зими? Тим більше, що багато селян, щорічно перед жнивами 

- не мали в хаті й хлібини. А з одягу: я і ходив, і спав – у єдиних, 

латка на латці, бавовняних штанцях на шлейці, навхрест через плече. 

Пам’ятаю свої перші, з грубого чорного сукна, штани, котрі купив з 

рук на Ходорківській «товкучці» за сімдесят карбованців, аж у 

парубоцькому віці. Це було весною, п’ятдесят сьомого року, коли 

готувався до призовної комісії в Армію. 



 Ото ж, після сьомого... – сховавши в шухляду до непотрібних 

облігацій та – попереджувальних папірців про сплату налогу, 

посвідчення про закінчення семилітки, та пропасши по ровах до зими 

нашу стару безрогу Циганку, тепер, перед похолоданням, що ось-ось уже 

цуприкували за собою зиму - у свої ще й не повних чотирнадцять років, 

пішов вівчарем на колгоспний овечник, а перебувши зиму там, весною 

подав у колгосп заяву, аби закріпили з квітня за мною пару коней та 

воза...  

 Коли через шість років, це вже мені йшов двадцять перший, 

передавши своєму агрономові садово-городню бригаду, котрою керував: 

від середини зими й до середини літа, та очутившись у Києві, а це 

інша історія, бо з місяць потратив на вступ до Київського 

Культосвітнього технікуму, від котрого відмовив - його ж директор, 

Козак Роман Романович, розпочав омріяну затію зі щоденником. Тільки й 

тієї осені зачах той новий порив. 

 Непогано володіючи премудростями селянської роботи, в тому числі 

й дерев'яними, я, навіть без якогось там ФЗУ - тесляр-столяр 

четвертого розряду. І не десь там, а в Першому Управлінні 

Київміськбуду! Цієї ж осені пішов у восьмий клас ШРМ. Цебто: школу 

робітничої молоді. Хоч, школяра-вечірника по середах й відпускали з 

роботи, виплачуючи лише половину платні за вимушений прогул, проте в 

гору глянути було ніколи. Прийшовши з уроків аж після нічного Гімну, 

котрий щоденно крутили в гуртожитку по динаміку після двадцять 

четвертої – я ще допіру ніс коридором, на кухню кип'ятити чай... А, 

прокидаючись ранком, з відчуттям, що ніби й не спав, о шостій – ще 

добре й не прочумавшись, робив те саме, що й у ночі вчора. Скоріш – 

то було уже сьогодні! Бо – тільки аж за північ, сонним падав на 

койку. Самі розумієте, що й цей задум зі щоденником "пірнув» 

мертвяком у недоспані ночі. Вихідні тоді – тільки по неділях. А їх, з 

великим нетерпінням виглядало в селі мамине господарство, котре 

прагнуло чоловічих рук. А як, коли не коли, зоставався на котрийсь з 

вихідних у Києві, то тут очікували: завдані креслення, позакласні 

переклади з іноземної, та підготовка, подеколи, до політ-уроків. Бо 

над світом зависла "Карибська криза". А я комуніст та ще й староста 

класу. Іншого часу для підготовки до виступу не нашукувалось. 

Особливо хочу нагадати, що в гуртожитській кімнаті – 



шіснадцятиметрівці - нас, тільки прописаних четверо. Двоє із котрих – 

мали  по «нелегальній» дружині, котрі народили ще й по донечці. Тож 

усього нас - восьмеро. В житлі вічні: задуха і гамір. А ще, у вільні 

від школи вечори - житейські балачки. Бо живі ж люди. А ти встряєш 

частенько в ролі "ведучого", оскільки вже грамотніший. Усі молоді та 

дужі. Хоч і притомлені добряче. А ще коли не було дітей і ми курили в 

кімнаті, то я частенько ставав об'єктом потіхи, бо казали: "Засинав, 

доки недокурок досягав попільнички на підлозі біля койки". А про те, 

про що пам'ятаю сам: так це: коли хтось заходив до кімнати, а я вже 

поклав голову на подушку, то поки прийшлий діставався столу, куди не 

більше трьох кроків – я вже спав.  

 Пробачте що захопився колишнім. Та вже й тепер ось ніяк не можу 

розпочати задумане ще в сімнадцять... Хоча уже маю не чорнильну 

писульку, із роздертим, та списаним пером, як у ШРМ-і: а комп’ютер. І 

в квартирі просторо. Хіба що підлітки з верхнього поверху, по стелі 

гарцюють. Причина, може, в тому що згадую про нерозпочаті досі 

недоробки життя - чомусь завжди лише перед сном. Проте зауважте, що 

роблю це - з "неодмінним» сподіванням і навіть зі щирою клятвою, що 

завтра надолужу... І так оце до обіцявся до сивих брів.  

Зрештою, мав розпочати занотовувати щось із різноманіття - три 

дні тому. Завадила катаракта. Ту, що на лівому оці: позбувся за 

сімсот доларів, жінчиним знайомим: років десять тому. Ця ж операція, 

на відміну від попередньої, мала бути вже в амбулаторному режимі. 

Тому, кілька днів мав закапувати око самотужки, накупивши напередодні 

чотири, дорогущі для моєї пенсії, крапельниці. Ну а вже потім повинен 

їхати до клініки "ВІЗІУМ", до котрої хоч і дальші від нашого дому, 

але там обіцяли пенсіонерам нижчу ціну. Правда, вона й після "знижки» 

така, що якби не сини, то нічого й думати про катаракту. Бо річної 

пенсії – якраз би й вистачило на операцію. А ще ж транспорт. З моїм 

коксартрозом, та з підвивихом правого колінного составу третього 

ступеню, їхати з Лісового масиву, аж на Харківський – пасажирським 

транспортом – ще й з декількома пересадками! А таки наважився. Проте 

наступного дня - син Вітя таки возив на Поділ до платного ортопеда 

автомобілем. 

 Воно, комусь може й байдуже знати: чим живе стара людина. Про 

тих, хто розпочинає, і щоденно творить суспільні забаганки - пишуть 



багато. Бо там і плани, і подвиги, й кохання, й складні сімейні 

стосунки. А для старших це - лише спогади. Хоч думки та бувальщини: і 

в нас бувають цікаві. В крайнім разі – для нас, їх носіїв. Бо навряд 

чи описані. Та й у кожного своє. А його стільки натопталося від 

Другої Світової.. І все оте тисне на тебе, як всесвітнє тяжіння, хоч 

і не очевидячки та цілком закономірно, надаючи місце внутрішній 

немочі. І оце, бий мене сила Божа, забув про що хотів.. Ну та 

гаразд... 

 Сьогодні якраз перше січня дві тисячі шістнадцятого року. Це вже 

я шістнадцять років на пенсії. Зазвичай я прокидаюсь незадовго до 

шостої і вмикаю подарований синами, на котрусь мою чергову річницю, 

радіоприймач "Соні". Там ранком цікаво. Бо й ведучі – розумні та 

компетентні, і гості на радіо ЕРА в діапазоні ЕФМ бувають, окрім 

безсовісних популістів: і щирі, та й по державному мислячі. 

Радіохвилю цю вважаю найправдивішою: поки що. Бо варто втиснутись 

багатшому спонсору: то як за помахом чарівної палички міняються 

напрямки – діваються кудись прекрасні ведучі. 

 О сьомій на ЕФМ, ще й - радіо "СВОБОДА". З нею я дружу давно. 

Хоч і не такою вона тепер є – як першого разу, коли ще на Союз 

передавалась. Росіянам може, ще й тепер транслюють: "Листи на Свободу 

– Анатолія Стріляного». 

 Може не все було саме так, але радіо «Свобода» - це була та 

"Прометеєва» іскра, котра розітнула темне царство брехні навпіл, і 

показала, що досі я був під кольоровим омофором державницької брехні, 

котру розповсюджував всюди з патріотичною відданістю. Саме «Свобода» 

була тією іскрою, котра розпалила й освітила нову стежку правдивих 

подій та балачок. От тільки рубрику: «Зі світу цікавого», та ще 

деякі, котрі вже мають досить довгий вік - лаю за безкінечні повтори, 

котрих із десяток знаю вже мало не напам’ять. Там і висота кошика 

американського баскетболу, і Ужгородська сакура, і Довженкові 

дружини... Ніби в світі нічого більше не існує, окрім цих бувальщин. 

По вихідних вмикаю - раніше: бо ж на Сході війна, котру політики 

називають: АТО. Звісно побрехеньок в цей святковий день більше, ніж 

на будні. Треба ж якось "порадувати» свій народ хоч неправдою та 

обіцянками, коли за двадцять з хвостиком – до кращого не «добігли». 

Нам колись Микита Сергійович обіцяв що: "Нинєшнєє паколєніє будєт 



жить прі каммунізмє". Я щиро вірив. Почув же не від вуличного мейла, 

котрих тепер, при помітному розкріпаченні слова, у всіх ЗМІ - хоч 

греблю гати. Сам Генсек на з'їзді компартії пообіцяв... Не 

дочекались! Але, як сільський довірливий хлопчина, в якійсь мірі, 

доки навчився відрізняти правду від брехні - вірив аж до третього 

курсу філософського факультету Шевченківського університету. А це під 

тридцять років мені вже було. Взагалі в житті - від обіцяного до.. 

зневіреного минає багато часу. А втім - мабуть трохи й вірили. Бо на 

чому ж сім з гаком десятиліть протримався отой, ніби з людським 

обличчям, а насправді - гнилуватий деспотичний режим державного 

капіталізму?! Розумніші усвідомлювали, що колись цьому утопізмові має 

наступити остання днина. Бо ще канцлер Бісмарк казав: що на штиках 

прийти до влади можна, але втриматись - зась. На диво, чи ‘мо в 

заслугу, але володарювали занадто довго. Так довго, що забулась і 

дідівська принциповість, і звичайнісінькі: чесність та роботящість. 

Замулились у пам'яті й спогади про те: як жили і про що мріяли діди-

прадіди. Не судилось чути останнім радянським поколінням чи не 

найголовніше прислів'я: "Не клав – не бери". Або: «Не сіяв – не жни. 

Настав шабаш злодіяк та шахраїв. Якби в їхніх грудях бились людські 

серця, а не пульсували, мабуть, "залізні» насоси то вони б задумались 

над тим: а як виживатимуть ті, кому совість, чи якась інша, людяніша 

за вашу хижацьку вдачу, особливість, не дозволить, аби позбавити 

бодай, не з вашого табуна, а убогих батьків - дитинча дріб'язковими 

ласощами, а то й останньою цілушечкою хліба? На мою думку - таке 

нелюддя виплодилось тому, що за багато десятиліть Радянської влади 

нас привчили вірити брехні, котра видавалась за правду, і думати не 

про особистість, а про державу, гори вона пропадом. А тим, котрі не 

вірили - всесильні "доброзичливці» розтлумачували в Сибірських 

таборах! Тепер, коли надломилось пужално батога "Доброчинника", тут, 

на багатій та щедрій землі, зродилась зграя найзажерливіших хижаків у 

людській подобі, в котрих навіть не тваринницький інстинкт. Бо ті 

їдять скільки потрібно шлунку. У цих - не тільки відсутнє природне 

відчуття ситості, у них вискоблена, якимось страховидлом, людська 

честь та хоч би зачатки правдолюбства. Ця "зграя» ще довго не 

гербувала й ілюзорним міражем комуністичного "Щастя". Укоськуючи 

облудою брехні, й без того слухняний народ - вони й не думали, 



мабуть, робити щось - із обіцяного. Якщо повернутись до колишньої 

"цяцянки-цяцянки», уявного на справді, комунізму то, по-моєму, та 

Справжня Епоха - можлива лише тоді, коли людина вже забуде і про 

плуг, і про гроші, а біля горнила життя стане універсальна Машина. І, 

вважаю марними і дуже шкідливими всілякі спроби ощасливити 

суспільство іншим шляхом, як не поклонами науці, котра, хоч і 

капризна надто, але сподіваюсь, трудитиметься не на знищення, а на 

ріст людських потреб. Бо давно вже пора звернути на Дорогу, котра 

веде "до Храму", а не до облаштування злодіяцьких кишень. Ми 

зобов'язані навічно умертвити ті нелюдські засоби, котрих вони на 

вишкрібали у фашистських та розбійницьких сховах і використовують, як 

оруду, для приниження свого народу. 

І все оце лицедійство підлаштовується під брязкання зброї 

сусідньою державою, котра нещодавно називала себе «братньою». 

Цинізмові такого "Старшого» брата» - немає меж. І був би 

найсправедливішим спротив цьому лицемірству – це скинути його у Чорну 

Діру Космічного Всесвіту. Тільки ми не чародії. Більше трьох століть 

"Старші брати» грілись біля наших багать, залишаючи звично - замість 

подяк: озера крові, та гори наших трупів. Вони й досі не хочуть 

усвідомити, що зброя, хоч би які благі наміри за нею не манячіли – це 

смерть сьогоднішня, котра породить завтрашню. Тільки вже в іншій 

Землі. 

 Але зброї їм замало. Тепер вони, опріч неї лицемірно впорснули в 

живе тіло суспільства ядовитий витвір словесної «гадюки», котра має 

затягнути накинутий своїм брехливим язиком, зашморг на слово правди і 

відкрити ворота продажним глашатаям, котрі своїми ядовитими писулями 

нашкрябають таку брехню, котра зі скреготом переглушить тих, що 

знають ціну обіцяльникам, і бачать куди і ким затокарується правда. 

І знову мене занесло на обочину. Обіцяв же собі – "Щоденник"! 

Мабуть, без політики таки не бачити свідомого суспільства, у котрому 

кожен буде знати своє місце, а злодій не захлинатиметься тим надміром 

багатства, котрого вистачило б на десятки його поколінь.  

Але, як ти оминеш, з виду чесну, а на справді - ядовиту політику. 

Бо чесною є тільки правда. А щось інше - то є підкилимна сокира одних 

- проти інших. Вона, по-моєму – це перетягування гумової линви. Бо не 

можна будувати щастя одним - обкрадаючи інших. Досвідченіший від мене 



чоловік казав: "Політика – це прання брудних речей, у ще бруднішій 

воді". Щойно прочитав у Інтернеті, що найважніші Урядовці збіглись за 

одним столом у своєму «Ратищі» оскільки, над країною заманячіла: як 

не політична криза, рідна мати новому Майдану, то самі перевибори. У 

крайньому (хотів сказати: "кращому"), та засумнівався, і пишу таки – 

«крайньому разі» – нова коаліція до котрої подумки гріє собі містечко 

той чи той, популіст зі старого, здебільшого "непотребу", котрий на 

його думку, замало «нахапав» при цій владі. Не знаю як на Вас, бо я 

такої форми Парламентського правління не переношу й на дух, оскільки 

це - не Народна влада, а гласне кермо певної групки олігархічних 

очільників, або, якщо хочете – їхніх посіпак, тому що ота "череда» 

вибраних буде щоразу голосувати – як «домовляться». І це навіть 

обумовлено їхніми партійними статутами. Зібралися. – дійшли певного 

"договорняка", за котрим удовольнились інтереси їхніх васалів. Дуже 

зрідка - дещо й для загалу. А потім - оце ледачкувате "стадо» 

проголосує. Не рідкість – і "пробуксовка". Подумаєш!!! Можна й 

повторити! Що вони частенько й роблять. Така недисциплінованість не 

властива жодному трудовому, колективу. Бо навіть череда не поводить 

себе подібно при доброму "Пастухові". Народ за цих, здебільшого 

"патріотів", проголосував. А ті: обставились зручним для себе 

законами чи постановами і безкарно розгулюють, домовляючись, може, 

про якісь нові пакості проти того ж таки сліпого до правди і 

схильного до підступної брехні, народу. А ти, бідолашний "Суверен 

держави", терпи років з п'ять, доки в котре обскубуть тебе як курку, 

перед тим, як остаточно "проковтнути". Бо за котримось, уже недалеким 

разом - і державності позбудешся. Хоч такою – держава мені й не 

потрібна. Колись вона спиралась на партію. А партія, за чиїмось 

визначенням - це група однодумців, котрі об’єднуються для втілення 

своїх ідей. Люди добрі! Та чи маєте ви хоч трохи розуму, намагаючись 

увесь світ підпорядкувати партіям? Та в світі ж може бути безліч 

ідей. А це означає вічну боротьбу між цими партіями. У нас довго 

правила одна партія, партія диктатури. І до чого вона нас привела? 

Хтось, можливо, посилатиметься на Англію, чи США, у котрих по дві, 

правлячих по черзі, партії. Я не маю достеменних знань соціального 

життя цих держав, зате я знаю десятки чи вже й сотні наших партій, 

рекламу та існування котрих оплачує народ зі своїх убогих статків, 



виправдовуючись можливим підкупом «партій» олігархами. Та оті кляті 

багачі й не поспішають до оновлення технічного прогресу, бо для них 

вистачає й тих прибутків, котрі зціджуються з монополізації основних 

галузей, та горезвісного залишку державницьких «цехів».  

В дійсності можуть бути якісь гурти для виконання спільницьких 

інтересів, тільки не для правління державою. Звісно сучасна держава 

не має бути схожою на Гоббсівський Левіафан, вигаданий кількома 

століттями раніше. Гоббс, насамперед, прагнув запобігти вічній війні 

одного з одним. Тільки для сучасних суспільств завданням є: уникнути 

світових воєн, а не супротивів сусіда з сусідом. Завтрашнє 

суспільство має перейти від волюнтаристської політики, до без 

державницьких відносин, за яким ще живуть сьогодні поселення людей, 

поки що в державних зонах і без реклами. Але їхнє майбутнє в ширшій 

демократизації людства. Хоч ніколи не буде загальносуспільної 

свідомості, бо свідомість і в подальшому носитиме суто індивідуальні 

особливості, але з вилученими незгодами, котрі б приводили до 

грізного спротиву. А всяка партія бореться за втілення своїх ідей в 

життя. Та чи мало які ідеї можуть прийти комусь у голову?! Отже – це 

постійна ялова боротьба. 

 Сьогодні закінчується передостанній зимовий місяць. В кімнаті 

трошки потепліло. Бо на тому тижні було близько чотирнадцяти 

градусів. Видно, новий циклон прийшов не з північного боку. 

Відчуваючи, а скоріше – не відчуваючи ніг, бо їм зараз тепло у хатніх 

"котиках", і будучи в непоганому, як для мого віку, настрою, пригадав 

свою четверту студентську осінь сімдесятого року минулого сторіччя. 

Пригадалось, як нарешті - за три попередні роки нам - вичитали курс 

"Історії Комуністичної партії", котра забирала чи не третину учбового 

часу, та залишились у минулому часі й трудомісткі уроки з іноземної, 

а також лекції з декотрих нелюбих та безкорисних мені технічних 

дисциплін. Бо з моїм колишнім школярством – це... Ото ж, поки що, 

розправивши трохи плечі, я відчув потяг до ширших пізнань. Якогось 

погожого вечора, (пари в нас завжди в другу зміну), опісля занять, не 

пригадую хто саме, але "затягнув» мене на вечір в міський Будинок 

Пропаганди, що височів недалеко від нашого Жовтого корпусу на вулиці 

Шевченка. Погодився, спокушений, не скільки великим авторитетом 

обіцяних лекторів, бо студентам-філософського факультету - це не 



дивина, як спокушений напівсвідомим відчуттям - зустріти свою 

"половину". А статись це мало б не сьогодні й не вчора. Уже тридцятий 

рік протоптую все нові стежки, шукаючи Великого Шляху в житті. За 

прикладом партії, котрій належу з двадцяти років, - навіть програму 

"мінімум» склав. Є й план максимуму, за котрим: спочатку(поступити в 

університет, одружитись, та обзавестись житлом). Два завдання 

виконано. Гальмує середнє. Не даремно ж у народі кажуть: "До двадцяти 

- сам жениться, опісля – люди женять, а по двадцяти п'яти – й чорт не 

оженить. Не від гарного життя ми з мамою, обчіплявшись позичками, як 

коров’ячий хвіст будяками – купили дві кімнатки у дерев'яному, не 

доїденому шашелями, будиночку під горою на Подолі. Щасливішим - у ті 

часи, держава давала "задарма»- у висотних будівлях. Я шість років 

попрацював у Будівельному управлінні, дійшовши до межі тимчасової 

прописки, та щоосені отримуючи подяки відділу кадрів із записом в 

трудову книжку, за добросовісну роботу, проте нам з матір’ю, хату 

таки довелось купувати. "Люди даром получають, а ти.." - дорікали 

мама. А мені в управлінні казали: «Ставай у чергу. Одружишся, то 

через якийсь час – отримаєш кімнату в "Готельці"». Але ж, оженись у 

гуртожитку: заборонено, бо можуть витурлити й геть з кімнати. 

Товариші мої жили з дружинами "крадькома". Проте – не раз серед ночі 

комендантша з міліціонером вривались у кімнату і виганяли когось із 

постелі, після чого той сонним містом біг серед ночі до гуртожитку – 

в якому був прописаний. Я б цього не витримав. Може тому й шукаю 

жінку уже в такому віці.. 

Колишній декан філософського факультету, а нинішній директор 

інституту філософії: і вже Академік, був для мене чи не найповажнішим 

образом котрий: то приємно усміхнений, то з суворим, але ніколи не 

гнітючим видом. Шинкарук Володимир Іларіонович, та «Батько» 

вітчизняної обчислювальної машини – Глушков, котрих я прийшов 

слухати, не клали «на лопатки», своїми титулами, бо від природи: я не 

чинопоклонник. Очевидно й не сподівався почути чогось такого, окрім 

пропаганди, котра бубоніла на рівні "Мантри» чи не в усіх 

державницьких закладах. Десь там, аж у глибині душі, я сподівався на 

інше..  

Судженої й цього разу, як казав колись у селі Данило Лукич: "Не 

набачив". Зате у словах колишнього університетського "Батька» 



Володимира Іларіоновича, почув неочікувану відповідь на своє 

"бородате» запитання – «Що таке рівність». Окрім цього, я давненько 

силкувався також збагнути: що таке "правда"? Але про правду я й від 

матері багато дізнався. Навіть і про те – що в декого вона буває 

"своя". Хоч тут, як на мене: "правда – це те що правда". Тавтологія 

скажете. Але жце те – що вже є. Навіть брехня, і та – якщо вона в 

наявності, то це правда. А - справедливість та рівність – 

інтригували. Хтось, може й усміхнеться з цього. Але я, не Я. Про ці 

два поняття я був не певним, доки не почув отут, від любимого мною 

колись, декана Шинкарука. Що таке рівність – котру він пояснив, 

посилаючись на Григорія Сковороду. Рівність не в тому: більше чи 

менше комусь дісталось. "Уявіть, - каже Шинкарук, - джерело, під 

якими стоять посудини різної величини, і кожна з них має змогу 

заповнитись по вінця. То це і є рівність. 

Тоді я аж підріс ніби, вдоволений. І лише через роки зрозумів, що 

всі під джерелом, але декотра посудина з якихось сторонніх причин 

перехнябилась і стоїть бокаса, то повною ніколи й не буде ! 

Про це зрозумію пізніше. Звісно, я не пам'ятаю, дослівно 

сказаного тоді, але був приємно здивований і виступом Глушкова, про 

якого ще мало хто знав. Зі сказаного ним: я виділив для себе два 

повідомлення - перше, це коли для майбутньої технізації суспільства - 

кожна деталь, де б вона на виробилась, буде зареєстрована у 

всезагальному державному реєстрі, що матиме велике значення в 

організації всіх виробничих процесів країни. У цьому я не дуже й 

спокушений. А от друге - дуже порадувало. Глушков сказав, що до 

двохтисячного року кожен сім'янин матиме власну кімнату, а для всієї 

сім'ї, ще одну - спільну.  

Ви спитаєте - чи це здійснилось? Уже чимало років тому, сини 

повідомили:  

 «Пам’ятаєш, тату, ти розказував про обіцянку Глушкова? То на 

сьогодні усі деталі реєструються. Що ж до житла – не знаємо. Мабуть 

поспішив. Нас же з бабусею п’ятеро, а кімнат всього три. А багато хто 

й такої «розкоші» не має.  

Звичайно, з того часу багато води витекло... 

І знову я відстаю від запланованого. Очевидно – це об’єктивний 

фактор.. Такий уродився: чи багато хочу? – чи мало можу? Розпочну не 



з історії щоденника, а з державного. Бо воно таке «розігріте» - що 

підкинь ще крутеник соломки – й спалахне, як колись у печі ,полум’ям. 

Сьогодні досі  в ЗМІ не заглядав, то не відаю. А вчора голова партії 

БПП натякнув на урядову кризу. Коаліції в потрібній більшості не 

можна зігнати й з "гарапником", так розбіглась по своїх коморах та 

прикомірках. Фракція: - "Блок Петра Порошенка» - схудла десь більше 

як на двадцять членів. Перша по чисельності. – Народний фронт - також 

меншає: Проте "гелгоче", як той гусак. Але ні вщипнуть, ні вирішити 

щось - не наважується. Це, що до розпуску уряду). Кульмінацію 

«розігріву» обіцяють на шістнадцяте лютого. Доживемо – побачимо, чи 

«звариться» щось путнє в цій «посудині», чи закипить так, що аж через 

вінця потече?  

Тепер трохи зі свого куреника. Досі, окрім хвороб, нічого 

надзвичайного й не трапилось. Хоча... Але про другорядне може потім. 

Головне на сьогодні – Субсидія. 

Відтоді як влада залізла нам в гаманці своїми комунальними 

"послугами", а найбільше – цінами на газ для населення, то це - 

рівноцінно шквальному градові на сади та городи перед самими жнивами. 

Не оминуло, звісно, й наш куреник з – двома його мешканцями: мною та 

дружиною. Ми вже як дотліваючі жарини, від котрих і тепла того – як 

кіт наплакав, а викинути віджиле, то: і гріх, і «затлітись» від 

вуглин що-небудь може, бо ще не згасли. А якщо серйозно, то клопотів 

на старі голови вдосталь. Бо скільки ми здужаємо? 

 У сімдесятому році минулого століття, доля послала двійнят. 

Хвалити не буду, бо й мама моя завжди казали: - Нехай тебе люди 

похвалять. А я слухняним був, то... Це я все про Субсидію хоч навіть 

у Радянської влади майже нічого ніколи ми й не просили. Правда – в 

неї й не сколупив би, бо вона сама з нас начисто вимітала останню 

копійку. Після війни – трудодні тощі, зате налоги на все чисто: і на 

плодові дерева, і на корів та свиней з курми. А окрім цього ще й на 

армію дай, котра не людей, а Сталінізм захищає, то на позику 

підпишись, або на якийсь там культ збір - по двадцять карбованців 

щороку. То страховку на обійстя - заплати. Хоч, у самого колгоспника 

нічого, окрім полатаних бавовняних штанів та гумових, чи кирзових 

чобіт - не водилось. Забув про куфайки. Грошей у селян катма, бо 

тепер якісь копійки й почали нараховувати у конторській відомості на 



трудодні – та фінагент «вигрібав» під налог дочиста. Тобі того 

нарахованого не давали. Це було доступним – лише державним людям. 

 Але ж мова про сьогодні. Молодший син пішов у прийми до дружини. 

Старший(на двадцять хвилин)- цей до тещі: бо донька при ній. Його 

чомусь у новій сім’ї не прописували. А це било по нашій субсидії. 

Щоправда, нарешті знявся з обліку в Києві й він. Ще в кінці 

вісімдесятих, ми з ним побудували ля його сім’ї хату в Путрівці, це 

під Васильковим, де невістка купила тоді трохи здешевілої землі. То 

нарешті прописався там. 

Документи на субсидію, сини допомогли заповнити. Учора з дружиною 

віднесли в ЖЕК. Як буде – не знаємо (свині мені цієї ночі снились). 

Це кажу, аби дах не поїхав від цих клопотів. Бо як не те, то інше. 

Якщо про себе, то вже у голові нічого не залишилось, доки про 

попереднє розповів. Воно майбуть у всіх однаково. Доки молодий - то 

все про роботу та завтрашній день. Бо спочатку життя текло як струмок 

у вологе літо. Тече не пересихаючи. Ти майже нічим і не керуєш, бо 

суне день за днем як снігова лавина. Ще й оцінити мало що можеш. І 

потреба в цьому не виникає, бо в більшості людей - воно так. Сила в 

м’язах є – про завтра не думає. Правда – хочеться бути кращим як 

загал. Може це й не скромно, але так було. Першу чвертку життя – 

тільки хвалили. Начальство – за слухняність та завзятість, а люди – 

за чесність та роботящість. Бо заядлим був. Правда, не стільки для 

себе, як для держави. Так привчений. Бо й книги і кінофільми - про 

Радянське. Головним було – державне. Про окрему людину ніхто й не 

згадував із правителів - як про Особистість. Хоч в кіно, або в книзі: 

егоїстами таких називали. Проте люди ще хвалили за повагу до матері. 

Ми жили без близьких родичів. У матері, як уже казав, найрідніші 

двоюрідні, у мене найближчі – в третьому коліні. Ото ж, впливів, 

окрім влади, ми від родичів не мали, то й мати – за радянщину, котра 

нас: і оббирала як кущик родючий при дорозі, і використовувала як 

робочу худобу, й не без матюків по вихідних іноді не обходилось. Але 

ми вважали, що так і має бути. Бо хто ми такі? Смітинки в скирті 

соломи. Правда матері давали інколи якийсь відріз на спідницю або 

кофтину - як подяку за сумлінну працю. Після війни з німцями – медаль 

За Трудову Доблесть отримали. Щоправда – треба в район по Медаль, а 



кофтини пристойної, на яку б ту медаль почепить: і немає. Братова - 

жінка двоюрідного Петра - позичила. 

А тепер: є що одягнути – так не здужаємо. Навіть шкарпеток не 

зодягну. Мати, сказано, ще в двохтисячному померли в селі, де останні 

роки доживали зі мною, бо позакінчував науки... Щоправда, Вітя, 

будучи у відрядженні, дістав десь пластмасовий човник, з поворозками 

по боках. То шкарпетки якось зодягаю, натягнувши спочатку на 

«човник», а потім – тягну оце скомпоноване, за поворозки на ногу. 

Якщо колись там треба вийти з квартири то шнурків на черевиках – не 

зашнуровую, бо не зігнусь. Навіть повитягав, аби не перечіпляли 

дорогою. Так шкарбаю. Ну а духом: поки не падаю. Навпаки - 

дисциплінованішим стаю. За графіком тепер живу. Бо з ранку, та після 

пообіднього перепочинку, до вісімнадцятої – пишу щось на комп’ютері. 

Ну а після вечері – біля телевізора, доки не зморить... Сьогодні – як 

вийде. Бо екран монітору сповістив, що: - "Модем не підключено». 

Запуску програми немає". Причини не знаю. Доведеться чекати до неділі 

когось із синів, аби налаштували. 

Ото ж, відколи живу свідомим життям – хоча знаю що помру, але не 

відаю як оця занозиста сутність для інших? Бо мене вона чомусь ніколи 

не полохала. Може через те воно не лякливе, що смерть не відворотна? 

І не бешкетує ж вона в моїй свідомості, а блукає до свого часу десь 

там у закутках мозку, не зчиняючи явного страху. Думалось: нехай там 

блукає оте патлате зі своєю косою, як ото малюють. І таким байдужим 

був доти, доки вона, своїм смертоносним знаряддям, не черконула по 

віку, ще не до цвяхованої, але вже з «розкряжованими дошками» для 

моєї труни. Проте й тепер уже призвичаївся. Бо подумав: «Нехай 

похизується. Я й таким понівеченим проживу, до того часу, поки не 

розповім людям свою правду про людське життя». Бо за ці шість тисяч 

років цивілізованого світу, їм скільки багачі «правди» по 

натовкмачували, що тепер вони вірять тільки грошам, не підозрюючи, що 

і цьому прийде кінець. Та й навіщо їм про це знати сьогодні, коли 

рушійною силою є саме «Гроші». Хоча, як сказано в Святому писанні, - 

Спочатку було слово, а, насмілившись, хочу підправити, бо початком 

цивілізації, майбуть є таки зачатки розуму, котрий поселився в 

людини, і навчився витворяти: як справедливі справи та правдиві 

слова, так і непотрібну зброю, та брехливість: одні з котрих служать 



знаряддям безсовісних хитрунів, для висмоктування нашої сили в свої 

гаманці, а інші - для задурманення бідолашних праведників. І доки не 

спробую розібратись у цьому, доти не воскресне моя «труна» для 

погребіння. І якщо терпляча моя смерть, як ото я в житті був – 

значить ще наживуся! Хоч і калікою... Та ніби я не був таким завжди? 

Просто – ніхто не відає – хто чим обідає. Тепер, коли така грізна 

Пані за дверима, то й признатись, можна. Не дівка ж на виданні. Ну-у-

у! а коли вже тій «Тітці», не дай Боже, не стерпиться – то пиняй на 

свою долю. .. Суть тільки в тому, що доля в кожного своя, і нікому 

її: ні обійти, ні об’їхати. На сьогодні людство світу нараховує 

двадцять найвидатніших людей. І всі вони ввійшли в історію: кожен за 

якісь свої відкриття чи досягнення. 

Правда, скажімо, ім’я китайського філософа Лао-дзи живе з (УІ – У 

) віків до нашої ери, котрий вважав, що життя природи і людей 

визначається «не волею неба», а тримається на певному природному – 

ДАО, котре і є природним духом, котрий разом із субстанцією ЦІ, (що 

означає – повітря, ефір), і складають основу світу. За першооснову 

світу було багато й інших тверджень. Якщо, скажімо, взяти атом, 

визнаний Греками як неділимий, цебто, найдрібніша частинка 

матеріального світу, вважався неділимим аж до кінця дев’ятнадцятого 

століття. А Лейбніц заявляв в своїй монадології, що і в духовному 

світі існують також найдрібніші частики (монади). Та якби й згадали 

ми давньогрецьку філософію, в котрій перераховуються імена Геракліта, 

Демокрита, Платона чи Аристотеля, то все одно це була б може тисячна 

частинка мудреців, котрі щось відкривали до нас. Єгиптянин Фалес, 

наприклад, стверджував, що першоосновою всіх речей - є вода.  

Проте я почав говорити не про першооснову світу, а про свої 

останні: дні, місяці чи роки. То єдине, чого я боюсь: це життя без 

якихось невідкладних справ, бо коли є плани щось зробити, значить ти 

живий. Саме життя - то це не Прокрустове лежбище для дурнуватого 

стандарту. Бо дуже по різному жилося, а ще строкатіше - доживається. 

Багато несправедливості в житті. Доки живі – мабуть до останнього дня 

в надії. А згасають надії - в рівномір з нашою неміччю. Тільки в 

протилежні боки: Неміч сильнішає, а Надія слабшає. Тут, мабуть, усі в 

однаковій залежності.  



Розлучатись з білим світом: кому байдуже, а іншому - страшно. В 

олігарха, можна думати - і «пташине молоко» є. Але йому мабуть, 

радісно розлучатись - тільки з конкурентами та можливими болячками, а 

не з добром, насмиканим «хитрою ключкою з людських благеньких та 

незахищених «копичок». Бо як же це одна людина: та так багато змогла 

настаратись? Я можу уявити: лісоруба, котрий валить більше інших 

лісу, землекопа – котрий викопує по вісім, чи скількись там кубів 

землі за робочий день, косаря – котрий від сходу до заходу сонця 

кладе в покіс по пів гектара трав чи хлібів, доярку, котра щодня 

доїть десятки корів - але ніяк не уявляється жоден олігарх у ролі 

шахтаря, котрий надовбав би хоч з лопату вугілля, чи газового 

монополіста, котрий добув би хоч краплини газу для запальнички ! Усе 

це - праця конкретних людей, без котрих ви усі ненажерні - вимерли б 

за тиждень-другий, якби та праця зникла закодована, а з нею і її 

здобутки. Так чому ж ти, негідник купаєшся в золоті, а я вже другий 

місяць не маю змоги помитись теплою водою. Бо якийсь зажерливий 

монополіст закрутив вентиль газової труби, прокладеної нами ж. Усю 

оцю роботу, котра тримає людину на землі - я уявляю. Хтось там більше 

здужає – хтось менше. Але все це на очах у людей, і посильне. А як же 

олігарх може так розбагатіти? Оцього не можу сприйняти, бо не бачу 

«інструменту». Бо ні лопата землекопа, ні сокира лісоруба, ні 

свердлильна газовика, ні відбійний молоток шахтаря, чи доменна піч 

або щось інше - для цього не підходить. Та злодієві цього й не 

потрібно. Папандопуло й з пістолетом забрав усе, що йому знадобилося 

із викраденої скрині. А мозок мій вимагає пояснень - ЧОМУ ТАК? Бо це 

схоже на казку Кота в Чоботях, котрий, біжить полями, і кого 

працюючого не вздріє, то кричить, аби він отим, що їдуть позаду, 

казав що це все належить (дурнуватому), Іванку. І все це ради того, 

аби перемогти Тигра... В казці, де є несправедливість, то все 

можливо, і все пробачається! Але як це: той чи інший завод, приміром, 

стає власником того, котрий і рук не забруднив, зате добре запакував 

свою совість, і вивчає закони, прийняті його наймитами, та спритно 

володіє банківськими рахунками. 

Моя ж доля завжди була сухоребра. Бо я обдиртус бідняцький. Ото 

ж, мені й не жаль цього «мученицького» життя. Хоч таки не хотілось би 

на небо передчасно. За переказом мами, дідусь, котрого я вже не 



застав, бо була зумисна голодовка раніше мого народження: - то казав: 

.."Свій вік добровільно укорочують тільки ледачі". Отаких мені жаль. 

Хоч для них це, як не дивно, рятівний вчинок. Отож: усіх шкода, окрім 

багатіїв, котрі не могли створити цю власність. Не тому що я такий 

ненависник. Просто я люблю чесність: А чесні люди з дитинства знають, 

що багачами стають: або спадкоємні, то це, в кінці кінців, природно, 

хоч і не справедливо, бо награбовано ще до них якимось родичем, або – 

котрі мають очі завидющі, а руки загребущі. Гадаю, що це правда. То 

чому б я мав співчувати злодійкуватій людині - у котрої завидющі очі 

та загребущі руки, і котрому байдужі чиїсь нестатки, хоч і не ледар. 

Безумовно, якби я дитина капіталізму то сказав би, очевидно: "Всяково 

буває". Але ж я щирий вихованець «соціалізму». Тому й знаю, що він не 

мав би бути багатим на "товстенькі гаманці", в одних, і порожні 

кишені в інших. І взагалі соціалізм можливий тільки тоді, коли не 

буде ГРОШЕЙ. Бо Ільф і Петров писали про першого мільйонера Корейка, 

то гадаю – що Корейків тоді було не стільки, як під час «розвинутого 

соціалізму», котрим називали, оцю для більшості, злиденщину, за 

котрою ще треба було ставати в багатолітню чергу. Тому, якщо ж когось 

із теперішніх "Корейків»і «позичать» у нас якісь пришельці з інших 

світів - то не пожалкую. Якщо збрехнув, бо тепер багато хто з 

владоможців так робить. То з мене ця "брехня" – як з гуски вода. 

 Я тепер пересуваюсь, якщо таке трапляється: то в селі - на двох 

болючих ногах, і двох ліщинових закарлюках. А в місті - діти купили 

французькі милиці з підлокітниками. Бо наші «соціалісти», навіть 

цього не навчились робити. А новим капіталістам – вони ні до чого.  

Але ж їсти хочеться й інвалідові. То доки оце щоліта в селі, то 

щосереди десь о вісімнадцятій годині, йду з трьохлітровим слоїком у 

торбі за плечима, бо руки зайняті палицями, до сусіднього подвір’я 

Миколи. Дай, Боже, йому здоров’я, аби завтра вранці приніс від своїх 

родичів мені, за тридцять гривень, цей слоїк молока, котрий потроху 

спорожнятиму до наступної середи. Стою посеред подвір’я, аби взяли в 

мене порожню склянку, та гроші. Бо в чужу хату заходити - клопітно 

каліці.  

Побіля льоха, котрий недалеко від порогу:, сердитіший собака. Бо 

є в Миколи й сумирна сучка, котра не на прив’язі. А прив’язаний Жек - 

смакує вечерею з продовгуватого корита. Мабуть же таки Оля сипле їжу 



в куряче корито. Але пес дужчий. Довкола - з десяток чи скільки там 

курей, котрі також хочуть повечеряти, проте він визвіряється раз проз 

раз, погрожуючи вхопити котрусь за хвіст, і потім продовжує хлептати. 

В селі це знайома сцена, тому балакаю з Миколою, котрий вийшов по 

слоїка. Проте стояти мені важко, то хочу рушати до свого обійстя. 

Розвертаючись по інвалідному глянув до погреба: а Жек сидить 

облизуючись осторонь, поступившись курям, котрі стараються, біля 

того, що осталося. Хоч і втомлений, звертаюсь до сусіда із 

запитанням: «А чи вчинили б наші депутати так, як поступився, зайвими 

йому, харчами твій собака? Трохи невизначено кривиться, бо сам 

колишній колгоспний комірник, і таки мовчить, не кажучи: що в 

депутатів «зайвого» не буває. Та й за людей вони нас не вважають. І 

нізащо не поступлятьться, як поступались Терещенки. Може ті навіть і 

не від співчуття робили добро. Вони просто навчали та лікували своїх 

працівників, як дядько ремонтує свій транспорт. Це Радянська 

пропаганда, те й робила, що виставляла всякий, вигідний і людям, 

заклад, - як соціалістичний гуманізм. Колишні багачів, котрі хоч і 

вважали, мабуть, нас дрібнотою, проте лікарні та школи будували. Бо 

це потреба для життя, є саме життя...  

 Сьогодні одинадцяте грудня шістнадцятого року. Таке враження, що 

над нашими ЗМІ пролетів якийсь Ангел примирення. Чи може заціпило, на 

щастя, невсипущим популістам. Бо, як завжди о шостій, ввімкнув 

програму Радіо ЕФМ-96, а на хвилі - не те. Навіть "Радіо свобода", що 

з’являється пізніше, і та забриніла - не на головнішу для сьогодення 

тему. Не почув і най стараннішого популіста, котрий обрид своїми 

цинічними, хоч і правдивими балачками та обіцянками для мало 

мислячих, котрого наша ж радіостанція крутила вчора й позавчора по 

попередньому запису. Ніби живемо в без’язикому світі, де дозволено 

тільки популістам. Сказане - здебільшого й правда. Тільки те саме 

говорили і їхні діди до Жовтневої революції. Різниця - що ті 

талановитіше приховували свої брехливі обіцянки: навіть за землю.  

Зараз усі застигли - ніби перед гучним громом після яскравої 

блискавки, котра кресонула із-за Європейських кордонів. Чесні люди, 

котрі на шістнадцяте число очікують позитивних змін, про це й мріють 

не один день чи місяць, аби нарешті прокинутись з іншими керманичами. 

Хоч чудес і не буває. 



Кращим - не пахне. Занадто зцементувались наші "пани-

реформатори". А європейцям що до нас?! Історія ще не знала (чи, може, 

я десь проґавив), щоб політики, та ще й сусідніх держав, дбали про 

чужий народ, забуваючи про власні інтереси. Вони й про свій сяк-так 

піклуються. Хоч і залежать від їхніх голосів на чергових виборах. Бо 

ж там таки, ніби, справжні вибори. Хоч – усюди партії, на котрі, 

мабуть, і в багатьох моїх співвітчизників така оскомина, як казали ми 

дітьми, наковтавшись на вишні соковитих, але кислуватих ягідок, що й 

на зубах оскомина, про котру казали:»Така оскома, що аж Москву 

видно». Визначення геть не утаює їхніх задумів. Яскравіше й не 

скажеш. З одного боку – ніби харч, а з іншого – оскома. Отже: одні 

згуртовуються щоб відібрати – інші – аби відігнати. А чи не варто: і 

першим, і другим пошукати іншої стежки, аби вийти із цієї вічної 

скрути.»  

Але зараз маємо – що маємо! І задовільного достатку бракує, і ще 

один день політичної напруги. Вросло в самі печінки. І тут. Хотів 

кілька речень про медицину, та коли закінчував "трапезу", радіо 

"підкинуло» свіжу тему. Вона вже не про Урядову кризу, а скоріше - 

замість неї. Приємний жвавий жіночий голос розповідав якраз про 

навчання сільських молочарів правилам європейських санітарних норм 

при виробництві молокопродуктів. Власне мова йшла про те, що хтось 

там із-за кордону погодився задарма надати нам такий "лікнеп". 

Коментар давала заступник Міністра сільського господарства. Можливо я 

й не звернув би уваги, бо таких виступів, хоч греблю гати, якби 

колись не був причетним до сільського господарства. А насторожило 

мене в цьому виступі те, що ніби я оце слухаю не управлінця високого 

рангу «нового» державного устрою» а старанного – радянського, котрий 

уже за всіх і все продумав, і оце обнадіює своїм повчанням слухачів 

новими правилами котрі от-от почнуть виконуватись. Ніби все, як і має 

бути. Та я добре обізнаний із знаменитим Радянським плановим 

господарством не з виступів Хрущова, а з життя, бо й виріс у селі, і 

працював у колгоспі більше десятка років, якщо враховувати, що кожні 

літні шкільні канікули, «купались» не десь в Ірпені, а в потові, біля 

колгоспної роботи. Закінчувались п'ятдесяті роки. Коротше - за 

правління Хрущова, з молоком було теж не весело. Микита Сергійович 

обіцяв найближчим часом "молочні ріки". А вони десь «прокисли». Бо 



така властивість молока. На той іще час доярка, котра надоювала від 

кожної корови чотири тисячі літрів за рік, зі своєї групи десь у 

тринадцять голів – автоматично ставала Депутатом Верховної Ради. Бо - 

вона вже й Герой Соціалістичної праці. І це – коли в ті часи у 

«проклятих капіталістів» - десять тисяч літрів від корови – було 

звичайним явищем, то в нас за чотири тисячі – Героїня Соціалістичної 

Праці. Хтось там за кордоном зробив навіть рекорд, надоївши двадцять 

чотири тисячі літрів від якоїсь рекордсменки. Але ж ми не відаємо, Бо 

ж довкола залізна завіса та лайка капіталістичного ладу. Бо це там 

висипають в океан пшеницю, аби утримати ціни. Нам про це розказують, 

а про свої врожаї та надої – замовчують.  

Важко було з молоком. Населення міст після війни зростало, а 

породистих тварин і в спомині не чути. Правда, іноді хтось з 

хвальковитістю напише про Миронівських тваринників. Але молока від 

цього в країні не більшає. І з харчами, для кращих надоїв - також 

метушня навколо «брикливої» кукурудзи, котра в штатах – Героїня, а 

для нас - один клопіт та погибель пшеничним ланам. Земля ж не дитячий 

пухир, об’єм якого залежить від того, скільки здужаєш надути. Та ми 

вже більше й не «надмемо», бо дух увесь вийшов. 

Не краще й у домашніх господарствах. Проте радянське керівництво 

завжди в "бою» і з ентузіазмом. Ось як виконували плани партії у 

нашому колгоспі. І я в тому числі. Бо вже кандидат у члени партії та 

комсомольський вожак. На черговому Засіданні правління колгоспу в 

конторі, Голова правління розпарував увесь колгоспний актив села по 

двох, аби завтра – «і доти, доки порозтелюються колгоспні корови, - 

«Ходитимете з бідонами по своїх кутках -, до тих, у кого дояться 

корови. Нехай дають – хто скільки дасть. Робітничий клас потребує 

молока!"  

Мені пощастило, бо випало випрошувати з об'їждчиком. А в селі 

знають цю «вигоду». Я з дитинства ненавидів просити чи позичати, бо в 

нашому убогому обійсті без господаря, завжди бракувало котрогось 

реманенту. І посилати на позички, окрім мене - було нікого. А самі 

мама також совістились ходити позичати. Проте, окрім "солі на рану» 

був і потішений тим, що ходить буду з об’їждчиком. Як особу – я його 

колись боявся, бо після війни ганяв нас, дітвору, зі стернищ, де ми 

годинами нагинці відшукували собі в торбинки – втрачені колоски. А 



подорослішавши: боятись перестав. Але частенько в пам’яті прокидався 

той день, коли ми визбирували по загубленому в стерні колосочку, а 

він одного разу, догнавши мене, вирвав з рук торбинку з назбираним 

колоссям. А Осавула, перелякавши мене мало не до смерті, не зважає на 

те, що я вже так натомився, що й спина – кілком, і на ставок 

попірнати охота... Висипавши в стерню назбирані колоски - затоптав 

усе в землю. Проте, випитавши чий я, відпустив з крутим матюком та 

погрозою, відвести, як зловить ще раз, - до сільради. Отож - хто жив 

у колгоспі, той знає, чому з таким напарником, навіть тепер, – з 

порожнім бідоном - не повернемося в молочарню. Від страху – 

виливатимуть у бідон. 

Наступного ранку теліпаємось по "Шпаківці»(куток так звався). 

Старіший об’їждчик - то править він. Доки що, таки пощастило 

вижебрати декілька літрів. Наступне, необгороджене й запущене 

подвір’я Минчачки. Це прізвисько від колишнього чоловіка Мини, котрий 

не прийшов з фронту. В Одарки два сини. Один пілот - десь кажуть, що 

й досі воює в Кореї, а другий – Толя (позаочі – Таля) - каліка. Він 

не ходить, а скоріше - тягає за собою, в чималеньких давно не 

мащених, хоч би тракторним переробом, кирзовиках, болісно 

перехняблюючись з боку на бік. Сколіоз ніби. Люди так кажуть. Я ще 

дужчий, то не знаю. Тяжко йому до школи. Хоч казали – непогано 

вчився. Після четвертого класу, підрісши, тепер днями крутиться біля 

свиноферми - як підручний Завфермою. Не зайве сказати, що розпорядник 

з нього кумекливий. І наряд їздовим роздасть, і людей розставить, 

коли роблять щось не штатне бригадні, чи теслярі біля загону, або 

клітки для отих верескливих (тільки-но шкрябни вхідною брамою бо 

завжди голодні), замурзяк свиней - латають. А те, що він навіть літом 

носить кожушані рукавиці, котрі зашмуляв до блиску, везяючи зимою на 

холоді під носом: на це ніхто й уваги не звертає. До Талі, як і до 

рукавиць, давно всі звикли і навіть люблять хлопця. Толик і 

начальству не донесе, і дурного не скаже. Прихилитається на ферму, 

щастя, що не більше як пів кілометра. Не ради розваги. "Потупцює 

місяць біля маштарки з ячною товчею для тварин, та реманентом 

фермівським – то й трудодня якогось Зав. запише. Все матері легше, бо 

також нездужає. Та й віком – уже підстаркувата. То живуть гуртом, в 

більшості, з городу. 



 На печі дві дівчинки. Очевидно невістчині. Сама, пілотова 

дружина, казано, десь у місті живе. Старшенькій онучці, може років 

п’ять. Друга молодша. 

 В хаті Минчаків – мало що тепліше - ніж у сінях. Надворі ще ж 

лютий. Щойно переступили поріг, поздоровкались за звичкою. Одарка до 

мисника, з котрого видніють, бо голі дошки нічим не за навішені: один 

літровий слоїк, а другий – півлітровий. В обох, видно, вранішній 

удій, бо по краях ще й пінка позсідалась. Здається, вона вже прочула 

що ходитимуть, і мовчки з готовністю хапає літрову склянку, аби 

вилити в бідон. Мені шкода цих людей. Я все чисто: і надворі, й у 

хаті – бачу й знаю про їхнє життя. То аж клубок у горлі, як на них 

дивишся. Але мусиш робити що сказано. Активіст же.  

- Може б ви, цьоцю, Одарко, цей - для діток.. А в державу он той 

– менший. 

- Та нічого, хлопче. Якось перебудемо. Дівчаткам я гарбузової 

кашки зварю. Там у погребі ще бачила пару гарбузок. Нехай і міські 

дітки молочка скоштують. 

Виходимо попрощавшись і похнюплені, тьопаємо далі попід хатами. У 

цих корів немає, бо самі повоєнні вдови з підлітками. Невдовзі й 

упорядковане об’їздчикове обійстя, з високим добротним  дубовим тином 

та ’ганком. Федька обм’якає якось, проте нерішуче таки шкарбає бокаса 

за мною...  

- А це ж ви чого приперлись?!! - накидається на нас ще з порогу, 

розпашіла Федьчина жінка від челюстів зяхтячої, від дубових дров, 

печі. В хаті – тепло як у вусі. Мені ніяково, від несподіваної атаки, 

бо в жодній хаті так не зустрічали. Але виходити на холод ой як не 

хочеться. Бо й руки ще не зігрілись від холодної металевої ручки 

бідону...  

У нас із матір’ю, як і в Минчачки – шибки, що аж у хаті посеред 

дня сутінки, бо на шибках понамерзало з палець завтовшки, то світло 

знадвору ледь проникає. І холоднеча собача. Хіба що стерпиш – як 

сидиш на теплій лежанці. Але й тоді за плечі хапає. То мусиш накидати 

куфайку». 

 Тепер на довколишніх державних кордонах, обабіч, блокуються 

автомобільні "Хури". На Донбасі, якщо вірити «нашим», за підтримки 



Росії, вбивають людей, а Владоможці торгують з агресором. Чужі 

держави наклали санкції, а ми – хоч би що.  

Здається, лід, як кажуть, рушив. Питання - «Чи довго пробуде в 

політиці затишшя перед неминучою бурею? Але є й порух. Дев’ятого 

здається, подав у відставку Заступник Головного прокурора. Мотивація 

очікувана, бо його там уже давненько "тормошать» самі депутати «Від 

народу». Тих, хто щось хоче міняти на краще - "обкладають» зусібіч по 

всіх можливих відомствах. Мабуть таки, десь до травня, а Мо’ не 

доведи Господи, й до осені - але бути великій "завірюсі". Нам уже це 

впеклось. Але й так жити дальші - не сила. З одного боку підпирають 

ціни й безгрошів’я, а з іншого – духовна зневіра. До всього зневіра: 

і до продажної Верховної Ради, на котру очікуємо дострокового 

переобрання, і до Уряду невідомо чийого. Ото ж якби їх гамузом і 

поміняти. Депутати, прихильніші до народу, уже, здається, виходять з 

отієї дутої Коаліції. Чи хватить у тих владоможців кебети, аби щось 

путнє вирішити? Бо все одно ж розжене їх народ незабаром, поки геть 

не розсунулась держава. 

Сьогодні знову не знаю що писати, бо й Рада засідає, і по Яндексу 

новини: одна перед другою скачуть. Дружина в себе в кімнаті дивиться 

по телевізору Урядовий звіт. Раніше – і я стирчав би перед екраном. 

Тепер постарів. Вечором про все дізнаюсь. Якщо цього краснобреха 

лисого виженуть, то на біса мені посеред дня його задавакувата 

маячня? А – якщо залишать - то ще насточортіє своїми нахваляннями про 

те чого не робив і не зробить – але вихваляється. Та ще й з таким 

понтом. Ніби ми дурніші й не помічаємо того безсовісного бахвальства. 

Нам трохи й дивним здається таке ставлення до владоможців: бо ж за 

Радянських часів і словом би не обмовився жоден з нас, про якусь 

комуністичну «шишку». Як до Богів відносились, бо ніхто не хотів у 

допер.  

Раніше я обіцяв - про медицину пару слів... Уже мабуть, років зо 

два ця тема обговорюється в ЗМІ, і туманітиме ще Бог знає доки. А 

причина, на мій розсуд, у тім, що не людей вони хочуть зробити 

здоровішими, а як би з нещасних побільше здерти, та показати сою 

активність у реформах. Такі часи тепер. Якщо до теми: то 

сперечаються: чи залишити медицину в руках держави, тобто - 

безоплатною, чи зробити змішаною, або страховою. То я в цьому не 



досвідчений сільський хлопець, котрий звертався туди лише за 

лікарняним. Може вартніше розповісти, як лікували мене? Воно ніби й 

не гарно виходить, але – коли «Лицарство», навколо якого сотні років 

квітнуло літературне мистецтво – розчиняється непомітно у минулих 

століттях, то тепер і про буденщину, і про життя простолюдина - думаю 

не гріх. Вони ближчі до тіла - ніж розкоші та блуд вельмож. І читачів 

між нас, простих людей - мабуть, густіше. Та скільки б не було. Це я 

тому набиваюсь зі своїм досвідом, бо молодь ще не «наковталась» того, 

слава Богу, якщо не чкурнула ще кудись за кордон. 

 Якщо буде Ваша ласка, то кілька хвилин спочатку про сільську 

медицину в моєму селі. Вперше до лікарні мама понесли мене ще як - 

ось-ось мали зайти німці. Про своє перше усвідомлення світу, я 

розповідав в іншому місці. Та й запам’ятав тоді не багато. Тому що 

більше часу був не при тямі, а коли приходив до свідомості – то 

просив води, котрої в лікарні не було. Ще чогось хотілось, а ‘мо 

нічого й не хотів? Просто було мені недобре. А від чого – не міг 

знати, бо надто малий був. 

 А ось у першу осінь по війні - це коли переїздили з радгоспу в 

свою, не добудовану хатину, в найдальший куток села, і я радісно 

збуджений очікуванням на нове житло, з приємністю товкся на хурі 

соломи, котру виписали в радгоспі, як найкращій ланковій на зиму, 

доки у вухо не потрапила зернина. Її так і не дістали мама до самої 

ночі, оскільки було багато клопоту в новій оселі, а день дуже 

короткий. Та й світло - каганець. До ранку зернина набрякла, і 

самотужки не впорались. Раненько, пам’ятаю, бо ж майже цілу ніч 

корчився від болю, повели мене мама у нашу сільську 

амбулаторію,(котру в селі називають лікарнею). 

Проросле зерня витягли, то за лікарню й забулось. Звісно не від 

надлишку здоров’я.  

Протягом наступних років десяти, я «поручкався» чи не з усіма 

дитячими недугами. Але щоразу відлежувався, прогулюючи шкільні 

заняття, в холодній хаті на солом’яному ліжку, під старезним ватяним, 

латка на латці, ковткуватим червоним одіялом, без якихось там ліків 

та "дохтурів". Безумовно, якби порахувати всі прохромини босих 

ступнів, бо бігали босяка, чи порізи рук та всілякі обчахрини по тілу 

- то й паперу б не вистачило. Проте, все що не заживало само - 



виліковувалося сільськими підручними "ліками". Там десь подорожник 

прикладеш, там печену цибулину, чи нагрітої солі в хустинці. Від 

холоду – зігріваєш ще й пляшкою, коли є в обійсті. Тепла вода в хаті 

завжди стоїть у печі, за заслінкою. Правда, в печі не завжди тепло, 

бо топилось соломою. Коли тепла – то тарілку після обіду треба 

сполоснути. 

 Та й на яку нестачу медицини, чи настирні болячки, можна 

скаржитись у селі, над яким тричі, топталось глумом то в один бік, то 

в інший, фронтове страхіття. Опісля жорстоких тортур, бо розстріляли 

більше сотні людей під Муром. Думалось хіба що - аби з голоду не 

померти, та радіти що відтепер не маєш бути вбитим.  

Але й те, що отаковився десь на животі, вибачте, чиряк – також не 

радість. Бо ж на вулиці літо і тобі кортить побрьохатись у ставку. 

Прозіваєш, то вважай - аж до наступного літа твоє юне тільце не 

відчуватиме такого блаженства - як купання. Правда - перед Різдвом у 

ночвах трішки по брьохаєшся. Та ж холодом прогонить на лежанку, котра 

трішки теплить, для купання. Ставок літом також не благо. Бо як 

вийдеш з води, то й підборіддя, й під носом: темніють від нальоту 

мулу. Бо ставочок маленький, а вас ціла гирилиця брьохається, та ще й 

возами заїжджають, аби коней чи волів напоїти. Дно ж у ставку не 

піщане, о чорнозем. Бані ж досі в селі немає. А тут непроханий 

фурункул, котрий ще й не думає прощатись з твоїм животом. Покупався в 

холодний день в Ірпені, якщо коли дістанешся, - через день чи скільки 

там – маєш окрім рідного, ще і його «родича» поряд. А вони обидва 

болючі. Особливо, коли підскочиш до перекладини турніка, чи на щабель 

драбини на шкільному майданчику, щоб підтягнутись: а присохла до ран 

сорочка так смикне - аж в очах потемніє....І це повторюватиметься – 

аж до холодів.  

От, коли після четвертого класу, прикинулась літом, жовтяниця - 

то мабуть з півтора місяця пролежав у районній лікарні, де я не їв 

їхньої похльобки, але мама через кожних три дні приносили домашні 

коржі та цукор у вузлику, якщо не вдавалось дістати зі склянку меду, 

котрий був кориснішим. Така в мене була харч. Казав тоді Корнинський 

чоловік: «Не їж сухого цукру бо зуби випадуть! У тому цукрі залишків 

вапна багато, то потрухнуть кості.» Тільки - де там хлопчакові про 

колишнє думати. Лежимо від «обходу - до обходу» лікарів. А, як підріс 



ще, то котроїсь осені - зачастив до амбулаторії, бо утелющився на 

свинофермі, як сікли ручною січкарнею бурякову гичку колгоспним 

свиням, пальцем у триби. А якщо конкретніше – то справа мала свою 

довгу основу. Відразу за Юзьковим хлівом, стояла Мариноччина хатинка, 

котра більше скидалась на хлівець, в котрій була ще дуже стара, й 

несповна вже розуму мати, та дві підліткові Мариноччині доньки. Сама 

Мариночка відрізнялась від сільських жінок багато чим. Працювала вона 

прибиральницею в колгоспній конторі, то жили впроголодь, бо скільки 

там тих трудоднів? І вкрасти в конторі нічого. Тоді, правда всі їли 

не ситно, але ніхто ж із сільських не прагнув так молодо виглядіти, 

як Мариночка, котра десь прочула, що коли натерти лице свіжим листям 

молодого молочаю то... Одним словом більше тижня з укутаним обличчям 

не з’являлась на людях. А ще вона мала кличку: «Прокурор», бо знала 

всі адреси, куди треба писати, кому яку скаргу. Але Бог з нею! Не дав 

жінці людського розуму, то хай живе як знає. А от голодні її 

підлітки, взяли моду приходити на колгоспну свинарню, де хапались за 

будь яку роботу, аби дали їм по склянці чи скількись там – перегону, 

котрого щоденно привозили два бідони на кормокухню для поросят. 

Міські може й не знають - що це таке. То розповім. Видоєне молоко 

проціджують на марлю в бідони, а з ферми везуть на молочарню. У нас 

це в Кривому. Там його перегонять на сепараторі, отримуючи при цьому 

біля трьох відсотків вершків, з котрих збивають десь коров’яче масло. 

А решта - то перегін. Його також сквашують та роблять сир, котрий, 

кажуть, іде на виготовлення казеїнового клею. На кривинській 

молочарні спожити весь молочний перегін не встигають, то привозять 

бідонів кілька поросяткам. У перегоні вже немає вершків, але, коли 

дуже хочеться їсти, то можна пити, Аби отримати по склянці цього 

перегону, й товчуться після школи ці недоростки на свинофермі. Того 

невезучого дня, старша з дівчат, крутила ручну січкарню, а я підсував 

жолобком до ножів гичку. Притомившись, чи то вже витративши всю 

гичку: зупинились. Відпочиваючи, я поклав руку на ведучий триб 

січкарні, який ще трохи, майбуть, по інерції, крутився. А ‘мо котрась 

із дівчат крутонула знічев’я... Середній палець із трибів я 

висмикнув. Бо на Бухаловщині комусь затягнуло руку, мало не до ліктя. 

Мені пом’яшкорило лише пучку. Відтоді й почались ходіння до 

«лікарні». 



 Не заживало мало не до наступного літа. Очевидно я набрид 

лікареві своїми відвідуваннями, то він, виписавши направлення в район 

на операцію, навіть спробував посадити мене на попутний транспорт, бо 

пішком туди дванадцять кілометрів. Але ми так і не дочекались жодного 

попутного автомобіля. Так воно й занехаялось. Лише десь серед другого 

літа, баба Гапка, це Франкова, жінка, а Данилова сестра,  дала мамі 

баночку Камфорного мастила, привезеного колись Андрієм з Німецького 

полону, завдяки котрому, палець загоївся вже через неділь зо дві. 

 А ще до того, перев’язка робилась самотужки кожних два три дні. 

Коли бинт забруднювався та обстріпувався, і не можна було ним 

обійтись, я ходив до амбулаторії, де рану присипали якимось білим 

порошком, від чого частенько ставало погано. Зате замотували новим 

бинтом. Купити його було нізащо, та й – ніде - в селі.  

Наступного разу здибало лихо, коли вже був будівельником у Києві. 

На протягах у холоди на такій роботі простудитись – простіше як 

чхнути від понюшки самосаду. Пішов у клініку. Призначили пірамідон з 

етазолом. І лікарняний дали. Мені з високою температурою, купити б 

прописане, та полежати в теплі. Але де там. Через день, в гарячці 

мушу іти до клініки на прописане "обстеження». Та ще й у гуртожитку з 

вікна, біля якого моя койка: дме, чи не зимовим уже, протягом. 

Надворі грудень. Отаке воно – лікування холостяка в гуртожитку. 

Думаєте це все? Не далі як третього дня закрила лікарша бюлетень і 

ставай до роботи. Як наслідок – першої ж робочої днини – ледве 

доробивши зміну, повернувся в гуртожиток з незгасаючою гарячкою. 

Термометри тоді були рідкість, але й без нього видно – горю. У цій 

вогневиці промучився три дні, поки нарешті хлопцям з кімнати, вдалося 

додзвонитись до швидкої. Швидка відвезла в "Октябирську» лікарню, в 

котрій прохворів до Хрущовської грошової реформи, що відбулася на 

початку січня шістдесят першого року. Отак я «відсвяткував» у столиці 

свій перший не домашній новий рік. До речі, ще один "сюрприз". Гроші 

ж нові тепер. А як доїхати на тролейбусі аж на Першотравневий масив 

без копійки грошей. Відбулась же грошова реформа на початку сорок 

першого року. Виручив уже сімейний сусід – на прізвище - Неживий. 

Подарував цілий карбованець новими грішми. Віддати не зміг. Тільки 

вдячний по сьогодні добрій душі.  



Скажу наперед, що згодом, бо простуджувався майже кожної зими: 

незлюбив клініку. Суть у тому, що, очевидно, дільничні лікарі мали 

якісь ліміти на видачу лікарняних, бо замість того щоб полежати в 

ліжку до одужання, вимагалось через день приходити в поліклініку, для 

лікарського огляду. А вихід у зимну погоду – добавляв ще промерзання. 

Лікарняні листи видавались при високій температурі тіла чи надмірному 

кров’яному тискові. Майже остаточно відкараскався від всяких 

поліклінік тепер – на пенсії. А "Пірамідон» та «Етазол", бо їх мені 

призначали довгі роки - міг купити й без призначень. Оце, земляки, 

таке "безоплатне» здоров’я. 

А тепер, як хочеш безболісно позбутись хворого зуба – купуй 

обезболююче, або терпи. А потрібні протези челюсті, чи лінзи для 

очей, – економ на харчах не один рік, бо потрібних тисяч так просто 

не назбираєш. 

Хоч і лаю тепер отаке лікування, але раніше ми й у гадці не мали, 

що можна по іншому. А ще - задовго до "іншого лікування», котрого й 

досі з острахом чекаємо, бо як захворієш – то чи й приїдуть? Дружина 

моя стала втрачати пам’ять, але ж балакає дещо. На днях поскаржилась 

на біль. Зателефонував до швидкої: а там запитують: «А що з хворою?» 

Сказав, що не знаю, але нездужає. Поклали трубку. А мені ж збігає 

сімдесят восьмий... Правда, мав ще й утретє колись суттєве лікування 

на стаціонарі. Це, коли через п’ятнадцять років повернулась 

жовтяниця, котру тепер називали: хворобою Боткіна. І я вважаю, що 

роздобув я її в клініці від ін’єкції. Більше місяця пролежав у 

Дарницькому інфекційному відділені. (До ГЕПАТИТУ мабуть, уже не 

доживу.) 

 В останні роки, хоч формально лікування й безкоштовне, а 

насправді - під нього пірнула не одна зарплата, а тепер уже – пенсія. 

Котра в мене - мінімальна. Візьміть до уваги, що згадані 

"запчастини", хоч би й зубні протези, котрі при поганенькій якості, 

уже тричі виготовлялись за чималенькі суми. Чи й лінзи для очей, І не 

десь-інде, а й досі, ще в старих радянських клініках, при захваленій 

«безоплатній» медицині, котра так утаємничилась. Що кінців не 

знайдеш. 

І пару слів про декотрі сучасні, вже платні лікарняні установи. 

Не знаю скільки заплатив син за обстеження мене ортопедом? Бо 



наступного тижня, за видалення катаракти, цього разу на правому оці, 

утаємничено від синів, як пенсіонер, я заплатив: триста гривень за 

обстеження, та одинадцять тисяч сто.. за лінзу. На правому оці(це ще 

до «реформи») обійшлось за сімсот доларів.  

 Розказав про все оце я не від жалю, за надривисті для моїх фінансів, 

платежі. Скоріше - я про увагу до пацієнта. Про некоректності, та - 

навіть незначні побори – забулось ніби. Бо то було давніше: і в 

зубопротезному кабінеті та в ортопеда. 

 

 На диво, сьогодні ніби принишкло. Гадаю – це перед неминучою новою 

бурею. Того вечора, дивлячись на монітор де штовхались депутати на 

кількох телепрограмах, я почувався як у якомусь збунтованому світі. 

Мені здавалось, що після того, як у Верховній Раді проголосували за 

незадовільну роботу Уряду, але не проголосували за відставку його 

Прем’єра Яценюка - ранком на Майдан «вибіжить» увесь Київ. Але Київ 

завмер. На екрані монітора не було (17-02 2016) очікуваного протесту. 

Це свідчить, що ми ще радянські. Виступали різні: то з коаліції, то з 

опозиції, чи «нейтральні» депутати. І кожен говорив звісно своє і по-

своєму. Здебільшого - нишпорили по списках: підраховуючи "зрадників", 

тобто – винуватців у пом'янутого провалу. Я, як людина з гуманітарною 

освітою, гарячково шукав відповідь, стосовно повної кризи правлячої 

верхівки. Що робити далі? На сході - так звана, війна, всередині, не 

побоюсь цього слова – ворожнеча, найбідніші борсаються в маніакальних 

субсидіях, вишкрібаючи при цім з гаманців останню копійчину на хліб. 

І тільки олігархи з обнадією потирають руки, очікуючи ще дешевої 

приватизації. Правда, за ними, здається, в недалекому майбутньому - 

можливе "полювання" за принципом: «Суд Лінча». Бо надто вже "дістали» 

приховані купівлі Парламентарів, заселених отим продажним непотребом 

для Державного простонароддя, котрий так нагло розсипається бісером 

перед кожними виборами, обіцяючи що саме вони зроблять необхідні 

реформи і доведуть нас до Європейського способу життя. А через 

тиждень-другий по виборах: як і попередні парламентарі - приймають 

антинародні Закони. Як вийти з цього заклятого кола, котре з кожними 

виборами все тісніше затягує петлю на шиях: честі й правди, знову й 

знову залишаючи народ без віри? 



За останній тиждень почув по радіостанції «ЕРА»–ЕФЕМ–96, та ось 

тут – з екрану про деякі обнадійливі проекти. Але їх було вже стільки 

що..  

Немає лідера! Він десь є серед народу. Але наляканий тим же 

народом, котрий продає свої голоси під буркотіння зголоднілих 

шлунків, та сякої такої пам’яті, що не так давно ці шлунки були 

повнішими як тепер, претендент уступає тим найманцям олігархів, – не 

наважуючись вийти на освітлену сцену, аби довести оцих слабодухих до 

їхнього ж щастя. Почекаємо засідань парламенту. Та чи змінився він 

хоч на йоту на своїх "Канарах» ігноруючи кризу?! Може спрацює 

інстинкт самозбереження? Я оптиміст, але в таке не повірю. У нас 

навіть закономірності не спрацьовують. Залишається сподіватись на 

випадковість. Тільки ж сама назва його не вселяє надії, бо це - 

ВИПАДКОВІСТЬ. 

Від суботи в країні тривожне затишшя, бо сам пан Гройсман, це 

теперішній Голова Верховної Ради, з чотирма десятками депутатів 

поїхав за кордон, аби - Навчили розуму, бо свій десь торгується з 

правдою й продажністю, а Конкурсна Комісія сьогодні, ніби обирає, 

керівника Ради Державного Контролю, котра повинна перевіряти на 

чесність найвищих Урядовців, аж до третьої категорії. У щирому 

виконанні цієї забаганки сумніваюсь, бо досі, за сімдесят сім років 

життя, не чув, щоб хтось наймав собі "палаша» котрий би дійсно зробив 

те – для чого наймався. А спробує – то в лісі Вовк здохне.  

 На сьогодні, а це вже двадцяте листопада дві тисячі сімнадцятого 

року. Уже поступилось місцем століття, а ми досі приймаємо якісь там 

закони, серед яких стоїть і розгляд: про освіту в школах, і медичну. 

Слава Богу що почався розгляд бюджету на вісімнадцятий рік. Та й ще 

там щось розглядалось. Але народ все одно обурений. Я часом запитую 

себе: а чи так воно робиться й за кордоном, щоб оце старе й мале 

хвилювалось про ці закони. Я навіть схильний стати на бік Саакашвілі. 

А що робити? Тим більше, коли я й для мітингів не придатний. Та й що 

вирішить один «рядовий на війні»? А закони ніби то й приймаються 

якісь. Але, якщо трішечки обнадійливий для народу: то лише в першому 

читанні. Як колишній селянин, я знаю: коли воли навчені, а плуг 

справний: то й клопоту плугатареві мало. Але ж у нас часто нова 

тяглова сила, то й шукає, де його краще ступити, аби пастухів не 



тривожити. Не вірю я ні Президентові, ні Верховній раді разом з 

Урядом. Страх, вихований в радянські часи, не дозволяє сказати те, що 

я думаю, бо привчений казати - як кажуть владоможні. Хитріші з них - 

за еволюцію. Це означає що терпіти ще десятки років, навіть при її 

можливості. А до кінця мойого життя: залишилось як від порогу до 

столу в колишній сільській хатині. Я вже чую звинувачення в егоїзмі. 

З існуючих тенденцій сьогодення - це вірно. Але, скажіть, будь ласка, 

коли настануть часи, в котрі людина перестане бути «цеглинкою» для 

держави, а стане суб’єктом, котрому служитиме Держава? Ми не живемо 

такими широкими історичними категоріями - як живуть Держави. Кожен із 

нас живе власним життям, тому, дорогі правителі, не забувайте про це, 

бо й ви не завжди зможете дійти до «Пульту Управління».  

Я все життя працював. То невже це вартує лише стільки, скільки я 

спожив? А моя мати виростили на радгоспних, та колгоспних полях: 

скільки цукру, стільки пшениці, стільки свиней - що цього б вистачило 

на багато років для багатьох сімей. А на неї держава не потратила 

навіть лікнепівської освіти, і не захистила: ні від фашизму, котрий 

напав на країну, ні від власного здирництва. І за всі ці старання 

ніколи не спочила в котромусь із курортів, де відпочиваєте ви зі 

своїми дружинами та спадкоємцями, котрі й палець об палець не 

вдарили. Хоч на словах – ніби вже живете за демократичними 

принципами. 

 Розумію, що людиною правлять: і зажерливість, і страх, та 

деякими – ще й совість. Правда, коли говорити про останню – то 

пригадується дисертація Жан-Жака-Руссо, в котрій він доводить, що з 

підняттям освіти – втрачається совість. То підкажіть – як же бути? Де 

шукати справедливість? 

 Я оце - все життя хотів завести щоденник. Але від якогось часу 

сумніваюсь в задумі, пригадуючи недавню поразку зі щоденником: 

«Записки сумашедшого», поетеси двадцятого століття. Хоч пам’ять у 

людей ніби й коротка, але й від пам‘яті, такого нашого буття – душа 

болить, тому й не хочеться писати... 

Не хочеться, але мусиш: коли ще прокидаєшся щоранку, і в силі - 

добратись до комп’ютера. Сьогодні це вже шістнадцятий ранок серпня, 

вісімнадцятого року, двадцять першого століття. А шістнадцятого 

Листопада 2019 переступлю поріг свого восьми десятиріччя. Оті роки 



були як нещасні сироти. Бо «похвальних», як у декотрих, не було. 

Багато з них згорьованих, проте завжди зі сподіванням на краще. Оте 

сподіване благо, чомусь до недавна, щільно тулилось до блага 

суспільного. То на мирну після воєнну відбудову спиралось, то на 

колгоспне збагачення, то на обіцянку «Комунізму». А десь уже в 

теперішні часи – і на себе химерне сподівання перекинулось. А 

химерним було – бо не вистачало «деталей». В цілому сприймалось. І 

навіть не в заможнішому житті, бо після повоєнних років – і таке 

вважалось доволі ситним, якщо в домашньому господарстві була на столі 

хлібина і шматок сала чи пляшка олії.  

 Мама мої прожили: без одного року і одного місяця – 

дев’яносто... Правда, вони жодного дня не лежали з простудними 

хворобами.  

То, присівши на не вистоявший перед вітром, стовол могутньої 

сосни, коріння котрої тепер не харчує своєї господині, а всихає на 

сонці, покручене нещасне. А я сиджу на поваленому стволі, та й думаю: 

«А чи не хитрять наші депутати, котрі пропонують еволюційний шлях 

переродження для нашої Верховної Ради? Чи вони просто безсовісні та 

хитрі нахаби, котрім: аби протриматись ще зайвий термін у кріслах, 

вигрібаючи з кишень простонароддя останні копійки. Бо чи не схожі ці 

обіцянки на колишні – комуністичні: « Все віддамо дітям», маючи на 

увазі наступні покоління. А насправді: маючи на увазі: «Ми 

протримаємось, а там хоч Вовк траву їж»!  

 А про нас, людей, котрі може й не дочекаються чесних депутатів, 

котрі ще мабуть і не народилися, – ви подумали? Киньте оцю огидну 

комуністичну думку про майбутнє еволюційне, чи «майбутній комунізм». 

Накомунякались ми вже цими «розкошами». Тоді мене вже не буде на 

цьому світі. А я хочу побачити свою країну в світлому розвитку 

сьогодні. Так що перевиховуйтесь, поки не повісили вас на сухій 

гілляці. Хоч ще немає закону про смертну кару, бо багато в кого 

рильця в пушку, то самі бояться «петлі», документовано посилаючись на 

можливу помилку в судах. Бог не видасть – свиня не з’їсть, думаю. А 

хіба без закону мало людей замордовуєте мовчки та в таїні від 

людського ока? Отож покайтеся та зробіть і нас щасливими, бо ми й так 

бачили з надлишком всього лихого, і тільки завдяки живучій природі й 

харчуємо вас , паразитів. Не «годуйте» нас обіцянками «еволюцій». 



Історія тільки здалеку видається історією, а зблизька – це 

повсякденне життя, котре потрібно зробити якомога радіснішим сьогодні 

для кожного смертного, і щоденно! 

Пригадалась розмова із земляком, коли їхав у приміському поїзді 

до Фастова. З Василем ми живемо на одному кутку змалечку. Він років 

на два-три старший. Але знаємо один одного – як облуплені. Тим 

більше, що він - небіж дядька Якуба, котрого, правда вже немає. 

Колись, пригадую, Василь дуже любив читати. Так захоплювався, що 

дружина не раз погрожувала вкинути в піч оту книжку, бо треба, 

скажімо, корову в череду вигнати з хліва, і вона не може залишити 

закипаючі горшки в печі, бо можуть збігти страви. А Василь внюпився в 

книжку, що нічого не чує й не бачить... 

Тепер дружини вже немає, але книжки мабуть нічого його й не 

навчили. Може – не ті читав? Та й такий же упертий – як був. Хоча й 

сина вже виростив. Я з села виїхав ще в двадцять років, то особливих 

ситностей в людей тоді не бачив. Жили ситніше як після війни, але й 

не розкошували. А оце десь під кінець століття навідався в село. Іду 

кутком, котрий тепер і назву вже має. Не Шляхта - а Лісова. Аж бачу: 

на Василевому подвір’ї - гора пшениці з під комбайна, а на ній всі 

його, а може й сусідові, кури гребуться. Для мене це Шок! Бо ми 

колись получали торбинками та мішечками. І - не дай боже десь 

просиплеться пригорщ. А це вивалив серед подвір’я цілий причеп 

пшениці, і віддав курям на поталу. Бо ж і порозгрібають повсюдно, і 

понапаскуджують у зерно. Гукнув тоді, поспішаючи на поїзд, та й 

забувся про той випадок. 

А оце, через якийсь період довелось їхати з Василем в одному 

вагоні до Фастова. Житка тепер щороку печальніша, то й розмови – в 

тон. А Василь коршаком, що останні роки жити було добре, бо він міг з 

легкістю купити не менше двох легковиків. А тепер усі збереження десь 

у Москву з Павловим поїхали. Аргументів у мене немає, але й з ним не 

зовсім згоден, бо це тільки механізатори могли купити авто, чи й два, 

та дехто «довгорукий та хитрющий». А в селі жилося, як жилося. Без 

хліба не сиділи, але й автомобіль рідко кому був доступним. А він 

своєї – що жилось розкішно! Я не стерпів, та й запитую – А що ти в 

своєму житті бачив? І чий у тебе холодильник чи телевізор? та й 

пральна машина, бо жінки немає, то нікому білизну прати: майбуть же 



німецька? А в селі й досі тротуару, чи скажімо – бані немає. Дорогу 

ще посипали гравієм, бо гран кар’єр за десяток кілометрів, то весною 

вже не губляться в грязюці взуванки. Але ж, щоб доїхати до станції 

Скочище – потрібно скільки ж часу, як і до житомирської траси. Хоч 

туди в десяток разів дальші, але там асфальт котрийсь Владоможець 

розпорядився прокласти. А чи був ти хоч коли на курорті? Ти, майбуть, 

як у тому анекдоті. Надіслали з району путівку на курорт, а їхати 

ніхто не хоче. В селі й роботи багато, та й лячно колгоспникові з 

хати кудись, коли йому й у селі добре. А як там на тому курорті – 

ніхто й не знає? Зрештою таки примусили одного ударника праці 

ризикнути. Поїхав! Наступного року знову прислав район одну путівку. 

Зібрали збори. Ну хто поїде?! А Петро, котрий уже був там, 

схвачується та й гукає, аж стіни задрижали: «Та так уже й бути! 

Давайте я й цього разу за колгосп «постраждаю»!  

Коротше – так розпік я Василя, що сваритись зі мною не посмів, 

але пересів, розхвильований упертюх, аж на третю лаву попереду. Бо в 

будні пасажирів мало, то місць вистачає. Бачу розпочав балачку з 

молодицями, сподіваючись, очевидно, спустити «пар» після нашої 

розмови. Бо ж душа горить, що не згоден я з ним. Не чув про що вони 

говорили, але невдовзі, бачу, звихрився й звідти, і вмостився, де 

ніхто й не сидів поблизу.  

То відтепер я й міркую, чому люди, особливо сільські, терплять 

таку наругу, бо в селі тепер: як не механізатор широкого профілю, то 

будеш без роботи. Колгоспів і ферм немає, а на буряки - майбуть 

якийсь монополіст, наклав «руку», то купованими машинами обробляє. Та 

й оранка тепер посильна одному чи двом могутнім тракторам з новітніми 

плугами, та ще ж і технології обробітку тепер нові. То яка там іще 

робота. Як жили колись – я бачив від повоєнних років. Ідеш, бувало, в 

ліс по дрова, а за Бляхаркою на полі пар п’ять, як не більше – 

позаймали гоні та й орють волами поле. Усіх орачів і не порахувати 

віддалік. А приїхав у шістдесяті роки в Київ, та пішов на 

сільськогосподарську виставку, бо якраз восени шістдесятого, приїхав 

із Америки якийсь фермер(забувсь прізвище), зі своїми успіхами, а ще 

розповсюджував безоплатно рекламний журнал. То там писалось, що в США 

в сільському господарстві тоді займалось тільки 2/6 відсотки 

населення, а в порівнянні з нашим цифрами – то вони сягали 26%. Маючи 



звичку мислити, я порівняв усе це, та ще дещо, побачене на виставці, 

аж розсердився і не повірив. Бо я ж комуніст, а тут такі порівняння. 

Брехня мабуть, подумалось.  

Розповім з власного досвіду. Коли мама вдруге через роки, 

повернулися в село, то її сприйняли односельці як пенсіонерку-

колгоспницю. Стабільною допомогою пенсіонерам тоді ще живого 

колгоспу, вважалась щорічна видача в жнива: трьох центнерів зерна. 

Скільки ж видавали пізніше й орендарі. Але першого року розвалу 

колгоспу чомусь не видали нічого.  

 Виручали нас поросята. Але ж вони хочуть добре поїсти. На одній 

картоплі сала не буде. Аби мати свою товч: бо немає колгоспної ферми, 

і свинарка вже товчі не виміняє за пів літру. То вирішив засіяти на 

городі соток десять ячменем... А коли обмолотив, то із десяти сотих 

отримав точнісінько скільки зерна, скільки платили в колгоспі за всі 

п’ять гектарів орендованої орендарями землі. Кучма, котрий тоді 

правив, обіцяв видавати шістнадцять відсотків від урожаю. Тільки» 

більшість обіцянок правителів – то справжня брехня. 

 От нехай би й подумали селяни: перш ніж голосувати. Колгосп, 

будь він проклятий, тепер не повернеш, бо ні за чим і жалкувати. Але 

й ці обіцяльники, в образі: «Рідненькі мої» - як і раніше, крастимуть 

у нас мільярди, доки земля не перестане родити. Жайворонків та інших 

наших супутників витравили, то й поля витравлять, бо земля любить 

господаря. Пам’ятаю, Олійник Данило, критикуючи колгоспний підхід до 

землі ще при колгоспі казав: «Та я ж, за непу, ще до сніданку аж на 

скочищену хуру гною завезу. І йду поряд з навантаженим по обидва 

в’язки гноєм, а сам іду пішком. А не як сьогоднішні їздові: вкине 

десяток другий навильників гною в задок, а сам вмоститься посеред 

воза, витягнувши ноги котрі й до переднього в’язка не дістають. А 

вечором бригадир запише не менше десяти тон. А ті дуті цифри 

посилають у район. А в районі й раді цим «стахановцям», бо є чим 

похвалитись і їм, аби з місця не кишнули...  

 Але й тепер уже більше десятка років, живемо ніби по новому, а 

по суті за принципом: як у народі кажуть: «Гидко з’їсти й жаль 

покинуть». 



Пройшло ще скількись там часу. Тепер для загалу - дві тисячі 

вісімнадцятий рік, а мені від учора (16 листопада), пішов сімдесят 

дев’ятий, здається?  

За останні роки ніби описав поверхово, все своє життя. Але оце 

після такої дати, пригадалось дитинство. Ще коли ми з мамою тікали 

із-за холодних сумних після воєнних стін, зі своєї хати, аби десь 

зігрітись та відвести душу. То одного разу пішли не до Мацеїхи, де 

найчастіше справляли посиденьки, а до рідного маминого дядька - мого 

Діда Франка. Власне, теревенять мама з його немолодою, але жвавою, 

Даниловою сестрою, аж тут у хату зайшла циганка, аби заморочити 

несподіванкою, та вчепитись зі своїм ворожінням, доки не вициганить 

із хатніх, що зможе. Тоді, аби обморочити присутніх, дістала якусь 

голку і опустила у повну кварту води. Стальна голка чомусь не 

потонула. Зрозумівши, що здивувала, схопила мамину руку і взялась 

ворожити. З усієї тієї балаканини, мені запам’яталось тільки те, що 

житимуть мама сімдесят п’ять років. Мені це видалось дуже багато, і я 

аж зрадів. Хоч насправді - вони прожили мало не дев’яносто... То оце 

я й пригадав оте сказане циганкою. Очевидно, між тих лих, котрі 

пережили люди тодішніх часів, така цифра була потішною. 

Вчора було двадцять шосте Листопада. Чому так «заземляюсь», бо 

сталась новина, котрої я, та й решта свідомих, чекали, коли ж нарешті 

президент Порошенко оголосить про військовий стан. Щороку були 

підстави для цього. Але всі Владоможці посилались на те: «Що не слід 

дражнити Звіра, аби не почав кусатись». І раптом, чомусь так осмілів 

наш Президент, що перестав боятись злого ненажерливого сусіда, і 

проголосив «Військовий стан». Я чекав цього давно, але всяке, навіть 

очікуване, стається несподівано. Як падіння метеорита, небезпека від 

котрого й ляклива, та гадається: що світ широкий, то впаде десь інде. 

А суть у тому, і всі про це знали, що нинішні правителі бояться 

Виборів. Зокрема, насамперед Президентських. Для цього й оголошений 

Військовий стан. Хоч потрібний він усі ці роки, котрі Росія відверто 

підтримує невдоволений Донбас. А Крим і геть зайняла. Звісно, 

багатьох із «теперішніх» чекає в’язниця. А при військовому режимі 

правителі сподіваються «затулити» роти невдоволеній демократії. 

Сьогодні, 27 листопада, снідаючи, слухав оту вигадану 

нісенітницю, в захист цього несвоєчасного «закону». Тепер не знаю, 



чого очікувати в супротив нього, бо це загрожує: жити – як живемо уже 

чверть сторіччя. Звісно, померлим байдуже, але й помирати в такій 

ситуації - це ніде не описана трагедія людського життя, котре ти 

хотів бачити кращим. 

Та вибачте за цей смуток. Повернуся знову до колишнього 

липецького. Як ви знаєте: я дуже любив сільське в молодості. Та й 

тепер люблю. Душа ніби з подорожі повертається. Звісно, не пригадаю 

того шкільного року, коли демонстрували у клубі цей фільм. Головним 

Героєм котрого був якийсь Западентський, чи то американський вуличний 

сліпий музикант, у котрого на Батьківщині завжди викрадали зароблені 

копійки, та ще й знущалися зі сліпого, доки його хтось не спокусив 

дістатись Одеси, де учні Філатова надали змогу цьому сліпому побачити 

білий світ, і можливість протистояти можливим мародерам. 

Фільм - не скільки здивував, бо в медицині я не розбираюсь, 

скільки показав людяність. Воно, може й забулось би, якби... Не якби. 

З тильного боку нашої колишньої хати, через город Фількових 

сиріток, котрих осиротили німці, за садочком, стояла хата дядька 

Стаха, а через сажнів два-три за нею – хатинка сліпої Антосихи. Життя 

незрячої людини важко описати, бо це одні «сухі сльози». Була тоді 

вона одинокою, і ціле літо стояла нагинці на городі, облапуючи та 

вириваючи бур’ян навколо хиріючих кущиків картопельки, аби восени на 

вигрібати з них мішечок-другий дрібненького урожаю на зиму. Бо тварин 

не тримала, то й гною для здобрення землі не було. За чим вона жила - 

тільки Бог знає. Часом, здебільшого на Великдень, мама давали 

буханчик хліба, та літровий слоїчок молока, аби заніс, та незряча 

пристаркувата, хоч у свято попоїла як люди. Чомусь про Антосиху ніхто 

нічого не розказував. Ось про Польчиху, теж сліпувату й глухувату, я 

знаю більше, бо наша родичка й однофамілиця навіть. 

 Полько, був рідним братом і Франка і мого діда Віцька. Таж видно 

Полько був добрим ковалем, бо коли похитнувся панський лад, то пан 

Підгірський дав грошей на хату, аби той побудувався десь віддалік 

панських будівель. Бо ніхто не знав як воно буде. 

 Полько вибрав місце обабіч старої верби, що біля польової дороги 

поза селом та садом.  По ній рідко хто їздив. Хіба люди із Зацерківки 

до лісу, чи на Ірпінь та по гриби до лісу. Я пам’ятаю тільки 

розвалини цієї хати, котрі манячіли, доки не розгребли руйнацію, як 



садили в колгоспі ще трохи саду.  Але Полькова сім’я пізніше отримала 

іншу хату, майбуть за сприянням Родіона, котрий був присланий із 

якогось Київського підприємства, як голова колгоспу - або 

(«Стотисячник»). Так нова влада укріплювала себе в колгоспах. 

Молодому Голові Родіонові, впала в око найстарша чорнява Польчишина 

Олька. І хоч. Польчисі він дуже не сподобався, але таки посватав 

Ольку. І відробивши визначений термін Головою, Родіон повернувся в 

Київ, забравши з собою й кохану. Польчиха жила в отриманій зятем хаті 

на Шпаківці. Жила вона тепер в більших достатках, ніж Антосиха. Бо й 

не геть сліпа, і дорослого сина Якова мала, котрий був правда буйно 

помішаний. Але, коли нічим не роздратований, то працював як віл. Син 

і дрова носив, і корову доглядав, і город обробляти допомагав матері. 

Тай Олька, працюючи в Київському буфеті на вокзалі, щотижня мала 

змогу привезти матері з братом кілька хлібин, чи ще якихось жирів. 

 Польчисі господарювати було трохи легше як Антосисі. Щоправда, 

котрогось зимового дня, коли Яків був у лісі, закортіло скинути з 

горища корові сіна, бо якраз закінчилось у яслах. Але ж: старе, та ще 

й сліпувате, недогледіло що вже стоїть перед відкритою лядою. То так 

і шугонула всередину хліва, грудьми на кілок свинячої загорожі. 

Неділь дві чи й більше Яків доглядав матір, та порався в хліві біля 

тамтешньої живності.  

Але як було сказано, вони не голодували, то часом підгодовували й 

сліпу Антосиху, котра якось таки втрапляла навскосяка через городи, 

зі Шляхти не паралельну їй - Шпаківку до товаришки по нещастю. Не 

молодих жінок зводили не тільки харчі, а й віковічні старечі балачки. 

Проте я не про старість, а про Антосишину катаракту на обох очах, 

котру було видно вже, як кажуть, неозброєним оком. Відтоді як побачив 

отой кінофільм про Філатових умільців, котрі відкрили світ простому 

Американському музиканту, але не бачать нашої одинокої бідолашної 

Антосихи, то й відповіді не знаходив, бо ще ж школяр. А до того 

професіонального рівня – ставився не однозначно, чи й кепсько. Навіть 

злість брала часом на владу. За налогом ходять – не пропускаючи 

жодної «рати». А живої людини, чого їй бракує, ніхто й ні про що не 

запитає. Не знаю, правда, чи беруть з неї налог за цей пісний город. 

Хоч де в неї хоч би карбованець візьметься. Майбуть же був колись і 

Антосько, коли липецькі люди її так називають позаочі? Може не 



прийшов з фронту? Збудував же їй хтось цю хатину, в котру вона після 

війни пускала пожити із собою й безхатченків. Пригадую, що й Ганя 

Сорока з неповнолітнім сином та кривобокою і кульгавою донькою жили в 

Антосихи років кілька. А потім Крикун Надька, котра повернулась із 

германії з хлопчиком, жили біля неї довгенько, доки не купили на 

Бухаловщині, чи десь там інде хату. 

Уже давно немає сліпої жінки та її хатини, але в пам’яті моїй, вона 

завжди постає, коли їду на велосипеді Шляхтою, бо автомобіль уже 

продав за безцінь. Оскільки ним тепер  міг би доїхати; хіба що до 

своєї смерті. 

 Тепер на Василевому обійсті тільки зарослі вишень, та шовковиці 

біля тину. Бо згоріла хата, відбудована на місці тієї, осідаючої в 

землю, довоєнної  Стахової котра пам’ятала мабуть, ще колишнє 

століття. 

Занехаялись старинні традиції. Синів своїх я й зовсім не хрестив, 

бо родилися якраз у самий розквіт Радянської влади. Тепер чую, 

повсюдно стали «віруючими». Я, відтоді як прочитав Гоббсвів Левіафан, 

та Теодицею Лейбніца, котрий писав що віра в Бога прийшла до 

язичників від страху перед утаємниченим світом, залишаюсь абсолютним 

безбожником. Хоч тепер стало модним поклонятись котрійсь вірі. Бо й 

колишні секретарі та чи не вся правляча верхівка: тепер христиться. 

Молитись - може й не вміють. А хреститись понаучувались. 

Дні мої збігають непомітно, як і колись: коли ходив на котрусь 

службу. Але події, миготять як тіні при світлі автомобільних фар, 

десь у степу на обсадженій деревами дорозі. Ви ж розумієте, що цієї 

круговерті я не бачу в реальності, бо цілими днями сиджу за 

комп’ютером. Але здивування від цього не менші. 

Адже протягом чотирьох років, мало не вся країна вимагала, розриву 

дипломатичних та торгівельних стосунків із цим загарбницьким сусідом. 

Навіть «Ослові» зрозуміло, що це крок до зриву виборів, та до 

розширення своїх повноважень. Наш теперішній ворог, котрий в 

позаминулому сторіччі загарбав усю територію аж до Охотського та 

Берингового морів, а тепер націлюється на Європу, чи й ширше, 

розпочинаючи з нас, тривожить частенько. Порошенку довелося, мабуть з 

неабияким болем, «проковтнути» половину своїх «хотінь». Але і те, що 

залишилося, несе в собі неабияку плутанину в майбутніх березневих 



виборах Президента. Котрі, сподіваюсь, він програє. Бо залишення 

такого «спритника» на посаді: це чи не остаточні потуги України, як 

самостійної держави 

Мені мало б бути це байдужим. Але я все своє працездатне життя, 

прагнув до кращого устрою. Бо існуючий надто гальмував, і тепер ще 

дужче гальмує наш прогрес. Можливо успіхи людини лише прискорюють той 

передбачуваний крах самого людського існування? Але до нього ще 

багато благодатних століть чи й тисячоліть існування цього виду 

Людської Матерії на цій планеті. 

Мій троюрідний дядько, син Польчихи, котрий у затишші ніби й 

нормальний. Але час від часу: впадав у божевілля. Я тричі був свідком 

цього явища. Двічі – тільки спостерігав. Але тієї зими, чи вже, 

мабуть, початку весни, мама чомусь мусили іти аж у радгосп. А дорога 

вже розгасла, то віднесли мене через городи, на кілька годин до 

Польчихи, котра вділила для гульні мені ліжко у невеликій спальні, з 

якої було видно й кухню й лежанку та челюсті й ріг печі. А ще я бачив 

вхідні двері з сіней. Біля печі тоді порались: сама Польчиха, а 

підсобляла молодша дочка - Ганя. Вона вже давно замужем, бо сина має, 

і двоє дівчаток. Чоловік, в дитинстві – безпризорник та вихованець 

якогось дитбудинку, а тепер працівник залізниці, котрий щодобово 

пропадав у Фастові на створюваному підприємстві ВЧД-2, що означає - 

депо холодильного рухомого складу, до якого щоденно прибували нашою 

колією состави холодильних вагонів із Німеччини. Але Ганин чоловік ще 

не мав хати, то якийсь час жили в Польчихи.  

Челюсті печі дихали на мене благодатним теплом, а ближче до 

сінешіх дверей була лежанка з котрої - лаз на черінь печі. Яків стояв 

на лежанці перед глухою стіною, і гарячково жестикулюючи, виголошував 

«промову» котрогось Київського урядовця. До свого буйства – Яша 

працював у міліції, то наслухався на площах усяких виступів, котрі 

тепер часто виголошував, уявляючи себе тим, чи тим урядовцем. 

 Жінкам цей «виступ» добряче набрид, то котрась із них і сказала 

зопалу: «Доки ти молитимешся!». Наступної миті Яків затряс руками й 

пожбурив порожньою банкою з консерви в жінок біля печі. Ті, звісно 

кинулись до дверей у сіни. Яків, як виголошував промову, босий і лише 

в підштаниках, так і шугонув з лайками за родичами. Я дуже злякався і 

присів за бильце койки, з величезним страхом очікуючи повернення в 



хату божевільного дядька Яшу. Бо він же босий. А надворі снігова 

колотушка. Чекати справді довго не довелось. Загнавши матір із 

сестрою на пастовень в кінці городу, й щось грізно вигукуючи, 

повернувся в натоплену хату. Я, з переляку, мало не зомлів. А він 

підходить до билець, за якими я сховався, і, погладивши по моїх 

кучмах на голові, каже спокійно: «Ти, мальчик не бойся!» Це я етих 

косатих, котрі виступ Постишева зірвали, прогнав. А тебе я не трону».  

 Та життя довге! Будучи вже бригадиром садо-огородної бригади, я 

найняв Якова, обкопувати навколо яблунь цілик, котрий від насадження 

дерев майбуть - не бачив ні лопати, ні плуга. Бо оборати не можна, 

оскільки під Пепінку не про шипишся з кіньми крізь густу обвислу 

крону, а для обкопування – чоловіків бракувало. 

 Того ж літа ще й Боярином був у нього. Польчиха років скільки як 

померла. Напади божевілля в чоловіка відійшли в минуле, про які він 

уже знав із розповідей, котрих дуже не любив вислуховувати.  

Без жінки в селі чоловікові важко, навіть якщо й не ледащо. То 

стали підшуковувати Яші дружину. У Києві була в нього дружина. Навіть 

дочку мали, котра приїздила до батька на весілля. Але саму дружину 

він лаяв, і скаржився мені, що це вона підмішала йому якесь там 

зілля, у когось на весіллі, де він вперше збунтувався. Хоч мені 

здається, що в цьому замішана його ревність, про яку він тепер не 

пам’ятає. Але неприязнь до колишньої дружини збереглася на все життя.  

Нова дружина його була аж із Озер (це за декілька сіл від Липок). 

Жили вони ніби тихо. Були в них і два сини. Тільки я вже був у Києві, 

то близько їх не знав. «Молодята» купили собі хату на Колоні. Так у 

нас казали на теперішню Мар’янівку, неподалік станції «Скочище». Бо 

там справді була до першої світової - німецька Колона, чи Колонія? 

 Але пам’ятаю, як красиво Яків кружляв вальс, коли Ганя(старша 

сестра його) віддавала на станції, де тепер жили, заміж свою старшу 

дочку. Такого танцюриста я в житті більше й не бачив, хоч це була 

зима, і танцював він у битих валянках та ватних штанях і такій же 

тілогрійці. Але ті рухи, й така постава статури танцюючого, так тісно 

поєднувались з мелодією вальсу, що це ставало чимось єдиним. І мені 

важко було визначитись: що краще – мелодія, чи рухи, так вони 

доповнювали одне одного. Знаю тільки, що це підносило дух навіть 

мені, завжди сумуючому на всяких гуртових розвагах. 



Оце, проводжу години над спогадами. Бо ж чим іще зайнятись? 

Колись, пам’ятаю, Вітя запитував: «Тату, навіщо тобі ця писанина?» На 

що я тоді, ніби заглядаючи в майбутнє казав: «А чим я ще займатимусь 

– як знемічнію?». Як у воду дивився! Зараз оце б заглянути в Ютуб, 

де, не сумніваюсь, лають поступок Президента. Але краще про сніг, 

котрий з морозцем: грозиться показати: «Де літній зимує». Бо ще 

тільки перше грудня, а вночі випало сантиметрів десять – п’ятнадцять 

снігу. Пам’ятаю, коли в шістдесят шостому перевіз маму в Київ, то 

шістнадцятого жовтня довелося їхати поїздом колоти кабанця, котрий 

був, як переїздили в Київ, дуже малий і Марценя догодовувала. То в 

селі тієї осені уже їздили саньми.  

Проте зима нагадала мені про Стахового Василя. Бо хоч уже з 

шістдесятого року прописаний у Києві, а чимало думається й про 

дитинство та ранню юність, котрі зародились там. Хоч Васі вже давно й 

немає, бо прожив, як і його батько Стах, десь трошки більше 

п’ятдесяти, але його смерть мучить мене й досі. Пригадую, працюючи у 

ВЧД–2, це після Чорнобиля, часу не бракувало, бо відпали лісові 

підробітки, то я у дні відгулів, не тільки порався біля горезвісної 

хатини, а й провідував колишнього сусіда. Бо від теперішнього 

обійстя, може й кілометр буде. Шляхта - вулиця довга. Дещо й 

допомагав. Бо він після смерті цьоці Марцені, здебільшого, жив сам. 

Кажуть, що, будучи в лавці, купував синові якісь там гостинці. 

Дружина, котра таки прийшла до нього жити після обмороження, трохи 

терпіла свекрушині докори, та зрештою перебралась у Криве на 

батьківське обійстя. Там і синочка народила, котрий тепер, майбуть, 

бажаючи зустрічі з батьком, частенько крутився на східцях біля 

липецької лавки.  

 Василь, пристрастився й до чарки, але, будучи сином достойного 

чоловіка, господарство не запускав. Навіть корови не продавав. А 

самогон гонив із буряків, котрі висаджував на городі разом з 

картоплею. 

Адже - доки він відбував у Німеччині строкову службу, його мати зі 

своїм господарством, були під моєю опікою. Мій приятель Лисовський 

Якуб навіть насміхався іноді, називаючи із сарказмом Марценю, моєю 

«другою матір’ю». Я пропускав ці насмішки поміж вуха, бо любив 

старшого товариша, то й не допитувався до його сарказму, що до 



Марцені. Після Василевої демобілізації, ми вже майже й не бачились, 

бо невдовзі я переїхав у Київ, а він, як і до армії, пішов на підвіз 

до свиноферми. Лошицями фермівськими був задоволений. А стару хату, 

ще до армії розібрали, то сусід, він же й хрещений батько, Михалко 

Кушнірик, віднайшов десь двох «дешевих» майстрів, котрі порозпилювали 

на цукрозаводі, де Михалко був завідуючим відгодівельною фермою 

телят. Розпиляли те що не зогнило зі старого зрубу, та заготовлене ще 

дужим колись, Стахом. До зими й нову хату зробили, на дві кімнатки.  

 Тільки Марценя, родом з Гриневичів, то чомусь була дуже 

задавакувата, як і всі Гриневичі. Хоч її брат Їван, незважаючи на 

свою гонористість, таки задубів п’яним під тином. 

Та я про самого Василя. А суть у тім, що в третьому селі як їхати 

до Житомирської траси жила Василева хрещена мати. Інколи - 

спілкувались. То вона прийде до хрещеника на свята, то він підскочить 

з мішечком другим товчі, кіньми на котресь свято. Бо вона, здається, 

в колгоспі не працювала. 

Того року, уже минуло й Різдво й Масниця. Та, здається й свята 

такого не було, коли він поїхав у гості. Але мав Василь дурнувату 

звичку: не об’їздити непримітні хвіски десь у ярах, а їхати напрямки. 

Ще до Армії не раз загрузав у цих віковічних струмках, брьохаючись та 

допомагаючи коням вискочити з тієї багнюки. Понесло його й тепер 

через Ірпінь. Це вже зараз - асфальтова дорога й місток. А тоді 

об’їздили в брід, кілометрів за два східніше. 

Річка ще була під льодом. Якби ж хоч береги вибрав по нижчі. А 

то поїхав – де колись, видно, був місток. Бо й досі, ніби, підсипані 

береги. У цьому місті. В дитинстві ми тут навчились плавати. Будучи 

не дуже тверезим, бо ж їде від Хрещеної, Вася направив жирних 

здорових кобилиць на цей льодок... Скільки він тут брьохався в 

студеній воді серед поламаної криги – ніхто не скаже. Про це тільки 

свідчили потоплені кобили серед поламаних крижин, та витягнуті на 

беріг сани. Бо хлопець він був дебелий, а річка тут не глибока. 

Змордований, та прибитий горем, хильнув усю пляшку самогонки, 

подаровану хрещеною «на дорогу», та й заснув на нахололих та мокрих 

санях. А проснувся десь перед досвітком. Ноги в мерзли у биті 

валянки, в котрих він був, то не гнуться. Руки також – льодини. 

Пересилюючи біль та холод, якось продибав метрів вісімсот до лісу, 



через який мав їхати кіньми. В лісі, отими вже не живими руками, 

виламав якусь дровиняку, спираючись на котру, весь задубілий, 

перебрів з кілометр чи й більше лісовою Широкою дорогою до колишнього 

лісникового житла, і втратив свідомість.  

Скільки лежав - уже не чуючи: ні болі, й нічого на світі – ніхто 

не скаже. В ці місяці в лісі можна пролежати й тижні, то ніхто не 

побачить, бо людям нічого робити в цих мертвих наморожених снігах. А 

хто йде по в’язанку дров: той інстинктивно обминає оце одиноке 

обійстя на околиці колишнього панського лісника Линника. Після війни 

тут були вже й не панські лісники. Правда, віднедавна Татарчук 

побудував, собі обійстя на західній околиці, біля станції, звідки й 

починається ліс. А цю Линникову сторожку люди за звичкою, обминали, 

аби не потрапляти лісникові на очі: як за панщини, так і в теперішні 

часи.  

Знайшов непритомного Васю - Віктор Перепелиця, котрому везло на 

тих, кого чомусь «хотів» покарати Бог. Не пізніше як позаторік, він 

врятував Марка «Зубатого», котрого привалило величенькою сухостоїною, 

під якою він, на одній дерев’яній нозі, там би й богу душу віддав, 

голодний. Бо це була пізня осінь, і ніде нікого вже немає.  

 Відхаючили й Василя в сільській амбулаторії. Чи зі знанням 

справи, чи просто - поливаючи теплою водою, доки не застогнав, та 

інстинктивно не потягнувся, що засвідчило – що живий... Але пальці на 

руках, та передки ніг довелось хлопцеві втратити, аби не спровокувати 

зараження. 

Не знаючи цих новин, я, як і завжди, прийшовши в суботу зі 

станції сів у торці рідного «солдатського» дубового столика вечеряти, 

після чого мене чекало, як і колись, почорніле від часу, але чомусь 

нержавіюче, вистелене простою соломою з куля, застеленою сільським 

рядном - ліжко. Але мама, цього разу впустивши мене в хату, не лягали 

знову спати, а сиділи на лежанці, де щойно спали. А коли випив 

принесене вдень кимось із сусідів молоко, розповіли про цю горезвісну 

подію. 

Звісно, я наступного дня поїхав пасажиром на колгоспному 

молоковозі, у Корнин. Корпуси лікарні, та поліклініка, серед дерев – 

лікували селян як і колись.  



Хоч психологи й твердять, що людська натура насамперед забуває 

все неприємне. Але в мені воно чомусь не забувається. Може через те - 

що більше нічого пам’ятати? Бо десь останнього осіннього дня, росіяни 

покалічили в морі наш буксир, та заарештували два катери, котрі, 

ніби, прямували: чи до - чи від, Маріуполя. Майбуть найбільша наша 

біда в тім, що ми за майже чотири століття, не зрозуміли, що наш 

сусід – Росія – це держава, котра: як співали на початку двадцять 

першого тисячоліття самі москвичів:  

«Ми нє сеєм, ми нє пашем, 

Только песенкі пайом. 

....................... 

А неугодних всех побйом». 

 Керівництво нашої держави, хоч і клянеться що відщепилось від 

Росії, але то тільки слова. Бо ніяк не може обійтися, аби не робити 

ніяких, закабалюючих міждержавних угод, котрими зловживає і в цей 

неординарний час. Ніби на зло мені, ведуча нашого радіо 

«бідкається»що ми мовляв «змушені» торгувати, бо енерго залежні від 

Росії. Мені, котрий не позбувся мужицьких звичок, так і хочеться 

затулити її рота. Звісно, технічно, та й політично – я далекий від 

справжніх проблем, котрі крутяться: між можливим і дійсним у 

державних хоромах. Але за природою - я в якійсь мірі прагматик, бо 

ріс не між державницьких жиропчиків, та їх розкішних вигадок, а серед 

щоденних буднів, котрі постійно підказували, що потрібно зробити, щоб 

не померти з голоду чи від холоду. Зрештою, хворому печінкою, мені 

для харчування потрібний мед. То я не пішов по селу, аби хтось 

змилувався та виручив, а зробив кілька вуликів, наловив бджолиних 

роїв, котрі завжди є в природі літом, та й викачував донедавна 

потрібен бетон-другий меду. То хіба в наших надрах мало газу, чи 

нафти, або урану з кам’яним вугіллям, для електростанцій? Чи ‘мо вже 

забули про трубопровід: Дашава - Москва, котрим після Другої 

світової, переганяли із Західних територій на Москву чи не до сотні 

мільярдів кубометрів газу за рік. І тоді всім вистачало! А тепер 

скоро скинемо останні «штани», як у народі кажуть, бігаючи по всіх 

усюдах, відшукуючи потрібні енергоресурси, які в минулому мали й 

маємо на своїй Землі. Оці торбохвати не хочуть чекати на вітчизняні 

прибутки від своїх копалень, котрі ще треба копати. А навіщо, коли 



можна й без ризику та праці здерти з цього багатостраждального народу 

бажані прибутки. Вони нишпорять усюди, аби купити готове, бо при 

торгівлі, й за швабру для миття підлоги, можна «заплатити» 

фантастичну суму, з якої вдасться перехопити собі чималенький відкіт. 

Сумнівів не може бути, бо тут «живі» гроші нашого народу, котрі легко 

за получити, провівши маніпуляції, які після війни я спостерігав у 

натовпі зівак на Ходорківському ярмарку. Там хитромудрим 

наперсточникам, спливали в кишені гроші сільських мужиків, котрі 

щойно продали корову чи ще якусь свою тяжку працю, і, спокушаючись 

шарлатанною заманухою, програвали вторговане злодіям. Отак і ми вже 

чимало років ходимо з протягнутою рукою. А сьогодні нарешті, наші 

«енергозалежники», розділились політично, то «втікайте» від цього 

агресора й економічно. Я розумію, що чи не кожен другий чи третій наш 

громадянин – «пропахлий» Російським духом, чи товаром. Бо ще й багато 

хто - має там свій інтерес, або родичів. Але ж Ми – Україна, котра 

через колишні столітні проблеми, надбані недолугою «пихою» колишнього 

ревнивого отамана, котрий кинув цілий народ у ярмо тим, котрі ще цілі 

десятиріччя не могли нічим суттєво допомогти. А ‘мо й не бажали? Бо 

не стали повномірним союзником. А як «окріпли» – то й заарканили 

добродушних сусідів, дурням на радість.  

Сьогодні залишається зробити останній крок. Невже в багато 

мільйонного народу тільки десяток отих «талантів»? Котрі захопили всі 

ведучі галузі в Україні? Я розумію: що доки при владі одні ненажери, 

а не чесні люди, доти буде так - як воно є. Бо господар ніколи не 

наймає «Вовка», стерегти кошару. А, згідно соцопитувань, біля 

сімнадцяти, а подекуди й двадцяти п’яти відсотків виборців, 

збираються знову віддати голоси за відому «Вовчицю»,або «Вовка», 

котрі вкотре обіцяють що не з’їдять без дозволу жодного «Ягнятка». 

Але я пам’ятаю стару примовку: «Скажи хто твій друг, і я скажу – хто 

є ти». І чи не досить нам «обіцянок – цяцянок»? Чи й досі 

заплющуватимемо очі ідучи до виборчої скриньки, напередодні, сховавши 

потайки в схудлий гаманець якусь подачку, з наших же завтрашніх 

податків. Це наші хитрі, людожери - цим давно користуються, кладучи 

щось смачненьке в «капкан», як принаду... Але ж ми - мислячі люди! 

Хтось скаже мені зневажливо: «І навіщо воно тобі, коли вже від 

столу до ліжка, тобі «тернова» доріжка? Можете не повірити але й у 



такому віці болить душа. А ми ж маємо тисячолітні пам’ятки високої 

культури, і небачені запаси земного багатства. То чому так зниціли? 

Навіщо допустили хапуг до влади? Замість того: аби створити таку 

Владу, котрій би служили не ми, бо цей тягар висить на шиї народів 

віки, а щоб Влада служила Нам, не дозволяючи «заступати» злодіякам за 

«посторонок». Бо тоді - біда: і Візниці, і Конячині. Але хто тепер 

знає, що це таке? Від Старого відбились, а Новому не навчились. Отак 

і розбрестись можна. Хтозна! Може для когось це й спасіння? І через 

якісь віки – це стане звичайним існуванням людського роду? Але ж, до 

того часу потрібно дожити в такій звичній формі згуртування, котра 

вже є в деяких народностей. Нехай оті початки угруповань прокидались 

ще в дуже далекі часи, від безсилля одинаків без роду-племені. Може 

не даремно Німецький філософ Вільгельм Гегель стверджував: «Що з чого 

починали – тим і закінчимо. Але такі філософські закономірності не 

вписуються в сучасний життєвий простір. Виходячи з сучасності – мало 

хто збагне Гегелівське  – котре може й не цілком придаьне для цієї 

Доби. Проте, саме таку владу й бажають не чисельні «П’явки», котрі 

ніяк не відчепляться від здорових життєстверджуючих, чесно 

конкуруючих колективів, без отієї верхотури, котра стравлює мільйони 

людей на примусові війни, лякаючи людей перенаселенням. Не буде в 

природі ні перенаселення, ні ентропії, при котрій все зупиниться, бо 

зникне різниця потенціалів, чим довгий час, та й досі, лякають людей 

світовою смертю. І достатньо нас лякати тильним боком Місяця та на 

пів фантастичним, і напівреальним НЛО! Задурманюючи космічними 

страшилками, аби відволікти увагу від занепадаючого сьогодення. Нам 

достатньо горя й від реального бешкету, створюваного отими, котрі 

мають очі завидющі, а руки загребущі. На Землі всім усього досить!  

Та все ж задумуюсь про долю людей, котрих активно не охороняють: 

ні поліцейські, ні зовнішня армія, чи хоч би особисто найнята 

охорона. А таких у світі сила-силенна. Як же вони доживають до 

старості? Та чи й доживають..? 

 

 

Та поряд із постійним плином сьогодення, нікуди не подінеш 

пам’яті про минуле.  Це як колії від колишніх возів, котрі проїхали 

по густій грязюці, зоставивши глибокі колії, котрі зашкарубіли 



навпроти Сонця, й нагадують про минулі роки. Не5 позбавлений пам’яті 

і я. Оце пам’ятаю, як , в недалекому минулому, ще будучи тоді живим, 

Василь просив з’їздити в Корнин до лікарні. Коли я під’їхав, 

пригадую, то він уже очікував, чипіючи на воротах. Привітались і 

поїхали. Дорогою Василь все чомусь мовчав, і потайки засукуючи рукав 

то на одній, то на інший руці, ніби хотів там щось угледіти. Дороги в 

селах тоді були ще всі у вибоїнах, то я лише зрідка зиркав у Василів 

бік. А ще думав про наступну поїздку на реф-поїзді. Проте, в ряди-

годи, я таки перехоплював його ніби утаємничене зиркання на свої, 

крадькома засукані десь вище ліктів, руки? Що він там хоті потайки 

угледіти, і чому утаювався, мені якось і на думку не спадало. Тим 

більше, не хотів ні про що розпитувати. Бо чим я можу йому зарадити? 

Каліка - є каліка. Зайва увага, як і її відсутність, іноді дратують 

таку людину. Після відвідин лікарні, повернувшись в село, зупинився 

біля його воріт, але в хату не заходив, бо самогонка, котрою міг 

угостити за послугу, була мені ні до чого. То, побажавши здоров’я, 

хляпнув, перекособочившись через сидіння, дверцятами з його боку, і 

поїхав додому. 

Не пам’ятаю, чи вдалою була та поїздка на секції але, 

повернувшись, навіть не заїздив у Київську квартиру. Бо помінялись 

бригади в Житомирі. То звідти в Липки по дорозі - мало не вдвоє 

ближче.  

Здивувала мене Василева приймачка, котру з кошелем побачив 

наступного ранку біля своєї Путіївки за хлівом. Яблук у кошелеві ще 

не було, а дівиця ніби очікувала на мене. 

- Ти ще не чув - що Василь помер? 

- Як помер?! 

- Як усі помирають. 

 І тут я раптом пригадав подію півторамісячної давнини. Тоді, спершу 

як їхати в поїздку, я, за проханням мами, «підскочив» автомобілем до 

сільської лавки, а повертаючись, чомусь тягнуло зайти до Василя після 

вчорашнього, заодно й попрощатись. Але двері зсередини були замикані, 

а вікна позанавішувані фіранками. «Спить, мабуть?», - подумалось. А 

зайвого часу для якихось дій не було, то я й поїхав. Але всередині 

мені якось защеміло. І ось тепер, його доглядачка прийшла до мене по 

Путиловку: «Бо з нею будуть Смачніші й решта заквашених яблук». 



- А що ж у лікарні сказали?  

- А хто його возив туди? Два дні лежав мертвий, поки прислали якийсь 

замурзаний самоскид. 

- Так що? – Поховали без анатомічного розтину?! 

- Кажу ж ! Так і поховали! Родичі у селі всі вимерли. 

Але мені подумалось:  «Доки працював у колгоспі чоловік, доти 

владоможні й бачили його. Власне - не як людину, а як робочі руки та, 

як платника податків чи якихось інших поборів. А як помер – то 

закопали люди, аби повітря не псував своїм віджилим духом. А вже про 

те, чи природним чином відійшов на той світ: цей «клопіт» для 

суспільства зайвий. 

А якщо проникнутись у справу, то було, може, так: квартирантка 

жила у Василевій хаті, як і раніше. Ми не знаємо який у неї, та в 

ненависної до нього Польчиної Таньки, котру старший Василів брат по 

батькові, називав Американською цілкою ,  був задум, якщо він дійсно 

«був»?  

Але десь через місяців зо два, ця, найнята колгоспом доярка, 

пішла в сільраду, аби переписали на неї хату. Замість цього їй, (може 

й законно?) заявили, що виселяти її не будуть, то може жити й надалі, 

але офіційно переписати житло їй не можуть. 

Наступного тижня, розрахувавшись з колгоспом, «квартирантка» 

вибралась, мабуть у свою Котлярку. А ще через якийсь тиждень-другий, 

на Шляхті вночі сталася пожежа... Ніхто там нічого не чіпав, з того 

вигорівшого Василевого обійстя. Але в мене завжди щемить серце, коли 

прої’зджаю повз нечепане, розмите дощами, та заросле запущеним, 

колись чепурненьким Стаховим садочком - згарище. Адже тут по 

сусідству, пройшло моє дитинство. Тут ми колись із Васею, протягнувши 

мідну дротину від хати до хати, та під’єднавши до другого ріжка радіо 

вилки заземлення, кричали вечорами в навушник, аби викликати на 

«розмову». Бо дзвінка ж, як у цьому імпровізованому телефоні не було, 

хоча розмовляти було комфортно.  

Тепер перед Васею я маю декілька заборгованостей, хоч деяких і 

не обіцяв. Скажімо оцю навіяну байдужість чи то сумнівність, у тім, 

що днем раніше возив товариша в Корнин, а слідуючого дня, він уже не 

відгукнувся. Роздумуючи, я переконуюсь, що наступного дня він, 

напевне, був уже мертвим. Але мене не було півтора місяця в селі, і 



поголос якийсь, якби й виник, то за цей час усе стихло. Тим більше, 

що я маю багато домашнього клопоту то на людях не буваю. 

 Зацікавитись причиною несподіваної смерті - мусила б сільрада. 

Але, в селі, очевидно, були навіть задоволені тим, що не стало цього 

каліки. А він же мав жити й без ступнів та з обрубками пальців, як 

приміром – обморожений колись землемір Шмата, в котрого потім ще й 

діти були, й з5емлеміром у колгоспі числився. 

 А ще я не виконав його прохання. Після несподіваної смерті Віті 

Гриневича, Іванового найменшого, а Василевого троюрідного брата, мій 

сусід Василь просив замовити десь хреста на гробок. Я тоді пообіцяв, 

але у Фастівському ВЧД-2 ніхто не хотів цим клопотатись, а в 

Київському похоронному бюро по вулиці Чкалова, заявили, що релігійних 

атрибутів Радянська влада не виготовляє... Тепер це мені й не під 

силу. Хоч треба відшукати Василеву моголу та поставити Хрест і у 

Василевому узголів’ї, і Віті Гриневичу. 

 А цвинтар тепер побільшав разів у чотири, від тих «Провід», 

коли я, чи не вперше з мамою тут досхочу наївся. На «Проводи» люди 

зносили все найсмачніше, аби «пообідали» з живими і їх померлі 

родичі. Тоді можна було підсідати до будь якого гурточка. Могил своїх 

рідних люди не знали. На запущеному цвинтарі, де закопували в 

тридцять третьому, замість могилок відлякували в кущиках бузку та 

бузини, лише безіменні западини.  

Тепер «Проводи», швидше схожі на день побачень односельців, 

котрі, обліпили зусібіч цвинтар автомобілями, які в цілому створювали 

величезну автостоянку. Дивлячись на все це гуртовисько тепер, я 

пригадую, як уже будучи Киянином, відвідав «Проводи» десь після шести 

десятих років  минулого століття. Тоді при центральному проході на 

цвинтар стояв тільки мій «Горбатий Запорожець» та Миколи Решітника, 

колишнього мого тракториста, а теперішнього бригадира тракторної 

бригади - мотоцикл із коляскою, в якій він привіз свою матір,(тітку 

Фрузину). А подалі – ще стояло пара  підвід, на котрих привезли 

немічних старих людей.  

А тепер, дивишся на це гуртовисько людей і сотні гумових коліс 

та блиску верхівок лековушок, той блукаєш у сумнівах проблем, і не 

знаєш, що його й думати? Бо ж – ніби й «бідуємо» гуртом, але: й оце 

грошовите майно?! А скільки «мертвих» грошей ще в поза кордонних 



банках та в «матрацах», котрі по за банками? То, знаючи з чуток про 

життя багатих, і скільки довкола голоти, то так і приваблює 

спокуслива думка повернутись до «соціалізму» та – розподіливши все на 

всіх порівно, зробити людей ситими. Але ж я жив, може, більше 

половини свого віку в міражі «соціалізму», а статки були: від получки 

до получки. Тоді як утаємничені «Корейки», хоч і змушені трохи 

приховуватись зі своїми статками, але також існували. Народ бачив 

їхні прищулені вуха, але не впійманий не злодій. Тепер уже немає 

необхідності посилати відданих державі поетів соціалістичної доби за 

кордон, аби привозили звідти  для приниження капіталістичного ладу 

фотокартки біля смітників. Тепер, з вікна сьомого поверху, я бачу 

щоранку десятки людей, по одягу, та за віком, не схожих на 

безхатченків, котрі дістають щось зі сміттєвих контейнерів, біля 

під’їздів житлових будинків. 

 Але цього «не бачать»: ні Президент, ні його прибічники. Зараз 

вони бавляться Томасом, оправдовуючи свою хитру політичну забавку 

тим, що цього, мовляв, ніхто не зробив, за тисячу років, окрім нашого 

Президента. Не зробив - бо від цього в людей не побільшало й тепер 

того - без чого й помирають, бо ні хліб, ні пальне ні газ для плити, 

не подешевшав. А все це важливіше того духовного, котрим тепер по 

справжньому тішаться лише одиниці, а решті Томас байдуже. То мені, 

комуністові з двадцяти річного віку, а сьогодні маю сімдесят 

дев’ятий, не хочеться повертатись до «щасливого майбутнього», куди, 

на мою думку, прагнуть недоумки, та колишні партійні поводирі, котрі 

по рівню спритності при соціалізмі, ще не здобули таких навиків у 

збагаченні. Саме вони прикриваються еволюцією. І це тоді, коли мені 

здається, що «бікфордів шнур», прокладений такими Президентами: до 

бочки з порохом, уже догоряє до краю. Схаменімось, доки не 

проголосували й цього року. Бо це збереже те само болото, в котрому 

грузнуть не багачі, а прості трудяги. І місити нам ту саму грязь ще 

п’ять років, а то й більше, бо ви – простонароддя – не збагатієте.  

Щойно, снідаючи, слухав «брехунця» котрий висить на стіні над 

столом. І, знаєте? Часом варто прислухатись навіть до нього, бо 

мимоволі наштовхує тебе на якесь «відкриття», оскільки, думаю, навіть 

такий великий древній мислитель людства - як грек Аристотель, знав 

мабуть не все на світі. Тим більше – я, хоч і прожив уже більшу 



половину двадцятого сторіччя, та, може, проживу ще скількись там, 

але, як каже народна мудрість: «Вік живи – вік учись». 

 Скажу правду: полемікою тих що біля мікрофону і слухачами, я не 

задоволений, бо всі вони були однобоко направлені, і ті що біля 

мікрофонів вели себе як всевладні володарі, та ті, котрі висловлювали 

свої побажання – як безправні співучасник. Я проте зробив для себе 

відкриття, котре давно тліло в мені, але не проявлялось, як 

зображення на фотопапері в слабому розчині. Біля мікрофону були: ніби 

історик, та державницький ведучий. Вели опитування: Де більше буде 

демократії?: чи якщо опитувати все населення? чи – аби це вирішували 

державницькі фахівці, або приймалось рішення одним правителем, а тоді 

затверджувалось Верховною Радою? Обнадійливим були відповіді по 

першому питанню. Але, чим здивувало й розчарувало те, що чимало 

виявилось прихильників – з останнього запитання. Не буду говорити про 

настрій, але для себе я відкрив очевидну істину: що, мабуть і 

наступні вибори будуть однаковими, бо ще є багато людей з «бородатим» 

світоглядом. Але найбільше зачепило питання з історії. Носіям цієї 

науки завжди важливий історичний поступ держави. А я протилежної 

думки. Бо завжди обурююсь, коли бувші мої «соратники» вихваляють 

Сталінську епоху, за котрої країна наробила найбільше (танків, 

літаків, та іншого такого), що захищає державу. Знову ж таки: Сталін 

мав ніби з надлишком усього військового непотребу, але все одно - 

тільки Україна втратила сім мільйонів життів, залишивши голодними й 

босими у декілька разів більше сиріт, та безліч вдів. Забезпечте 

людей розумним знаряддями самозахисту, і в світі не буде воєн, котрі 

потрібні тільки «ВОЖДЯМ», і тим, котрі володарюють світом, маючи 

більше, ніж потрібно людині. 

Звідси висновок: що в суспільстві є щонайменше дві історії: та, 

котра тішиться кількістю зброї та числом завоювань чужих земель з не 

своїми людьми, писана їхніми фаворитами, та друга - котра визначає :  

чи зносили ми хоч один костюм, та скільки днів були голодними чи 

напівголодними, або стражденними від холоду, не маючи часом зайвої 

білизни, аби перевдягнутись, коли випрана брудна. Тільки ця; друга 

історія у книгах не описується. Про неї знають лише наші стражденні 

тіла, котрі зникають під землею.  



 Але, слухаючи урядову пропаганду зі своєю матір’ю ми старались 

для держави, та в ім’я держави. Хоч людське життя – це ж не віки, в 

котрі живе вона. Життя людини коротке. То нехай буде хоча ситим та 

зодягненим, і не тремтить на холодних камінцях чи цеглинах, бо нічим 

їх підігріти. Нехай хоч тепер держава покаже лицем, як і чим живуть 

не її поплічники, а її щирі але віками задурманені «діти», котрих 

вона використовує як інвентар для власного панування.  

Проте скільки б не говорили, а головною темою дня сьогодення , є 

п’яті вибори ПРЕЗИДЕНТА, котрих з нетерпінням чекають їх і ті, котрі 

воліють вийти з-під влади теперішнього безладдя, і привладні 

злодійкуваті прихвосні, в котрих ні стида, ні совісті. 

До виборів залишилось лічені дні. Будемо сподіватись!!! 

 

Володимир Пятніцький 
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