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Роман

Слово Д О  ЧИТАЧІВ

Історія задуму цього роману сягає вглиб радянсько- 
соціалістичної минувшини, коли я, закоханий у "десяту” музу, мов 
у вродливу панянку, студент Київського університету, заповзявся 
стати кінорежисером, щоб ошелешити світове глядацтво подиву 
гідним фільмом і, ясна річ, заткнути за пояс самого Фелліні, не 
кажучи вже про Параджанова та Тарковського. І навіть уже в своїй 
уяві зняв цю геніальну стрічку, головний герой якої усі дев’яносто 
чи скільки там хвилин перебуває поза кадром, ніби маючи замість 
очей об’єктив кінокамери, а тому на екрані видно приміром, 
тільки руку, ногу або іншу частину його тіла, що її він бачить у 
цю мить сам, і, звісно, чути його голос.

Звичайно, не кожен актор погодився б виконувати головну 
роль у такому фільмі, але я вважав (і не змінив свого погляду й 
тепер), що кіномистецтво творить режисер і, отже, маючи в 
своєму розпорядженні великий, середній, далекий та інші плани, 
воліє ліпити екранні образи, як Господь Бог, взявши в одного 
актора, а то й типажа, скажімо, виразні очі, в другого -  голос, у 
третього -  статуру, і спробуй тоді визначити хто грав того чи 
того героя.

Невідомо, чи були б у захопленні від такої новаці кіноглядачі, 
проте, мені здається, завдяки цьому вони б мали змогу ніби пе
ресісти з мулького крісла в кінотеатрі на місце головного героя 
фільму й не чекали б, поки їм розкажуть і в ро* покладуть, а ніби 
зсередини безсторонніми очима назирали за розвитком подій і 
самі робили належні висновки. Вибравши ж і_ <авий сюжет і 
розчленувавши його на заманливі ситуації можна було б не 
боятися, що кіноглядачам захочеться поверну*.-ся до зали, а то 
й, боронь Боже, додому.

Та, видно, добре пам’ятаючи, що корову, яка і  є'ося. надаро- 
вувати рогами не варто, Бог замість кінокамес.- ? -.елулоїдної 
плівки дав мені аркуш паперу та ручку, щоправда не забувши 
принагідно в діжку з медом вкинути ложку дьогтю й пустивши 
мене на світ у тоталітарній країні, де я зміг свою пес _> публікацію 
побачити аж тоді, коли мої менш ортодоксальні й бі* = _ зговірливі 
перевесники вже ходили кокошем в іменитих пись'.'г-никах.
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А що, як той казав, битому сон не береться, то я ще настир
ливіше, ніж колись, вигадував екранні відповідники літературним 
метафорам та метоніміям, заходився шукати способу зробити 
на аркуші паперу з моїм героєм те ж саме, що я хотів колись 
учинити з ним на екрані, тобто, словами Льюїса Керолла мовлячи, 
зобразити усмішку кота без самого кота.

Однак хутко казка мовиться, та не хутко діло робиться, бо 
довелося вбити не одного шпака, щоб нарешті козирнути 
щасливою думкою: не тільки світу, що в розповіді від третьої (чи 
першої) особи, яку класичній літературі, котра притаманними їй 
“Він (я) побачив” , “Йому (мені) здалось” та іншими подібними 
загальниками набила всім за ці кілька століть добрячу оскому. 
Тож сам Бог велів заорудити в свої руки, як я її назвав, 
інфінітивно-безособову розповідь.

Звичайно, такий літературний спосіб змусив переглянути 
усталені уявлення про композицію  твору й, насамперед, 
відмовитися від діалогів і взагалі прямої мови, позаяк весь текст 
мого роману є ніби величезним внутрішнім монологом головного 
героя, в якому він виставляє перед наші очі побачене й згадане, 
відчуте й подумане під час своєї фантастичної мандрівки, а разом 
із цим -  і все своє трагічне життя.

Крім того, довелося закликати на допомогу дуже закрутисті 
синтаксичні конструкції, бо, на мою думку, тільки вони здатні 
затримати на папері скороминущу мить людського буття, буцімто 
зіткану з трьох невидимих субстанцій -  минулого, теперішнього 
й майбутнього, які, мов у чудернацькому калейдоскопі, 
перетворюються одне на одне, і тоді минуле трансформується в 
майбутнє й серце неначе завмирає в грудях, бо здається, ніби 
все це ти вже колись бачив.

А вийшовши з-під влади класичних засад, яких з успіхом 
дотримувався, наприклад, мій улюблений Нечуй-Левицький, я 
надав читачеві можливість начебто проникнути в душу героя й 
заглянути в найпотаємніші її глибини, але водночас, як плату за 
це, зажадав від нього неабиякої зустрічної роботи думки, 
відбивши бажання читати роман у міському транспорті чи вдома 
на канапі, прислухаючись до увімкненого телевізора.

Усе, чим я міг бодай трохи полегшити сприймання роману, -  
так це надрукувати кожне речення з нового рядка й відокремити 
дужками побачене й відчуте героєм від згаданого й подуманого 
ним. Хоча, безперечно, поміж читачами знайдуться й такі, які 
скажуть, що цього не треба було робити, а просто відбутися 
жартом славетного Фолкнера, котрий, відповідаючи якось на 
дорікання одного настирливого читача, що він двічі прочитав 
роман і нічого не зрозумів, порадив прочитати ще й третій 
раз.

Автор
Київ, серпень 1996 р.
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“Оце так так! Мені випадало бачити 
кота без усмішки, але усмішку 
без кота?!”

Льюїс Керолл
“Пригоди Аліси в країні див”

Ескіз І. Папір, сепія
/

Голос бубонів десь зовсім поряд і, дедалі гучнішаючи, здавалося, долав 
чавунну' товщу баняка, надітого пустотливими ручиськами, аби скидатися на 
космонавта (і аби потім лякати зір збентежених пасажирів електрички 
велетенською головою, наглухо замотаною картатою хусткою з китицями), і, 
щоб безболісно зняти названий попереду предмет куховарського начиння, 
столичним лікарям довелося докласти, либонь, не менше зу силь, ніж оце зараз 
для розтулювання начебто поприліплюваних до очей повік, котрі, певна ж річ, 
записали в комині настирливе жадання свого ніби прикутого до ліжка 
володаря, бо лише одвічний жартівник Морфей замість гладенької, мов аркуш 
паперу, стелі з жирандолею у вигляді трьох скляних куль посередині міг подати 
до уяви випнуті, чисто ребра старої шкапи, сволоки, між якими остання й, 
мабуть, добряча злива залишила химерні рудуваті плями.

З пантелику збивала ще й дивна неспроможність ворухнути бодай єдиним 
пальцем (наче в пожадливо випиту перед цим склянку води хтось нишком 
підсипав клофеліну), не кажучи вже про нагальну потребу випростати мов не 
свої руки, бо мало того, що вони аж боліли, достеменно закуті в лікарняний 
гіпсовий панцер незручним лежанням на грудях, та ще й немилосердно чаділа, 
завдаючи ще більшого подиву, свічка, димучий омах полум’я котрої раптовий 
порух повітря спрямував прямісінько в ніздрі.

Але чиясь дряпуча, буцім суха гілка, долоня, чорним крилом упавши на 
чоло, і по цьому нова хвиля, очевидячки, проказаних у релігійному надзахваті 
молитовних слів дали на розум, що не варто передпотопні сволоки покладати 
на карб загальмованої нічним вакуванням кори великих півкуль головного 
мозку, а ліпше вхопити тропи між гадками, де ці дуже поширені в давнину 
підпори стелі взялися в материній хаті, коли вже забита напередодні 
здоровенна паля забрала хист відновити в пам’яті перебіг учорашніх подій.

Хоча, подолазши майже двісті кілометрів у напханій пасажирами, мов 
качка яблуками, електричці (та ще й, щоб уже була без сорому казка, 
обблювавши спожитою в смак заїж кою торохтливий, чисто старий віз, автобус, 
який вибоїни на далеко не битому польовому шляху підкидали, ніби човен 
розбурхана морська хвиля), навіть і той, кого, як кажуть, двоє ведуть, а третій 
шапку несе, десь, найпевніше, вже б давно охмелився, в кожному разі цілком 
здавав би собі справу з того, що з ним скоїлося протягом останньої доби, а не 
мізкував би оце зараз про ялові гуси, котрі на псарню літають та потроху 
молока носять.

Проте й несподівано віднайдений бічний зір (бо очі тепер розплющилися 
без особливої натуги й набули звичної рухливости) не відтулив запинала 
невідомости над побаченим довкруж, а коли з’ясувалося, що плечі впираються 
в не що інше, як в оббиті білою тканиною дошки звичайнісінької труни, 
раптово ожили руки, і воскове джерело нестерпного чаду було б зробило в



задушному повітрі карколомну дугу, аби не переміг здоровий глузд, позаяк 
недарма говорять, що не лізь із сокирою т>ди, де ще й пилка не була, а краще 
непомітно зміни кут нахилу клятої свічки й добери способу якомога пильніше 
обдивитися хату, а то висока, мов мурашник, соломка капелюха заступає чи 
не половину виднокола.

Тільки, напевне, не по кишені крам з огляду на непогамовну жадобу, з якою 
кожна наступна хвилина ковтала дедалі більше променів, обряджаючи 
неоковирні витвори дірявого даху в фантастичні шати, і вже перед очима не 
якась там зіпсована прониклою з горища дощовою водою частина крейдяної 
поверхні, а, приміром, трохи приплющена зверху кармазинова куля, осяяна 
сліпучими веселковими колами (яка ось-ось спалахне й перетвориться на 
зелену хмаринку, і всередині в ній замиготять, мов гірлянда на новорічній 
ялинці, сині й рожеві вогники, а потім корабель прибульців із Космосу висуне 
довгого, ніби руля слона, мацака і з неймовірної високости освітить усе на 
землі до такої міри, що хоч бери й читай числа на шляхових кілометрових 
стовпчиках, а потім, начебто намисливши лихий задум, зробиться схожим на 
найостанніший витвір агресивної думки землян -  міжконтинентальну 
балістичну ракету).

Либонь, якійсь надприродній силі теж заманулося навчити в середу 
пампушки їсти, але коли вже кінь на чотирьох, та й той спотикається, то 
невелике диво, що й вона вбила шпака, бо одна річ опритомніти в могильній 
темені під нетерпляче комашіння ласих до мертвятини хробаків, а інша -  хоч 
і в чужій, але в хаті, де нехай і видалася за сім вовків копиця сіна, проте вже, 
нівроку, і встати можна, тільки, мабуть, не варто наважуватися на життя цієї 
всохлої до розмірів дівчинки-школярки бабусі, котра, безперечно, непричетна 
до цієї халепи, бо он як сумлінно відпрацьовує, видно, щедру винагороду 
пойнятих жалобою родичів, заклякнувши перед образами в поставі нещасного 
рибалки-діда перед золотою рибинкою, тому що його шалапутній бабі- 
голодранці надокучило, бач, бути царицею -  їй уже хоч із-під нігтя виколупни, 
але дай володарку моря-океану, щоб у водній безодні мати на побігеньках свою 
осяйнолуску добродійницю.

До речі, коли б жалобні телеграми й поскликали сюди з різних куточків 
Радянського Союзу родаків, то щілини в старих зрешетілих дверях не 
справляли б зараз упертої мовчанки про належну для такої оказії метушню, а 
приземкуваті шибки винесли б перед око бодай одну постать, що промайнула 
перед призвідницею найщемніших спогадів -  похиленою планицею в паркані 
присадка, заступивши на мить доволі незвичний краєвид з отороченим 
червонястими китицями очерету водним плесом якоїсь водойми вдалині, по 
якому заквітчаними зелом човнами мандрували відірвані від берега плави 
(адже в їхній Калиновиці, аби збити рибальську хіть і наловити якоїсь там 
дрібноти на юшку, треба було плуганитися за двадцяту границю, а тут хоч з 
вікна вудочку закидай, як у тому сільському клубі під Баришівкою, в котрому 
їм, студентам-першокурсникам, влаштували тимчасове житло, коли вони з 
веління партії приїхали рятувати небувалий за часів колгоспно-радгоспного 
ладу урожай помідорів).

Тим часом самотня зозуляста курка із захованим у чубок по самий 
вишневий кінчик гребенем (силкуючись чи то вполювати невидиму з хати 
комаху, чи то засягнути жовтооким зором, який помаленьку вже починав
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складати свою й так не дуже разючу зброю в таємничу глибінь оповитої 
надвечірнім мороком оселі господарів) незграбними стрибками збиткувалася 
над грядкою цибулі і відтак, немов свідок звинувачення, кидала ще один доказ 
проти рідної домівки, оскільки специфічного запаху мати терпіти не могла, а 
тому цибулі в їхньому обійсті, бувало, вдень з каганцем не знайдеш, і досхочу’ 
наїстися її випала нагода лише в гуртожитку; в захаращеній картопляними 
лушпинками й яєчними шкаралупами кухні котрого після лекцій можна було 
насмажити хоч сковороду цієї багаторічної городньої рослини родини лілійних 
з їстівним цівкуватим листям.

І нехай глибоко в душі ще й жевріла, мов жаринка під попелом, крихта 
надії на те, що раптом, зачіплюючись у сінях за порожні відра, на труну 
підбитою пташкою впаде мати (хоч тоді буде й набагато важче, ніж оце зараз, 
взяти в тісні руки свої почуття), але її повернула в нівець піч, яка задирливо 
випинала прозеленкуватий комин над чорною пащекою челюстей, наче й не 
довелося торік усі руки собі понадсаджувати достеменно пудовими відрами з 
цеглинням (посланцем, либонь, ще минулого століття, коли тіло красеня-діда 
аж пашіло від надміру життєвої сили й спонукало надимати животи 
легковірним дівчатам), щоб із широкої, але неоковирної, як оця, світлиці 
вигородити дві невеличкі кімнати.

Тут теж, маючи кукібливе око, можна було б трохи поліпшити побутові 
умови (бо хліб нині навряд щоб хто пік навіть у найвіддаленішому від 
районного центру селі), та ставало на заваді зовсім зайве вікно в причілковій 
стіні, запнуте тепер клаптем темної тканини, яке дивилося, відай, не на таку' 
Ъже й тиху вулицю, доволі часто бентежачи бубонцеву перетинку лівого вуха 
дихавичним клекотом занапащених сільськими путівцями моторів, а раз навіть 
поважно перелічили підковами кругляки бруківки коні й закличним іржанням 
нагадали, що лежачи й камінь мохнатіє і що не той козак, хто поборов, а той, 
хто вивернувся.

Насамперед потрібно знайти нагальний порятунок від нестерпного поту, 
який не тільки заливає очі, а вже й досі, мусить бути, спізнався з кожною 
ниткою в сорочці, бо спина достоту потопає в чомусь м’якому (десь, певно, в 
остружках з дошок, котрі за звичаєм годиться залишати в труні) та ще й хтось 
кількома шарами марлі сповив, чисто немовля, ноги, які так кортить зігнути 
в колінах, що нехай уже дарує старенька виконувачка останнього релігійного 
ритуалу, котрий провадять з людиною на цьому світі, й гарячково не хреститься 
зараз, перетворивши поввалювані очі на два п’ятаки, а краще подумає, що це 
їй усе щойно привиділося.

Тим паче, що, на превелику силу розстібнувши нарешті піджак, грати 
зненацька підкинуту лукавою долею роль уже можна буде так, що й комар носа 
не підсуне, оскільки з грудей ніби великий камінь скотився, та й зі свічкою 
тепер не треба зводити порахунки, позаяк не буде ж бабуся цілу ніч пильнувати 
коло труни, бо, власне, бодай справити малу потребу, а му сить вийти, і тоді 
вже не зівай, Хомку, на те й ярмарок.

І хоча хто багато ярмаркує, той собі біду готує, але бажання дати лепетухи 
з цієї хати, нечіткі обриси котрої постали з небуття, мов зображення на погано 
експонованому фотографічному папері, густий морок (який невблаганно 
насувався з печі і до бою з яким стало немічне, ніби кривушне дитя, жевриво 
свічки) остаточно обернув на рішучий замір, бо ж як з лихим квасом, то ліпше
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з водою, аби не з бідою, а вода у вигляді ожереду соломи тут, безумовно, 
знайдеться.

Цікаво тільки (з огляду на те, що диму без вогню не буває, і раз є небіжчик 
та домовина, то важко собі уявити ситуацію, щоб його поклали в неї чужі 
люди), хто оця маленька поминальниця (схожа на бабу Ґрушу з їхньої 
Калиновиці, яку за те, що благословила свого сина бути командиром 
партизанського загону, німці живцем спалили у власній хаті, а потім для 
залякування матерів майбутніх народних месників викотили скорчений 
недогарок людського тіла на майдан коло базару), котра нарешті відвернула 
від образів збабчене, мов печене яблуко, обличчя й заходилася виймати з 
уставленого барвистими листівками комоду білі з синіми віночками по берегах 
хустки.

І дарма, що ввімкнена нею лампочка, яку скількись там метрів обмазаного 
не одним шаром крейди проводу ламаною траєкторією допроваджували від 
вимикача на одвірку' до середини стелі, й утрачала левову пайку не такої вже 
й великої світности на подолання огидних познак завсідного відпочивання 
мух (котрі демонстративно пускали повз увагу гадані принади почепленої 
всього за кілька сантиметрів липучки), однак це не завадило їй на належному 
рівні справдити своє призначення й показати, певно, подружню пару 
фотографій у червоно-чорних рушникових обіймах між схожими на 
паралелограми вікнами, одна з яких дуже нагадувала французького фізика 
Блеза Паскаля (але з важким, ніби витесаним з каменю підборіддям їхнього 
інститутського викладача опору матеріалів, котрому рідко хто складав іспит з 
першого разу), а друга -  українську письменницю Ольгу Кобилянську, в якій, 
маючи буйну уяву, можна було впізнати оцю бабусю, котра нараз заметушилась 
і, ніби про віщось згадавши, шмигнула в скрипотливі двері.

А що тупий біль ось-ось мав вийти з берегів стерпности, погрожуючи 
поширити свою сатанинську владу не інакше як на кожну клітину виснаженого 
нерухомістю тіла й даючи зелену вулицю палкому' бажанню чимдуж схопитися 
з цього прокрустового ложа, котре не пізніше завтрашнього дня гробарі віддали 
б на поталу ненажерливій погані з роду безхребетних, то труна, мабуть, так і 
не набула рівноваги на хисткому й напрочуд закороткому столі, поки, 
зіщулившись від нестерпних пахощів холодцю, через велику силу пощастило 
впоратися із сінешними дверима й розстанути в не здоланій ранніми 
ріденькими зорями пітьмі.

Ескіз II. Тектура, туш, вохра

Вулиця, яка, здавалося, не мала кінця й яку колодовбини, ніби уклавши з 
місцевими костоправами таємну угоду про вивертання ніг перехожим, 
перетворили достоту на мерзлу ріллю, з кожним кроком (що ставав руба в горлі 
затаєних за високими парканами недремних нічних стражів і натужно 
спонукував їх зірватися з міцно припасованих до нашийників ланців) дедалі 
більше набувала ознак невеликого містечка, а коли очі нарешті зажили ласки, 
певно, недобитих тутешніми розбишаками лампочок під широкими, чисто 
капелюхи, дашками, можна було навіть постерегти недолугі таблички з 
номерами будинків та прізвищами їх власників, до того ж виявилося, що



голову, починаючи від самісінької хати, духмяними пахощами паморочили 
неначе облиті молоком акації.

Отже, хоча сонце ще й не підпустило літа до своєї небесної жаровні, 
травень, виходить, уже починав складати весняні повноваження, а це не зовсім 
в’язалося з третяком, якому заходилися вибивати зуби, скоро розпарену в труні 
спину, яку ще й досі лоскотали поодинокі дзюрочки поту; лизнули шерехаті 
язики прохолодного повітря, що за дуже схожим на воскові витвори кусливих 
збирачок нектару громаддям стільників-хат, котрими був обліплений один бік 
вулиці, ніби сокорина гайворонячими гніздами, достеменно вибухнуло 
самозабутнім тьохканням маленьких чарівників не білого гаю, як співається 
в пісні, а навряд щоб здатних сколихнути поетичне натхнення густих чагарів, 
над якими на синяво-чорному тлі бовваніли шпичасті обриси ялин

Мабуть, це був місцевий парк культури й відпочинку, позаяк за ледь погой
дуваними нічним леготом вітами вгадувалася сріблясто-біла мушля танцю
вального майданчика, а від вимощеного великими квадратовими плитами хід
ника тоту, очевидячки, спадщину вигнаного пана, відібрану й украй занедбану 
робітничо-селянськими нащадками (яка колись, либонь, милувала око сма
рагдовими моріжками між мальовничими озерцями, на блакитній гладіні котрих 
пестиво терлися одне об одного красовитими голівками віддані до останнього 
помаху крила лебеді, а тепер, поза всякими сумнівами, наповнювала невситимі 
кендюхи корів, кіз та інших ненажерливих свійських істот), відгороджувала шерега 
збільшених майже до натуральної величини фогооблич операторів машинного 
доїння, трактористів, свинарок та інших лкадей трудової слави.

Одне чи не найвиразніше з-поміж них -  із зрощеними на переніссі бровами 
й привабливою ямкою на підборідді, що належало якомусь слюсареві 
Лагутинського цукрового заводу, лише змусило розтягти губи в силувану 
посмішку, нагадавши поначіплювані на всіх чільних місцях нудотно-знайомі 
портрети Брежнєва, але духу додало небагато, бо який дідько печений, такий 
і варений: спробуй-но запам’ятати всі з півтисячі, а може, й більше районних 
центрів України, -  хоча незвичайні для східняка прізвища й імена 
вихоплювали з її географічної мали насамперед Галичину, а надто коли у вічі 
кинувся великий тризуб, котрий започаткував дошку пошани і символічний 
блиск котрого виходив так далеко за межі реального, що конче захотілося його 
помацати, проте легеньке пощипування в пучках з цілковитою підставою 
свідчило про холодну наявність металу.

Далебі тутешні націоналісти вирішили на свій кшталт справити чергове 
радянське свято, адже в цих краях, ще не зовсім вихалаштаних московськими 
посіпаками, й досі, ризикуючи познайомитися з побутовими умовами 
колимських таборів, ставили жовто-блакитні прапори на дахах найвищих 
будинків, тож якомусь удатному ковалеві, перейнятому ідеєю створення 
самостійної української держави, було нічого не варт десь у підкарпатському 
закутку з іржавого шматка заліза викувати тотий її символ, як і кільком 
статурним легіням стягти з постаменту чужого вождя з піднятою правицею, 
а що таю пам’ятники споруджують на віки, то без трактора чи якогось іншого 
потужного механізму тут, видима річ, не обійшлося, бо саме на таку' думку 
навертав спотворений до неподоби підмурівок.

Хоча просто в голові не вміщувалося, як під самісіньким носом, мабуть 
же, райкому партії (бо он той опрічний чепурненький будиночок на два поверхи

14



під цинковою бляхою і з сріблястими ялинами біля парадного входу; певно ж, 
уподобали втілювачі в життя марксизму-ленінізму) можна було наважитися 
на таку диверсію, не вколошкавши заздалегідь чергового міліціонера чи, 
принаймні, не взявши його собі в спільники.

У кожному разі, поки не пізно, треба звідси давати дьору, тим паче в смугу 
досяжности найдальшого ліхтаря ввійшло двоє чоловіків, які на значній 
відстані один від одного зігнулися під чимось довгим та важким, і мимоволі 
напрошувалося припущення, що це ті самі відчайдушні хлопці, котрі, аби не 
було діло без кінця, як кобила без хвоста, урадили собі ще й десь украсти трубу 
проте якась непереборна сила, неначе магніт, притягувала їх до місця скоєного 
злочину, і спробуй тепер угадати, на який ще героїчний вчинок під’юдить їхні 
сверблячі руки горілчаний дух, що, безперечно ж, уже панував над ними після 
такої ризикованої операції.

Шкода тільки, що такими думками дуже мало клопоталися достоту зниділі 
від тютюнового голоду легені, яких хлібом не годуй, але дай наповнити всі 
бронхи й альвеоли ядучим димом, а тому недосконалість погребового ритуалу' 
далася взнаки ще дужче, позаяк коробка бодай поганеньких сигарет, і 
неодмінно з сірниками, покладена небіжчикові в кишеню скорботною матір’ю 
чи дружиною, стала б зараз у неабиякій нагоді, як і носовичок, що без нього 
поратися коло розмоклого, мов солоний огірок, носа довелося шорстким, як 
наждаковий папір, рукавом.

Під час одного з таких вилучень надмірної кількости слизоти з ніздрьових 
дуплин тильний бік долоні нараз торкнувся волохатої (і, мабуть, збитої у 
валянок, ніби місяцями нечесані Улянині коси, котрі колись увечері, певно, 
хоч і кидали вогнем-блискавицею на безпощадні ножиці, але таки вскочили в 
біду, як курка в борщ) мички, яка, зрозуміла річ, не могла звідкілясь узятися в 
труні, бо хоча волосся на мерцеві ще скількись там годин і росте, проте за 
місяць воно здатне подовжитися лише на один сантиметр, а тому лишається 
повірити тільки в єдину, схожу на анекдот версію про летаргійний сон, що в 
нього десь у відрядженні поринуло здолане надмірною пайкою оковитої й до 
трусів роздягнене випадковими чоповими братами тіло, котре якась жаліслива 
бабуся, не дуже обізнана з позамежовим гальмуванням у корі головного мозку 
людини, вирішила поховати за християнським звичаєм.

Виробивши таку маловтішну думку, мозок остаточно закрутився, і, аби, 
крім несподівано віднайденого на своєму обличчі об’єкта неабиякої чоловічої 
моції, не придбати собі ще й великої моргулі на лобі, а то часом ще й не 
позбутися очей, довелося дивувати самого себе котячою спритністю, позаяк 
недарма кажуть, що з лихого торгу хоч поли врізавши, тож у нагоді стала 
перша-ліпша діра в паркані, котра виявилася якимсь завулком, але таким 
завузьким, що то плечі, то коліна час від часу боляче натикалися на щось тверде 
й гостре, а раз навіть одна нога, замірившись на рішучий і сягнистий крок, 
не відчула жодного опертя під мульким, чисто личак, черевиком, який, видно, 
було виготовлено не для одноразового використання, бо, помірявши дно 
калюжі, він, на щастя, не розпався.

Холодна купіль, що його сподобилася нижня частина тіла, не тільки всипала 
морозу поза спину, а й спрямувала перебіг думок у зовсім інше річище (позаяк 
собаки і ті он уже стомилися кидатися на перший-ліпший підозрілий шурхіт, а, 
скрутившись калачиком у дірявих будах, упереспи роздратовано повискують,
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ніби уві сні дотягуючись на задніх лапах до жаданого кільця ковбаси, на яке 
розщедрився шахрай-господар, упоравши ще одне зисковне дільце), і хоча сон 
із потаємної своєї домівки вирушати до очей найближчим часом навряд щоб 
наважився, проте нічний прихисток місця не перележить, хай-но тільки 
пощастить виборсатися з цієї тягучої, мов смола, темряви, котра, здавалося, 
швидко затвердне, не давши навіть розтулити рота, й стане домовиною, ще 
жахливішою за залишену в чужій хаті.

Воістину втікав від диму, та впав у вогонь, бо що хрін, що гірчиця -  
невелика різниця: чи на двометровій глибині перетворитись на купу гною, яка 
зовсім не нагадуватиме нащадкам про людину, котра колись ходила по їхній 
землі, чи навіки зберегтись у брилі смоли, бурштину або криги, як те нещасне 
мамонтеня, з поляки кинуте напризволяще очманілими одноплемінниками, 
котре не встигло навіть пережувати гілочку з молоденькими листочками, 
зненацька застукане раптовим стоградусним морозом, і котре аж тільки тепер 
видобули з вічної мерзлоти десь у Східному Сибіру і дивом не зварили в 
табірних казанах не геологи, про що писалося в одній із центральних газет, а, 
радше за все, виснажені голодом примусові мешканці тих країв.

І хіба не стільки добра, як з курки молока, а з верби петрушки, мала 
безталанна тваринка од потуг цілого стовпища володарів учених ступенів, які 
дбайливо запакували неначе вчора замерзле бездушне тільце в придатний для 
перевезення в літаку ящик і в глибинах столичних лабораторій марно 
силкувалися вдихнути в нього життя, поховавши милу надію знову коли-небудь 
побачити білий світ дивакуватих американських мільйонерів, котрих 
підступно вразили невиліковні хвороби і котрі, аби через якийсь там дуже 
короткий час кощава рука смерти назавжди не склепила їхні повіки, за великі 
гроші купили собі гадане безсмертя, сподіваючись на диво, що його років там 
через п’ятдесят чи сто зроблять з їхніми замороженими, чисто коров’ячі туші, 
тілами великорозумні нащадки?

Одначе, дай, Боже, нашому теляті та вовка з ’їсти, як і хоч єдиному, 
запізненому на мільйони років промінчику далекої зорі (від миготливих 
посестер якої мало б уже зараз аж в очах рябіти, не кажучи вже про місяць, 
аби він зволив прилучитися до їхнього космічного гурту) промикнутися, сто 
раз відбившись і заломившись на драглистих скупченнях водяної пари, котрі, 
може статися, приготують не теплішу купіль і для верхньої частини тіла, бо 
про вовка помовка, а вовк і в хату: он який сніп трохи незвичного синявого 
проміння сяйнув попереду, вихопивши на мить із небуття ажурний стовп 
високовольтної лінії електропередачі, а тому гучноголосого провісника 
добрячої хлющі доведеться чекати, либонь, затуливши долонями вуха.

А втім не все те кусається, що з вусами, бо раптово щезлу з виднокола 
яснину, котра завдяки своїй несподіваній появі мала всі підстави скидатися 
на блискавку, вередливий кут зору, перескочивши через якусь невидиму 
перепону, настирливо повернув знову перед очі (неначе палиця пастуха, що 
загулявся з однолітками в карти, норовисту корову, якій заманулося поласувати 
забороненою колгоспною конюшиною), а кілька притишених від збентеження 
кроків обернули схожим на самохіть виготовлену собі шовкуном домовину 
вогненним бовваном, перехват якого то грубшав (і тоді горішня половина 
кокона спалахувала й ніби всмоктувала в себе долішню, відриваючись від землі 
й висвічуючи паперові квіти зложища жалобних вінків під собою якоюсь
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дивною зеленкуватою барвою), то робився таким тонким, як в оси, і тоді 
страхітливу постать оживляли нічні повіви, виявляється, цвинтарного повітря.

Подібне сусідство ще кількома роками раніше (коли навіть жалібна 
облямівка навколо співчуття родині померлого на останній шпальті газети 
огортала серце невимовною тугою й мало не доводила до відчаю) нагнало б у 
душу таких дрижаків, що книга Ґіннеса дістала б найновіший рекорд у біганні 
на довгі дистанції, проте зараз тоге наймерзенніше людське почуття переборола 
допитливість, хоч і не було поряд материної пазухи, куди доводилося утикатися 
скривленим із ляку обличчям, слухаючи страхітливі розповіді сусідок, які 
ввечері сходилися в їхню хату на посиденьки, про вогненні стовпи, котрі 
начебто бачив якийсь чоловік уночі на кладовищі й з котрих, завидівши його, 
хутко позлазили такі ж само вогнедишні страховиська з вишкіреними зубами 
й гналися за ним аж до перших хат.

Звичайно, з висоти майже сорока років неважко втямити, що страх має 
очі завбільшки з яблуко, позаяк цвинтарні примари, певна ж річ, чхати хотіли 
на примітивні віддаль та швидкість, які так стриножували бідолашних людей, 
силоміць відряджених з вічности в цей тривимірний недовершений світ, і 
могли б не тільки наздогнати необачного горопаху (котрий не зволив відсунути 
на інший час виконання, може, й нагальної справи, а переступив через 
споконвічний припис, поставлений на чатах коло таємниць нічного буття тіней 
померлих пращурів), але й урвати схотінку перти тумана про незвичайну 
пригоду, бо загадковий світляний згусток, видно, не те щоб наздогнати когось, 
а навіть відокремитися від могили не міг і був ніби обіпнутий тоненькою 
оболонкою з рухливими, чисто живе срібло, бурячковими плямами.

Достоту ноги кажуть: “Ходімо додому!”, а калитка плеще: “Напиймося іще, 
я все оплачу”, бо попервах чудернацьке проміття над свіжою могилою (котре, 
на відміну від ліхтаря чи якогось іншого світника, й гадки не мало виборювати 
у пітьми, принаймні, сусідні гробки, а кволо миготіло собі фосфоричним 
вогнем, немов сила-силенна збитих у рій купалок) було неначе поставило все 
тіло у правець, уярмивши навіть думку ступити бодай крок, проте раптова 
поява бурячкових познак, а надто жахітна подоба витвореного ними обличчя, 
ніби добрячий гарапник пару опішілих коней, погнала ноги на такі навзаводи, 
що незабаром ступні начебто заглибилися у вату, й разом з ними в повітря 
піднімалося не менш як по пуду багна.

Однак, загнавши в тісний кут, харцизяка-доля, мабуть, зласкавилась, але 
ніби дала на замітку, що хто давнє згадає, тому, розпікши палець та в рот, бо 
в міру побільшування відлеглости від цвинтаря каламуть мороку повільно 
осідала, і вже в око можна було й не встрелити, позаяк напружений зір 
несподівано зачепився за огавний, неначе ангар для літаків, обрис, а що небо, 
певно, стомилося упиняти напосідання цілого розсипища зірок і мусило 
віддати їм до рук перші розпалини в хмарах, то замість бавитися з торішньою 
ріллею в кашу-малашу, гріх не використати нагоду і, різко повернувши 
праворуч, дістатися сподіваної скирти манівцем, он тією, видно, зарослою 
бур'яном стернею, котра сріблиться в миготливому світлі смарагдами- 
кристаликами роси.

Ще дужче б зараз яскрилася, віддзеркалюючи проміття далеких світів, 
золота обручка на підмізинному пальці (яку; бувало, смішно скрививши від 
натуги вишеньки-губенята, марно силкувалася долучити до своїх цяцьок



Марійка, бо навіть косатій татковій лівиці, котра завжди в таких випадках 
квапилася на допомогу, мало коли щастило зупинити Донеччині сльози на 
півдорозі до очей, а з роками шлюбний обідець ніби вростав у тіло і 
відокремити його від руки можна було тільки разом із пальцем), а тому 
здивуванню не було меж, коли ненароком вийшла на явність загуба, хоча 
невідомо як, поласившись на таку коштовну річ, таємничий чарівник, а 
то, може, звичайнісінький собі злодій, зміг так легко й незавважно її 
запосісти

Проте що з горшка вибігло, уже не позбираєш, то хіба не однаково, які дрова 
під ним горіли, до того ж про ноги не думають, коли голова в петлі, а відтак 
нехай уже година вранці двома ввечері коверзує, як казала, бувало, мати, бо 
холод не свій брат, а лютіший від псом підбитої мачухи, тим паче що солома, 
набравшись лиха від дощів та хурделиць, геть-чисто втратила лагідну вдачу 
й зовсім не йнялася до рук, а треба ж було притьма вискубати сякий-такий 
прихисток від віхтелиці, позаяк зальотник-вітер, звикнувши там у себе в 
крижаній німотині до легких перемог і несподівано надибавши в розбудженому 
весною степу непристу пну, мов скеля, скирту; всі литки собі обсмалив біля 
солом’яної красуні, забігаючи до неї з усіх боків, а що сміливий наскок -  поло
вина успіху, то доведеться, мабуть, до ранку ще довідатися, по чім у Тростянці 
гребінці.

Хоча, ніби завчасу змовившись зі своєю теменною попередницею освятити 
загонистому північному зайді воду в три батоги, світанок уже послав поперед 
себе надійного гінця -  густо втиканого шпичаками ялин цитринового обрію, 
котрий, щохвилини жовтішаючи й раптово простромивши крізь солом’яні 
торочки перші жовтогарячі промінчики, ласкаво лизнув обличчя (й викресав 
в уяві їхню розташовану в колишньому панському маєтку десятирічку, лапата 
вічнозелена сторожа якої завжди давала нічний прихисток усім воронячим 
мешканцям Калиновиці) і, дошкуливши в найболючіше місце, знову загнув 
карлючку, бо скоро з пам’яті щастило виколупнути якусь, здавалося б, 
найостаннішу подію, що могла б споводувати жахітному пробудженню в 
деревищі, як її хапав за барки новіший випадок -  мовляв, нате й мій глек на 
сироватку, щоб і моя була Масниця.

Приміром, пам’ять ще навіть у руки не брала граблів, щоб проскородити 
ними колотнечу, котра сколихнула повітря, обважнене розтягненою на 
половину стіни гармошкою радіаторів центрального водяного опалення й 
наелектризоване емоціями коментатора змагань на першість Радянського 
Союзу з фігурного катання на ковзанах (щойно Ірина, грюкнувши дверима в 
найцікавіший момент, кинула на стілець у коридорі пальто й видобула із схожої 
на азійську диню сумочки зібгану цидулку, в якій Марійці під лиху годину 
впало в голову поділитися з подружкою по парті думками про суху, мов стара 
щука, вчительку ботаніки замість слухати завчену з підручника нудну 
розповідь про тичинки та маточки), і цілком могла б передувати 
сьогоднішньому дневі, аби не завірюха, яка розбурхалася ще з обіду й 
загрожувала до ранку знову завалити метровими кучугурами всі підступи до 
метрополітену.

А що гуртом можна й батька набити, то сумнів у перемозі снігу відсунувся 
далеко назад, позаяк до свого грища пам’ять долучила новішу з незлагод, 
якими так рясніло їхнє життя протягом останнього часу, бо Ірина мало коли
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ах не робила з мухи вола, перетворюючи найменший погріх Марійки (винної
на хіба тільки в тому, що татко любив її так, як не кожна мати рідну дитину) на
э і доказ проти пещеного виховання, тож не став винятком і гіркий плід
\лу перемивання кісточок ненависного педагога -  трійка з ботаніки за другу чверть,
ча котра, після того як Ірині перешкодили зігнати злість на сідничці безталанної
, а учениці, відразу ж прогнала між ними чорного кота, добре що хоч їсти не
її довелося варити самому, більш того, з огляду на кулінарний хист дружини,

їхнє меню навіть поліпшилося: воістину немає злого, щоб на добре не вийшло, 
ва Потім з розтроюдженої, мов давня ураза, пам’яти, неначе запізніла
ак бульбашка із замуленої глибіні ставу, слідком за кручениками, тушкованими
5о з гречаною кашею й грибами, смаженою з яблуками качкою та іншими
іа, ; вишуканими стравами української кухні, що ними, бувало, вгонобляла їхні з 
чу Марійкою примхливі шлунки Ірина, постала пришелепкувата курка, яка,
їй пожадливо дзьобнувши нахромлену на гачок кукурудзину, мусила серед
в безмежного помідорного поля на саморобному рожні з виламаної в лісосмузі

/іу гілки перетворюватись на смачний додаток до убогого сніданку' в колгоспній
ія їдальні, а тоді вже логіка сновидінь спонукала не на курних вулицях
о- неперспективного села, куди їх, першокурсників, закинула рознарядка
ці Центрального Комітету' партії, а в буйнорослій ковилі американських прерій

полювати не на таке украй безпорадне свійське створіння, а на якогось 
и  казкового звіра з гривою лева й гілчастими рогами благородного оленя.
>д
о,
ні Ескіз III. Папір, акварель
їв
а Дедалі частіші сплески якогось бентежного гудіння, що ними вряди-годи
м частувало нашорошені, ніби в зайця, вуха спружніле від учорашнього дощу
ъ повітря, мало поєднувалося з погідливим і до болю знайомим краєвидом,
X котрий відразу ж увібрав у себе ще не зовсім пробуджений від сну погляд і
в нагадував оповиту маревом змійку річки з понанизуваними на неї ясно-
а зеленими намистинами -  кучерявими кущами верболозу (де колись, у перші

повоєнні літа, можна було хвацькими хлоп’ячими руками напечерувати хоч 
и ціле відро раків, які тут же, на витолоченому худобою березі, покипівши в
а знайденому неподалік шоломі-казані, наповнювали порожні, мов у безхатніх
й собак, дитячі шлунки сласною поживою), проте густа стіна лісу, що,
0 наблизившись до берега й сьорбнувши студеної води, на чолі зі шпичастими
в ялинами поспішав за обрій, побила перше враження на канцур’я.
>ї Не могло ж за ці неповні тридцять років принадливе морквяне поле (яке
У частенько принукувало неповнолітніх пастушків кидати карти в
а найвідповідальнішу мить, щоб за перетвореним маленькими жертвами
у швидкої насті на вихідне місце кущем ледь встигнути спустити штаненята і з
1 сороміцьким дирчанням упоганити пашу черговою пайкою червонястої рідоти)
\ з доброго дива засиніти оце такою пущею, а надто коли зважити на неблизький
) світ до єдиного в їхніх краях листяного лісу, званого односельцями першухою

і славного тим, що колись під його по півтора обіймища дубами після запеклої 
ї січі з гоноровитими сусідами робили короткий перепочинок козаки, котрі,

мабуть, не з тими воювали і цим прирекли своїх далеких нащадків -  
, колективізованих рабів, аби не замерзнути в поганих охоронцях придатної для
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життя температури -  дідівських хатах, долати вночі метрові снігові замети й, 
наражаючись натрапити на недремне око бригадира, красти колгоспну солому 
або ж, ламаючи під собою непевний болотяний лід і провалюючись по самий 
пояс у крижану драговину, тягти аж із заріччя з висолопленими язиками 
двометрові в’язки очерету.

Так само, як і не могло не мати цілком реального джерела занадто 
настирливе й дражливе, щоб бути слуховою галюцинацією, стугоніння, 
напевне ж, не млина в їхній Калиновиці (яке, бувало, подолавши порослий 
бруслиною й глодом яр, котрий, западаючи біля їхньої хати на неймовірну 
глибину, виводив чи не в білоруські ліси і завдяки своїм дуже крутим схилам 
був пречудовим резонатором акустичних коливань, змушувало деренчати 
шибки в перекошених віконних облогах), а, як з’ясувалося відразу ж (варто 
було з великою неохотою вилізти з угрітого за ніч солом’яного ложа й віддати 
на наругу морозяним продувам супротивного вітру, що підступно чатував на 
свою здобич за рогом скирти, розімліле від сну обличчя), звичайнісіньких 
автомашин, що їх, мабуть, кілометрів зо два розкішних врун озимини 
зменшували до розмірів сірникових коробок і що вони, знову ж таки через 
чималу відстань, не сказати щоб возом, проте якось уповільнено сунулись 
прямою, мов стріла, дорогою й ніби влипали в тепер уже ясно-зелену лісову 
стіну, котра робила замах мало не на половину крайнеба.

Безперечно, це мала бути велика автомобільна дорога, може статися навіть 
всесоюзного значення (он як важко процурганилися два сріблясто-білих 
рефрижератори, придавлені до асфальту тоннами, видно, закордонного 
швидкогнильного продовольства), і тоте відкриття, мов кинутий потопельнику 
мотузок, сповнило душу такою радістю, яку не могли здолати навіть зненацька 
виявлені обплетені набряклими ґудзуватими жилами свої й наче не свої 
зап’ястя рук (ніби пришиті тим навдивовижу удатним хірургом, котрий, як 
недавно писалося в одній із центральних газет, зумів таким чином повернути 
працездатність якомусь невдасі-столяру, який заплатив занадто непомірну ціну 
за необачне користування циркуляркою), проте такий нещасливий перебіг 
подій унеможливлювала цілковита покора кожного челенка пальців волі 
відповідної клітини сірої речовини головного мозку, хоча тоді лишається одна- 
однісінька рада -  припустити, що десь у засекреченій клініці працює ще 
обдарованіший лікар, бо коли вже голова відмовляється визнати власне тіло 
за своє, то, бачить Бог, тут походила дуже мудерна рука, як у тому фантас
тичному' романі про нещасного професора Доуеля.

А позаяк корінь завжди домірний відросткові, то не було б великого дива, 
коли б виявилося, що й ступні ніг (діставши своє притулище в зазувистих шку
ратяних личаках, начебто тільки на те й узутих, аби, бува, не засмітити 
святковий полиск музейного паркету бодай однією порошинкою) є гідними 
відповідниками несподівано одержаних у довічне користування рук (які тепер, 
згідно з таємничими законами хіромантії, відслоненими колись на Хрещатику' 
причепою-циганкою, звісно ж, не віщуватимуть вісімдесятирічної задовгости 
життя і не спричинюватимуть поштовху до шкодування за втраченою кар’єрою 
піаніста) і навіть додають трохи духу, на превелику втіху замінивши ненависні 
чисто дитинячі оцупки (які, щоб пом’якшити кару не дуже прихильної матінки- 
природи, котра, певно, за невідомі гріхи в попередньому житті вчинила такий 
своєрідний самосуд, й дещо піднестися у власних очах, завжди доводилося
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доточувати під сміх матері, а пізніше й Ірини двома жмутиками вати, 
запханими в передки на номер чи два більших черевиків).

Шкода тільки, що ці кілька зайвих сантиметрів так і не було кинуто з неба, 
однак і без них ноги зажадали стількох зусиль, наче треба було надавати руху 
велетенським кінцівкам доісторичної потвори, а тому мандрівка смоляною 
ораницею (з якої зграя хитромудрих граків на шкоду майбутнім сходам 
кукурудзи чи, можливо, соняшників завзято видобувала собі сніданок, гвалтом 
на всеньку околію проводжаючи непроханого свідка своєї злочинної трапези, 
і в якій ноги заледве надибували сяке-таке опертя) тривала набагато довше, 
аніж цього ждали не так кишки, голодне булькання котрих перетворилося 
віднедавна на справжнісінький жалобний марш, як вуха, котрі за браком 
тютюнового диму, либонь, давно вже розпухли, неначе пампушки.

Мабуть, коли б зараз хтось дав хоч раз затягнутись цигаркою, то за це можна 
було б знову лягти в ту ж саму домовину (біля якої, певно, вже давно порядкують 
міліційні нишпорки, скеровуючи враження занадто цікавих сусідів у цілком 
атеїстичний напрям), але навряд щоб сонце, шарлатове кружало котрого он ще й 
досі стримить на синясгому списі найвищої ялини, о цій порі року напоумило 
кого-небудь замість додивлятися останні сни в угрітій постелі плентатися на цю 
влаштовану' на доволі високому насипі (долання густо заврунених схилів котрого 
справлянням гулів також назвати було не можна) автомобільну дорогу, що, неначе 
стріла, пущена з туго натягнутого лука у вигляді кількох хат на протилежному 
боці обрію, щосили вгороджувалася в розгодоване весною буйнолисте черево лісу; 
а тому до часу перебуватися доведеться, на жаль, самими недокурками, якщо, 
звичайно, шоферам заманеться викинути їх у вікно і якщо вони не влучать у 
калюжі, котрими були поцятковані найближчі метрів зі сто узбіччя.

Зупинити ж розігнану на цій ділянці шляху, мабуть, до теоретично 
можливої швидкости залізну махину було б шоферові не до снаги навіть і тоді, 
коли б перед ним заманячила раптом постать рідної матері, проте як світ не 
без добрих людей, так і життя не без добрих випадків, бо ще й не уговталася 
в голові чубанина двох думок з приводу того, в який бік податися, а від лісу 
вже відокремилася не більша за горобця цятина, котра доволі швидко 
виростала й невдовзі перетворилася на підстаркуватого велосипедиста, що був 
під добрячою мухою, і, може, саме тому його щедрість сягнула аж до майже 
повної коробки сигарет, не кажучи вже про сірники, з якими тепер можна йти 
хоч до чорта в зуби, а не в якийсь там ліс, тим паче, що коли вирушити саме 
в цьому напрямі, то, за словами дбайливого господаря корови, котрій був 
призначений мішок зілля на багажнику, до Києва можна доїхати до обіду.

Отже, виходить, справи не такі-то й кепські, бо принаймні годин через 
шість уже можна бути вдома, а в своїй хаті, як відомо, й кочерги помагають, 
хоча уласкавити залізних володарок вогненних головешок у печі (приміром, 
як тоді, прокинувшись у самих трусах у Голосіївському лісі під кущем ліщини 
від ікластого хекання над своєю головою чийогось вовкодава) цього разу 
навряд щоб пощастило, позаяк лазь чи не лазь навколішках перед 
невблаганною Іриною, мов перед іконою Пречистої Богородиці, а навіть 
промимрена липучими губами чистісінька правда скидатиметься -на брехню, 
і тоді уламки глека, котрий неодмінно буде розбито, щойно переступиш поріг 
двокімнатного свідка тепер уже, видно, останньої родинної баталії, не зліпити 
докупи навіть найміцнішим клеєм.



Та камінь за пазухою Ірина ніколи не тримала і, хто б із них не був винний, 
завжди сварку на мир переводила перша, лоскітно чіпляючись крижинками- 
руками за борлакувате горло й смішно вмощуючи своє тендітне тіло на 
широкій, мов матрац, спині, поза якою нині враз аж мороз пробіг, щойно очі 
засліпила білість березової стрелиці, і шли он за тим розкарякуватим зростенем 
у густій папороті закомашить невтомними лісовими трудівниками 
обгороджений сосновими латами мурашник (де, бувало, як не личкуючись у 
торішньому листі від намуштрованого погляду Валерія Івановича, котрий, 
здавалося, мав хист знаходити грибницю і під землею, а бодай один 
неталанистий боровик все ж таки давався на вдоволені очі, призводячи всю 
свою іноді навіть чималу родину на кипіння в каструлі чи смаження на 
сковороді), то тоді, хоч це й неймовірно, кілометрів за двадцять відціля, можна 
буде скористатися гостинністю Ірининих батьків у їхньому затишному 
помешканні, котре відтоді, як народилася Марійка, зробилося для них другим 
домом і в котрому, власне кажучи, й довелося вперше покуштувати добренний 
борщ із грибами по-бузинському, який мав ту особливість, що його можна було 
насипати в тарілку з горою.

Проте, на жаль, диво, яке мало статися кроків за двісті від асфальту, вки
нуло добрячого фука (позаяк зрошені берези, ще раз засвідчивши, що ряба ко
рова не одна буває на світі, наважились не тільки на шалину папороті, а й на 
подальший ліс, котрий відразу ж за ними западався в землю, в повному зна
ченні цих слів, на неймовірну глибину, аби там, далеко внизу, заполонити в 
довічні обійми купку біленьких із жовтостріхими чубами хаток), хоч, як той 
казав, ще не біда, коли в просі лобода, а біда, коли ні проса, ні лободи, бо навряд 
щоб когось із пекельних водіїв (як називали в одному з фільмів керманичів 
навантажених тоннами іноді далеко не безпечного вантажу п’ятивісних ве- 
летнів-автомобілів, що вирушали в сповнені неминучих пригод бага
токілометрові рейси) розчулила піднята догори правиця й позичений у бабусі- 
жебрачки під Володимирським собором погляд, в якому часом у відповідь на 
ядучі клапті диму проступала така ненависть, що аж пекло сміялось.

Якби на цьому місці зараз голосувала Катерина Федотівна зі своїм 
славнозвісним чаклуном-коз\бком (бо без чарів він би щоразу не прикрашався 
накладеними аж під саму дужку королями грибного роду) і якби навмисно 
скероване в калюжу колесо зухвало порснуло межи очі багнистими бризками, 
то тоді б ця ненависть, спростовуючи поширену думку про добросердя 
огрядних людей, неодмінно закликала б усі невиліковні хвороби в світі 
накинутися на печінку та інші внутрішні органи шофера чи, залежно від міри 
його провини, спрямувала б у кювет автомобіль, щоб той кілька разів 
перекинувся (а це, з огляду на шалену швидкість, з якою фуркали мимо, 
обвіваючи хвилею вже підкореного сонячним промінням лісового повітря, 
настільки хутко маліючі машини, що на них навіть годі було дібрати написані 
чималими цифрами номери, була б не така-то й дивина), і, як найвищого, але 
справедливого вироку, зажадала б, аби щойно утворена купа металевого брухту 
вибухнула, а горопаха-водій, дивом вигарбавшись із-під уламків, неначе з 
підпаленого німецьким гарматнем танка, загоготів полум’ям і заходився 
несамовито качатись по землі.

А втім, тисячу разів мала сенс приказка про ситого, що голодному не 
товариш, бо найостаннішому дурневі не спало б на думку завдати собі зайвого
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клопоту і втрачати, може, навіть поставлені на лік хвилини, щоб підкинути на 
десяток-другий кілометрів вельми підозрілого суб’єкта (який, далебі, наготував 
за пазухою добрячого стругака, аби в цій глушині справдити свій злочинний 
намір і з затаєними за кущами спільниками заволодіти захованою в укладистому 
фургоні здобиччю), тож лишалося покладати надію тільки на те, що когось із 
кабіни викишкає, загрожуючи щомиті лопнути, переповнений сечовий міхур 
чи утанажений далекими від будь-яких стандартів шляхами мотор, подавши 
звукову пересторогу про небезпечний режим роботи, а тоді вже випаде неабияка 
нагода черговий раз показати, що таке золоті руки, як це дуже часто доводилося 
робити, звичайно ж, у зовсім не призначений для цього правилами внутрішнього 
розпорядку інституту час з професоровим “Москвичем”, заробляючи таким 
чином чергове збільшення на червінець-два своєї заробітної платні.

Однак, як той казав, поки бабуся напече книшів, у дідуся не буде душі, бо 
кілометрові стовпчики, шкірячись складеними у глузливу посмішку 
чотиризначними числами, лишалися позаду, а ліс, здавалося, ще дужче дичів, 
підступивши мало не до самісінької дороги й зненацька випустивши зі своєї 
хащі черідку диких свиней на чолі з ікластим вепром, який вирохкав закличне 
гасло й вистрибом перебіг асфальт, що миттю зробила й решта ранжированих 
родичів звіра, залишивши в ар’єргарді мізерне засмоктане верескля (котре, 
впоравшись із дрижаками в душі й не шукаючи очима найвищого дерева, 
можна було б на не зайвому зараз вогні любісінько перетворити на смаковитий 
сніданок, позаяк кишки дедалі вимогливіше подавали про себе звістку, а в лісі 
в цю пору можна було підживитися хіба що березовим соком).

Але раптова думка про те, що було б, якби свиням заманулося визволяти 
з біди одноплемінника, поновила в пам’яті нещасних дітей (яких батьки, 
схибнувшись на пошуках грибів, необачно залишили самих коло машини і 
знайшли потім від них на витоптаному ратицями закривавленому тирловищі 
самі лише босоніжки) й геть-чисто відбила хіть до хоч би якої там їжі, не 
кажучи вже про шукання поміж деревами обсипаного безпорадними 
березовими слізьми стовбура з прилаштованою якимсь нищителем природи 
трилітровою банкою.

І дарма що кроки,хоча вже й не таю сягнисті, вперто міряли й далі в схід
ному' напрямі поцятковане кульбабами узбіччя, -  голова чимраз частіше й рі
шучіше оглядалася назад і, силкуючися збутися халепи, на яку штовхали її 
ноги, вигадувала для них поважніші один від одного докази у вигляді то 
залізничної станції, де можна, маючи в одній кишені вошу на аркані, а в другій 
блоху на ланці, сісти в будь-яку електричку і, якщо вже дуже не пощастить, 
вислизнути з лабет бригади контролерів на найближчій платформі чи, 
принаймні, вмоститися в якомусь вагоні товарняка (як колись Іринин батько, 
втікаючи з рідного села від голодної смерти й клацаючи зубами з переляку, 
кати поїзд на кордоні з Росією раптово зупинили енкаведисти й заходилися 
чикрижити нічну темінь світляними кинджалами ліхтарів, певно, з надією 
виявити між велетенськими кам’яними брилами, мабуть, не меншими за ті, 
що :\ тягли через пустелю на дерев’яних котках єгипетські раби для будів
ництва піраміди, маленького втікача), то якогось закладу громадського 
харчування, де, можливо, саме зараз ставлять на столи хлібниці зі скибками 
українських паляниць, а то й просто знайденого десь у закутку подвір’я 
багате п о верхового будинку контейнера з побутовими покидьками.
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І саме тоді, коли опришкуваті циби, бо інакше годі було й назвати довгі, гр<
мов у чаплі, й не набагато товстіші, ніж у неї, ноги, було покладено на обидві заі
лопатки (хоча справляти перемогу й заважали неначе обіпнуті шкірою мумії заі
руки, які були відвертим свідченням того, що там, куди наказував повертати би
голоблі здоровий глузд, можливо, ще й досі стояла на столі домовина), ко
трапилася добра нагода побувати в шкурі мухи, що впала в сметану у вигляді ви
навантаженого багатометровими колодами лісовоза з пригальмованими й 
спрямованими на узбіччя колесами, який, коли б допроваджував очікуваний лі
десь будівельниками чи деревообробниками знадібок у протилежному напрямі, ні
цілком міг би везти на обпалених сибірськими морозами зрізах вісточку' кз
якогось запротореного в сусіди до волохатих господарів тайги політичного к;
в’язня своїм осиротілим дітям, що, мабуть, подумки давно вже його похо- га
ронили, а то й зреклися як “ворога народу” на влаштованих комуністичними г>
посіпаками класних зборах. н і

Проте нічим, крім червоних неоковирних цифр (котрі начебто хтось я
похапцем, боячись бути застуканим на гарячому вчинкові, силкувався 
зафіксувати надрізаним вказівним пальцем), жовтяві круги розбурхану уяву н
так і не надарували, а обмацувати бентежним поглядом благеньку коряну одіж 
колод із численними відтулинами-дірками й вишукувати на них малопримітні 
для ока ґулагівського наглядача карбування (бо тільки так випадало озватися 
з того забутого Богом краю й засвідчити якимось невідомим людям, що тебе ч
ще не доконала проклятуща цинга й не поклав у вічну мерзлоту невідступний 
табірний гнобитель голод) було не під пору, позаяк із кабіни вже нетерпляче 
давало наказу наддати ходи, а то й підбігти, гідне довгомірного вантажу 
смагловиде обличчя з кількаденним чорним запустом, а це водночас означало, с
що з однією пайкою залитого за шкуру сала рахунки вирівняно і що коростяве е

порося дарма чесати, позаяк лукава доля навряд щоб проминула добру оказію 
знову піймати зайця за крашанки. і

і
Ескіз IV. Папір, акварель, чорнило

Мабуть, позбавляючи язик кісток, природа водночас виводила з ладу й 
мозкові центри, які в залізному кулаці тримають палке бажання м'ясистого 
органа в роті брати задовгу участь в утворенні слів замість підкладати зубам 
їжу й розпізнавати її смак, бо ще й не встигла буйнолиста лісова поволока 
розв’язати світ осяйному небосхилові, відтіненому чорним смушком ріллі й 
такому близькому, що до нього можна було б і грудкою докинути, а на поталу 
чужим вухам грізний на вигляд, але, видно, тихіший води і нижчий трави водій 
лісовоза уже пустив кума (як колись Ірина викидня, котрий назавжди поховав 
їхню надію мати другу дитину і про котрого на другий день знав цілий 
будинок), який, виявляється, тільки разів зо два й звозив свого райкомівського 
начальника в Чорнобиль, а вже давно на пенсії ханьки мне, тоді як йому ще 
підкидатися та й підкидатися, мов тому мідному казанкові, в кабіні на кожній 
вибоїні, яких, хвалити Бога, на їхніх дорогах не бракує.

Хоча, звичайно, коли б проноза-Порфир, долю котрого якийсь 
можновладець таким незбагненним чином пов’язав із Чорнобилем, був не 
абищо, а бойовим побратимом самого Спартака (і разом з іншими гла
діаторами, спійманими в пастку на неприступній горі, заходився плести з вино-
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З Г І ,  градної лози драбини, щоб, змовившись із могутнім спільником -  нічною
Дві заволокою, обкрутити круг пальця бундючних і, напевно ж, о цій порі
мії заполонених десятим сном імператорських легіонерів), то навіть і тоді викликав
іти би не більше зацікавлення, ніж оце зараз, позаяк на сидіння немов хтось, у
а), кого не гуляє вітер у кишенях і кому не доведеться позичати в Сірка очей,
їді вилазячи десь у Києві з кабіни, весь час підсипав колючок,
й А що клин клином вибивають, то невдовзі, як тільки автострада розірвала

ий лісові кайдани і, прудконогою сарною вилетівши в поле, метнулася ліворуч,
ніби зненацька попереду запримітила смертельного ворога, занепокоєну душу 

ку капосна фортуна (яка полюбляла наїжджати колесом на того, кому з чужого
го клопоту голова болить, аби вже де п’ють, там і лилось) оперезала таким
о- гарапником, що рубці, певно, і до нових віників не загояться, оскільки з поме
хи режаного засохлими патьоками бічного скла кабіни, раптово перетвореного

на дзеркало пустотливими, чисто малі діти, сонячними зайчиками, глянуло 
ь зовсім чуже й збіса негарне обличчя чи не столітнього діда з глибоко запалими
я і якимись маленькими, немов у миші, очицями, які подавали дуже малу надію
У на чиюсь прихильність.
к Одначе, як то мовиться, кому попадя, а кому попова дочка, бо інакше пере-
п візник колод не лащився б поглядами, ніби присмаченими олією, і не
я засвідчував би, що вилупився з Іриною, в котрої язик також поза вухами
е мотався, з одного й того самого яйця, намилюючи чуприну негідника Порфира
і таким шумким милом, що можна було не боятися видатися втікачем із будинку
- для божевільних, позаяк показана випадковим дзеркалом чудернацька парсуна

з облізлим, немов бік старої шкапи, тім’ям, на яке, мабуть, три дні гавкали б 
собаки, не тільки змусила збирати по всій кабіні дриганці, а й настирливо 

‘ виштовхувала з неї.
» Та ось автострада, хоч і не так круто, але знову повернула ліворуч, ніби

вдовольнившись чорноріллястими краєвидами з купками потонулих у 
вишневому молоці хаток і знудившись за стрімкими подорожцями, 
задарованими безсрібницею-весною новенькими яснозеленими шатами, і все 
можна було б звернути на шалапутні сонячні промені (котрі, ніби злякавшись 
власного витвору, так само несподівано уджиґнули, уподобавши тепер 
їжаку ваті верхівки брунатногрудих сосен), проте, як той казав, рада б душа в 
рай, так гріхи не пускають, оскільки дзеркальце заднього огляду привітало 
таким хлібом-сіллю, яким можна було й удавитися, й обвислими попід очима 
клаптями крізької шкіри дало зрозуміти, що на нього не треба нарікати, бо 
який у воду глянув, такого й побачив

Становище було ще гіршим, ніж у того сусідського кота, який, перш ніж 
обернутися на вовка, що носив овець, а тепер понесли і його, підступно 
вкоротив віку не одному пернатому мешканцю лісникового горища (і якого, 
вибиваючи охоту до голуб’ятини, вони з Володькою прив’язали до вкраденої 
з югось дошки й пустили на середину справиченої повінню річки), позаяк 
х  :~аланний злодюжка, з жахом втупивши зелені очиці в крижаний нурт, усе- 
таки мав принаймні теоретичну надію дістатися рятівного берега, а тут навіть 
твердий фунт під ногами буде дуже й дуже мізерною втіхою, бо гнись -  не 
гнись, а потрібно ставати в голоблі.

І хоча, мабуть же, зла сила й спромоглася якимось способом упокорити 
далеке не смиренний рот і вправити в нього таку страхітливу вуздечку, проте
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вона не владна примусити слухняно перти воза, оскільки залізний холод ручки 
вже давно лоскоче долоню й подає мозкові рішучі сигнали, а що дверцята, 
певно ж, не будуть чинити особливого опору, то там уже все довершить земне 
тяжіння, і коли виявиться, що черепну коробку зроблено не за страх, а за 
совість, то тоді варто змогтися на останні сили й випробувати її міцність під 
колесами зустрічного автомобіля.

А може, про все, що сталося, розповісти лепетливому шоферові, котрий, 
ніби щоб віддячити диктовому прямокутнику на триногому ставці з щедро 
намальованою червоною стрілкою (який скерував залізно-колодяну огвару на 
справжнісіньку смугу перешкод із закладеними дрюччям баюрами й змусив 
крихітні пальченята, зовсім не призначені для орудування таким фахом, 
вхопитися за обплетене барвистим проводом кермо, мов за материну цицьку ), 
вибрав для перетирання на зубах особливо ненависного антагоніста -  
сестриного чоловіка Сергія (котрий укупі з уласкавленим, мабуть, нічогеньким 
баранцем у папірці нотарем прибрав до кишені тещине нерухоме майно), та, 
не зустрівши ані найменшої уваги до хоч і не нової, але обкладеної цеглою й 
перекритої, між іншим, його шифером хати, незграбно замовк і зачмихав 
носом, як раптово перепинений навскоках кінь.

Заходись-но тепер розводитись перед ним про те, чому не до поросят свині, 
коли її патрають, і чому довелося схрестити шаблі із самим собою на 
обгородженому не таким уже й високим, аби через нього не можна було 
перестрибнути, парапетом мосту (який, певно, не раз, залишившись наодинці 
із стрімчастими берегами, розсипав їм подяки зате, що віддали частину своєї 
плоті й крови чотирьом дебелим бикам, котрі підпирали своїми гранітними 
спинами його ґратчасте черево), бо безіменна річка перед своїми відомими 
посестрами фасон тримала і могла похвалитися такими підступними місцями, 
де пірнеш -  і дна не дістанеш, а то ще й нахромишся на якийсь корч, і так 
догори ногами й стримітимеш у почервоненій кров’ю воді, аж поки товариші 
не вдарять в усі дзвони.

Він, може, й слухатиме, затамувавши віддих (упадають же он сліпма коло 
науково-фантастичних романів, які макітрять голову ще й не такими грушами 
на вербі), та ще й. напевне, аби вигадати час, почне з підшитою лисом 
посмішкою ставити навідні запитання, але потім (коли з димчастого моря 
туману, хвильки-баранці котрого несподівано взяли в стоси вгадувану 
попереду автомобільну магістраль, вишкірить обгорілі нутрощі піднятий для 
науки урвиголовам-шоферам на кількаметровий п'єдестал сплющений, ніби 
з нього хтось хотів зробити російську трирядку; легковичок) без найменшого 
докору сумління пустить у хід гальма й нашелестить у вуха недремних 
наглядачів за виконанням приписів дорожнього руху свій страшний виказ.

А їм тільки піймайся в лабети, то почухаєшся там, де й не свербить, і аж за 
дев’ятими ворітьми гавкнеш, коли виявиться, що останнім часом із психіатрич
них лікарень п’ятами ніхто не накивав, і пощастить відбутися казкою про білу козу 
з копитом замість ратиць (не виставляти ж на спробу Ірин>; хоч і стліла душа за 
нею, наче цілий вік не бачились, бо, наткнувшись на вкрай огидну пику старого 
шкарбана із засохлими на вусах та бороді шмарклями, в якого, мабуть же, колись 
не втьопалася б молоденька студентка з чудними, наче в школярки, кісками, вона 
й хист до слова втратить, а тоді вже й справді не уникнути божевільні, де розмова 
коротка: заглядав у чарку -  не заглядав, а кренделі ногами виплітай).
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Зарадити становищу як би міг зараз телефон, а що під’єднувати їхнє 
помешкання до міської телефонної мережі київські зв’язківці наміру в 
найближчій п’ятирічці, очевидно, не мають, то доведеться прихиляти до себе 
допотопний апарат в учительській, котрий залоскоче вушницю Ірини таким 
шамкотінням, яке надійно сховає кінці у воду, і їй не треба буде відвертатися, 
як колись свекрусі від страшного свекрового обличчя з дірками для очей та 
рота, сяк-так зліпленого докупи польовими хірургами зі шматків людського 
м'яса.

А що як справжній Ярослав Грищук зараз спокійнісінько клопочеться собі 
у відділівській лабораторії коло своїх улюблених вольтметрів, резисторів і 
термопар, аби обрядити в електронно-механічні шаги чергову настирливу ідею 
Михайла Антоновича, й ні сном ні духом не відає, що на півдорозі до Києва 
в обляпаному багном лісовозі якийсь миршавенький дідок заміряється на його 
права й, немов уражений другою стадією втрати пам’яти -  
антероретроградною амнезією, силкується згадати, що вчора їв на вечерю і 
чи взагалі вечеряв?

Тоді й поготів до пори до часу належить тримати язик на припоні й, докіль 
не пощастить зустрітися з Іриною, десятою вулицею обминати кашкети з 
червоною околичкою, бо й оком не встигнеш змигнути, як опинишся в камері 
попереднього ув’язнення чи ще в якійсь там буцегарні, і можна собі уявити 
видовисько, коли туди влетять ошелешені лагутинці й упадуть ниць, немов 
перед воскреслими мощами святого з Києво-Печерської лаври.

А може, й справді не такий страшний вовк, як його малюють, і не треба 
оце зараз строїти з себе Івана Івановича, а, поки грім не вдарив, укотре 
випробувати свою здорову пам’ять і вміння орієнтуватися в просторі (яке, мов 
чарівний клубок Аріадни, допровадило колись до готелю покрученими, чисто 
бублик, нічними завулками від затишного будиночка на околиці Лебедина, де 
мешкала дочасно зів’яла, ніби зірвана без потреби квітка, але ще й досі 
приваблива господиня заводських пробірок та ексикаторів), -  не покладуть 
же новоявлені родаки назад у домовину, а акторського хисту позичати не 
доведеться, недарма ж після десятого класу політехнічний інститут на 
превелику силу взяв гору в нелегкому двобої з інститутом театрального 
мистецтва, та й то не без вчасної підмоги матері, котра спала і вві сні бачила 
свого єдиного сина, вигодуваного на загорьованому колгоспному хлібові, інже
нером

Тим паче, що й шофер, якому, видно, тяжко припекло відцідити картоплю 
чи, може, й зробити куди помітнішу позначку на молоденькій траві, он 
завовтузився, наче курка з першим яйцем, і карбованець-два в кишені, 
очевидно, спричиненого смертю і тому' занадто лантухуватого й незграбного 
поку пу зробили б зараз ще й яку годину; принаймні не довелося б озиратися 
на ошуканий лісовоз, котрий розгнівано кілька разів чмихнув і, безнадійно 
махнувши рукою на кумедного пасажира, сплюнув наостанку7 чорним клубком 
диму.

І хоча ковток повітря, терпкого від розтопленої сонцем живиці на 
молоденьких соснах, і кинув, мов собаці кістку, жалюгідні залишки колишньої 
рівноваги, проте спочивати на лаврах зараз міг тільки голод, розтрощивши 
впень всі інші почуття і взявши нещасний шлунок у такі лещата, що хоч бери 
й запихайся травою, в шовковистих обіймах котрої тоненькі стовбурці втікали
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кудись ген униз і ніби показували шлях до якогось озерця чи болота, де, Кол
можливо, ще можна буде нарвати шпичаків (як казали в Калиновиці на ам
бурячкові пагони вилізлого з болотяної твані очерету, солодкий присмак яких 
нагадував колись малим безбатченкам відібрані війною цукерки). пі;

А що ноги чхати хотіли на яку б там не було потраву і, завеличавшись, ф е
ніби й справді допровадили знесилене тіло на фініш марафонської дистанції, дл
зажадали, аби їх нагально винагородили он тим пеньком, то голова, ніби щоб ірі
помститися за таке нечемне поводження з собою, зопалу виплодила Та
блюзнірську думку' про те, що коли й справді Бог створив людину за своїм 
образом і подобою, то можна собі уявити, який сморід панує там, на небесах кр
(а було ж нічого не варт зробити їжею, наприклад, ті невидимі матеріальні ші
часточки, котрі відокремилися від глиці й подразнюють зараз у носовій 
порожнині численні рецептори). св

Проте, хоч і кажуть, що в ногах правди немає, вони виявилися непоганими 5%
стратегами, бо сидіти на пеньку довелося лічені хвилини з огляду на клапті щ
газет і консервні бляшанки, котрі, завдяки вдало вибраній точці зору, раптово 0з
навернулися на очі в сосновому міжрядді, і кендюх укупі зі своїм компактно Ві
укладеним у животі кількаметровим нахлібником з великою приємністю знову сі
окульбачив батькових коней, щоб задовольнитись всього-на-всього д*
злиденними поденками найголовнішої компонентки столу алкоголіків -  кільки В
в томатному соусі, якщо вірити смаковим аналізаторам, позаяк їхні зорові зі
колеги потрібної інформації з барвистих наліпок до головного мозку так і не ш
допровадили. д

Однак бурхлива діяльність хитромудрих сорок (які часу не марнували і 
он ще й зараз, сіпаючись хвостами на самотній березі, що підступно проникла л;
на таке поважне шпилясте зібрання і, справедливо покарана, мусила наглядати к<
за цією галявинкою, нахабно набивали оскому збіса ляскотливим д
скрекотанням) не могла позбавити жмута вовни з поганої овечки і спорядила к
великим знаком оклику поблизькість принаймні селища міського типу, а отже, І б 
коли вважати, що краще синиця в жмені, аніж голуб на стрісі, то напрям г
подальшої мандрівки більше не викликав жодного сумніву \

V
Ескіз V. Тектура, гуаш к

Мабуть, задля того, аби, з висолопленим язиком видершись на клятий узвіз з
(ще крутіший за той, який у дитинстві був не такою вже й страшною для \
невтомних ніг, а взимку навіть і виміряною на нудних, мов сало без хліба, і
уроках перешкодою на шляху від їхньої хати до школи), остовпіти перед 
величною панорамою чималого містечка з вимурованими аж до неба 
заводськими бовдурами-димоходами, не гріх було, розплачуючись чорною і
невдячністю з шофером (що саме занадто захопився миттям заднього колеса), 
достоту із спритністю провинного кота вислизати з гостинної кабіни й наче в 
землю западатися в хльосткі кущі шелюги.

Звичайно, злому мов сто чортів шоферові було б простіше простого 
наздогнати втікача й одним-двома запотиличниками навернути до шляхетних 
манер, проте підгинати хвоста, хвалити Бога, довелося недовго, і тепер уже 
предовгий повіз, можливо, ощасливив ще одного охочого до далекої мандрівки, 
якби тут не виявилося меблевої фабрики чи принаймні деревообробного
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комбінату, бо гранітними заводами Бог, бачся, цей край не обділив: он який 
амфітеатр влаштували позеленені мохом брили-фотелі.

Далебі, тутешні люди могли бути певними, що спочиватимуть вічним сном 
під витесаним з граніту скорботним багатопуддям, хоча он Катерина 
Федотівна, також маючи в себе під боком гори цього незамінного матеріалу 
для надгробків, коли з Чехословаччини в цинковій домовині привезли 
Ірининого брата (який поліг у броньованій могилі глибоко на дні ущелини в 
Татрах), категорично відмовилася привалювати сина, як вона казала, 
' жерновами” й лише замінила ненависну червону пірамідку з такою ж 
кривавою зіркою угорі, що мало не щодня нагадувала їй про вбивць їхнього 
шибеника-Юрка, виготовленим у ремзаводській майстерні залізним хрестом

Та й вождь усіх народів Радянського Союзу, либонь, дістав нагоду з висоти 
свого комуністичного безсмертя крізь добірний кварц саркофага милуватися 
5%рячковими візерунками на цеглястому тлі, вигаптуваними в кам'яній товщі 
ідедрою природою (бо подейкували, що стіни мавзолею в Москві було 
оздоблено українським гранітом), а що лісовоз ще не полишив меж цієї Богом 
відданої на поталу сусідам країни, переконливо засвідчувало написане на 
стандартній табличці слово “Кузьбів” (з видимою ознакою того, що не так 
давно воно послуговувалося літерою “о”, а не “і”) й викрешувало з пам’яті 
Володьку Кузьбу, сусіда по парті, якому частенько доводилося позичати свої 
знання під час контрольних робіт з алгебри чи тригонометрії і за це ласувати 
шоколадними цукерками, а раз навіть пощастило потримати в руках лісникову 
дубельтівку.

Але вінцем вдячности Володьки була брунатна вельветова жакетка, яка 
лантухувато стовбурчилася тепер у вічність з випускної фотографії, бо замінила 
колись учасницю, певно, ще вивчення арифметичних дій із звичайними 
дробами -  вилинялу батькову гімнастерку, таку он, як на тому чолов’язі, 
котрий, згоряючи від цікавости, аж наліг грудьми на помальовані жовто- 
блакитними ромбами ворота, а це означало, що пора нарешті стати справжнім 
господарем цих не більш ніж п’ятдесятьох кілограмів головним чином кісток, 
утримуваних укупі кволим плетивом дистрофічних м’язів, а не виказувати, 
мов той собака, якому добряче полатали боки на ярмарку, свій страх перед 
кожним зустрічним, перед власною тінню.

Проте якщо ласою поживою для чужих очей стала норовиста голова, котра 
знехтувала суворою забороною, мабуть же, чи не сімох десятків років світити 
меж людьми жалюгідними залишками волосся (що не витримувало жодного 
порівняння з лев’ячою гривою, якій колись дуже полюбляла давати лад 
Марійка, незграбно боляче орудуючи гребінцем, вмостившись на гострих, 
чисто клинці, колінах), то з цієї халепи могла вирятувати тільки Ірина, позаяк 
вона забезпечувала всією одежею, вистоюючи в людиноненависницьких 
знтворах радянської торгівлі -  кілометрових чергах, достеменно за кожною 
5ільш-менш пристойною і, звичайно ж, недорогою річчю, бо, як той казав, 
купив би, та купило притупило.

Само собою зрозуміло, що найбільшим стимулом своєчасного повернення 
Ірини з роботи був стьобаний білими нитками їхній родинний бюджет, 
з кластися в який могла тільки вона, муляючи день у день очі своїм учням 
купленим ще батьками з нагоди закінчення університету' костюмчиком і 
наб> ваючи бухгалтерського фаху коло загального зошита, де скрупульозно
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провадився облік усіх їхніх фінансових надходжень і видатків. Позитивне 
сальдо й не завжди виходило, бо доводилося потай від неї запускати руку в 
гаманець, аби не зажити в товаришів слави того, хто за дві копійки в церкві 
повіситься, і бодай раз на місяць “поводити козу” узвичаєним у їхньому гурті 
маршрутом, що починався неодмінно в гастрономі біля Золотих воріт і 
закінчувався найчастіше в затишній винарні “Троянда Закарпаття”.

Подібно до того, як запустили руку в приватний сектор ось ці схожі один 
на одного, ніби в’єтнамці з підготовчого факультету їхнього інституту, 
дев’ятиповерхові залізобетонні курятники уздовж автомобільної траси, котрі 
навіяли доволі прикрі спогади про їхнє вистраждане помешкання, одержання 
якого після кількарічного спання на відділівських стільцях у ролі молодого 
спеціаліста видалося манною з неба і в якому згодом де не постелись, а спати 
стало мулько, бо з одного боку, бувало, гризуться, не поділивши між собою 
кістки, чотириногі вихованці баби Соні, з другого за допомогою носаків 
з’ясовує стосунки з дружиною не-минай-корчма чоловік, вгорі не вгаває 
заколихуване нецензурними словами чорношкіре немовля.

Однак, як мовиться, лихо не без добра, бо ці однотипні творіння якогось 
архітектора-мізантропа наштовхували на думку, що тут так само, либонь, як 
і в них у Києві, позаглядавши у дворові смітники, можна розжитись на 
будівельні матеріали для добрячої дачі (а разом з тим і полегшити працю 
двірничок, що ще вчора від сонця до сонця товклися на фермі коло нещасних 
колгоспних корів чи гнули спини на безмежних бурякових плантаціях), не 
кажучи вже про поганенький капелюх або кашкет, на неспіврозмірність яких 
не доводилося нарікати, позаяк хочеш чи не хочеш, а заглядати в зуби 
дарованому коневі права не маєш.

Проте чоловік стріляє, а Бог кулі носить, бо приватний сектор не дуже 
квапився здаватися на ласку переможця, а, втративши кількох невдах- 
домовласників, ще дужче згуртував свої лави й, ніби готуючись до 
вирішального двобою з дуже могутнім і підсту пним ворогом, набурмосився 
проти нього глухими двометровими тинами й у вигляді контрибуції віддав 
сірим озіям вузеньку смужечку землі попід вікнами, які дихнули такою 
пусткою, що в пам’яті постали моторошні розповіді Катерини Федотівни про 
клубки гадюк у зведеному в них на старому кладовищі п’ятиповерховому 
будинку, через які перейняті забобонним жахом володарі ордерів на новенькі 
помешкання ще довго по тому боялися поліпшувати свої житлові умови.

Хтозна, можливо, й на цьому місці в сиву давнину знайшли собі вічний 
спочинок бунтівні козацькі душі, в них он і досі на обніжку височить з’їдений 
часом кам’яний хрест із двома куксами-поперечниками. Але навіть у 
дитинстві, коли залишені каганцем у спокої напівтемні закапелки хати не 
відпускали від матері ні на крок, волелюбні пращури, принаймні щоб 
помститися своїм перетвореним на рабів нащадкам за покірність, не насилали 
жодної холоднокровної нечисти, про яку можна було почути, уткнувшись 
носом у материну пазуху, лише від незмінного пастуха сільської ватаги тітки 
Уляни, котра тоді мешкала в їхній хатині (бо хату її батька, замерзлого десь у 
сибірських снігах найбагатшого в селі куркуля, уподобав привезений з району 
голова колгоспу) і з надарованих господинями Лисок, Білок та Зірок овочів 
та здору одного разу' наварила такої неповторної юшки, що її смак запам’ятався 
на всеньке життя.



Навдивовижу смачний після млинців з бурякової гички кулінарний витвір 
їхньої помешканки не тільки нагадав про її незвичне на тлі постійних 
материних штурханів добросердя (не було такого дня щоб вона не приносила 
‘ відібрані у зайця” то яблука, то цукерки, які білі від недокрів’я рученята з 
радісним сміхом знаходили на споді полотняної торбинки), а й засвідчив, що 
в душу знову залізло з чобітьми розбуджене порожнім, мов у старого вовка, 
шлунком, одне з найогидніших людських почуттів і, шукаючи шляхів до свого 
б  гаму вання, підкинуло збентеженому мозку думку про базар, де зовсім 
безкоштовно (а головне, у злагоді з власною гідністю та ще й з репутацією 
знавця сала, сиру, яблук та іншого краму, перекупки навіть припрошують 
пеклтгггувати), бувало, так наїсишся, що потім і обідати не дуже хочеться.

Невідомо тільки, чи сьогодні базарний день, і пустельні подвір’я аж ніяк 
не подовжували ночі для сироти, що надумався женитися, до того ж дров у 
^агаття підкидала автостанція, облупане чоло котрої недільного дня байдуже 
: поглядало б на штурмування переповнених автобусів озвірілим від постійної 
нестачі квитків людом, а не, як оце зараз, на одним-одну бабусю в терновій 
хустці, котра, перетворивши недавно пофарбовану в стандартний гнило- 
зеленкуватий колір лавочку (яку чепурен-вітер запопадливо силкувався 
звільнити від побувалих під чиїмись гузнами клаптів газети) на ґратчастий 
прилавок, заповзялася витягти користь із прихильности до соняшникового 
насіння загнузданих барвистими ранцями маленьких школярів.

Щоправда, шибонувши в носа смородом оліфи, а то, може, й гасу (які, щоб 
помститися несумлінним комунгоспівським малярам, раз повз раз показували 
хвоста нашвидку поквецяним стробулькуватим стінам з не зовсім здоланими 
синьою форбою слідами попереднього, брунатного, кольору), знуджені за 
пасажирами станційні нутрощі підпирали живим доказом народну мудрість 
про те. що де дві баби, там базар, а де три, там ярмарок, хоча загартованим 
палючими липневими променями, націленими на зарослі мишієм та щирицею 
бурякові рядки, й нахабними подмухами зими, ладної заклинцювати цукристі 
корені в крижані кайдани, горлянкам кількох молодиць (походження котрих, 
навіть аби вони зараз не перемивали кісточок якійсь Тамарці, що мала нещастя 
народитися слабкою на чоловіків, а розпатякували про найновіші досягнення 
в галузі косметики та парфумерії, виказували лантухуваті кофти та тернові 
хустки) було далеко до вилуджених гарґал розперезаного колись у Києві на 
вокзалі циганського подружжя, з експресивного діалогу котрого можна було 
л:брати тільки російські матюки.

А що автобу са треба буде чекати ще майже годину (як з оприском буркнула, 
порпаючись у подорожніх листах, ніби курка в гною, дуже схожа на Ірину 
касирка, хоча навряд щоб чиїсь очі могли так збаламучувати голову синьою 
сходнею), то довелося б прознавати, либонь, і про інших коханців Тамарки 
а не тільки про палкого завідувача ферми, котрий примудрявся укоськувати 

свою розбурхану плоть прямо в стійлі для корів під надійним сховом 
^-рипаних по самісінькі хребти рябих спин), аби не двісті тисяч карбованців, 
г ід *кл\ аж мороз пройшов поза плечима, оскільки таку неймовірну суму має 
на сзоєму рахунку хіба що більше партійний діяч, аніж драматург Олександр 
Корнійчук, а не звичайний радянський трудар, котрому заманулося зробити, 
виявляється, таку дорогу мандрівку з цього, певно, районного містечка до



А може, не в ті двері потрапили такі ж само ганджу ваті вуха (бо це тільки під зал
час війни коробка сірників могла коштувати мільйон, як розповідала, бувало, оді
мати), позаяк не зійшлися ж сюди ось ці кумасі тільки для того, аби в котрий раз к0;
перетрусити брудне лахміття своєї знайомої, що промовисто заперечували сумки, по
хизуючись одна перед одною своїми габаритами й складаючи подяку господиням, за,
котрим забагнулося лишити позаду Катерину Федотівну, в якої було тільки й світла Пр
у вікні, що Марійка, а тому Валерій Іванович, аби ще часом вона в Києві не Зб;
випростала ніжок з голоду, мусив класти на вівтар родинної злагоди зустрічання ЗД(
ранкової зорі над оповитим густим молоком туману сонним плесом річки й п0
надривати собі пупа пудовими гостинцями для онуки. щ

Як і не мали наміру додавати гудлі й ці двоє, певно, майбутніх гостей столиці, ра
котрі з виглядом курей, що їх сутінки наполегливо заганяють на сідало, рушили 
до каси, і, якби на сухій, мов терниця, жінці не картата з силою-силенною бганок зу
спідниця (яку б мати зроду-віку не надягнула, навіть коли б до її скроні притулили ^
цівку пістоля), а такий само тонкий, як і його, видно, порожденниця, хлопець ^
плечима не підпирав стелі, то могло б скластися враження, ніби сндди повернулися, Па
зробивши неймовірний викрутень у часі, років зо п’ятнадцять.

Тільки тоді крізь такі ж само червоні ляпки на шибках торували собі шлях чи Ві
не найперші сонячні промені (бо мати, досхочу натішившись майже самими к;
п’ятірками в новенькому атестаті зрілости, несподівано прийшла до переконання, 0г
що для вступу до інституту варто всього-на-всього одними з перших відвезти б>
документи до Києва), але галасливі десятикласники, котрі зграйками яснокрилих а
метеликів випурхнули на пустельну вулицю, кваплячись віддати належну шану зр
провісниці їхнього нового життя, ранковій зорі, навіть гадки не мали, що десь у ; 
забутій Богом Калиновиці їхній великомудрий друзяка, ледь погаснувши руку П]
розчуленому директорові Ш КОЛИ, ЯКИЙ усією душею упадав КОЛО першого П'

“математика”, і навіть не сказавши останнє прощай своєму не розлий вода друзяці д
Володьці Кузьбі, поспішатиме на автостанцію в районний центр.

На колесо іншої несхожосте лив воду сам довготелесий, котрому мати, видно, с
ніколи не видавала видавцем двадцяти копійок (аби разом зі зграйкою босоногих н
підлітків, для яких рідкісний приїзд у Калиновицю кіномеханіка був справжнім 
святом на кшталт Великодня чи Різдва, слідком за відважним сином багдадського 
халіфа Сіндбадом вирушити у сповнену' пригод небезпечну мандрівку), а то б ? 
він зараз демонстративно не вицуплював з кишені папуші грошей і недбало не 
висмикував би звідтіля яюсь дивні банкноти, шкода тільки, що не пощастило до 
пуття роздивитися їх, бо на заваді стала широка спина офіцера з укладистою 
валізою, і ніби за його командою поповзла до дверей строката гадюка-черга. 
засвідчивши, що надворі вже наготував своє сорокадвохмісне черево міжміський 
автобус і що непомітно прошмигнути повз чимось розгнівану* диспетчершу; тіло 
якої, неначе тісто з діжі, випиралося з фірмової жакетки, було такою ж марною 
річчю, як виглядати над морем години. с

і
Ескіз VI. Папір, акварель, бронза

Коли й справді людина без їжі може прожити якихось там три чи чотири і
тижні, після чого на її захарчований організм, неначе вовки на запольованого 
оленя, накидаються необоротні передсмертні зміни, то, здається, цей реченець 
уже настав, бо кожен наступний крок вимагав усе більше зусиль й іноді так
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замакітрювало світ, що вирятовував (хоча міг би й стати співучасником ще 
однієї чорної справи безносої пані в білому савані й з косою за плечима, котра 
голись лагідного серпневого вечора так само підступно застукала Уляну 
посеред курного польового шляху) найближчий із зустрічних стовпів, 
загнуздана залізними пасмами шерега яких, високо здіймаючись над 
присадкуватими будиночками, показувала напрям до базару, і тоді важко було 
збагн\ти, чи це співала вухам лазаря охляла з голоду кров, не в спромозі 
їлолати опір мозкових судин, чи це бринів у дротах електричний струм, 
поспішаючи до когось у м’якенький фотель перед телевізором на зустріч із 
Шлрліцом -  завойовником глядацьких сердець, либонь, в усіх куточках 
Радянського Союзу.

Особливо довелося спізнати почім ківш лиха неначе пожмаканим собачими 
зубами і аж здерев’янілим стегнам, що їх колись привітний дідусь-хірург із 
^тишками дореволюційної шляхетносте й розкішною, мов у його знаменитого 
клеги Скліфосовського, шпакуватою бородою (розводячи антимонії з молодим 
пацієнтом про підступність нікотинових молекул і викликаючи на себе вогонь 
хзостатої черги під дверима свого кабінету в районній поліклініці) погрожував 
в лрізати по самісіньку рипицю, якщо не буде забито осикового кілка в могилу 
клятої звички, проте перспектива однієї прегарної днини прокататися на 
огидному каліцькому візочку, що замінював ноги чоботареві Саші з гостинної 
5% дочки в їхньому дворі, лише вісім місяців тримала в шорах згубну схотінку, 
а після того, як життя Ірини несподівано зависло на павутинці, пачка сигарет 
знову стала завсідницею кишені.

Та якщо вже пустився в бійку, то чуба не жалій, тим паче, що (як і 
прошамкала запалим, чисто занедбана могила, ротом бабуся, відірвавши 
пестливий погляд від своїх гамірливих плеканців, котрі заїдкуватими 
дзьобиками скубли моріжок) ось уже й пробринів забутою українською 
мелодією чепурненький будиночок з викладеною дрібненькими уламками 
гздоблювальних плиток бандуристкою в барвистому народному вбранні, 
неначе сповіщаючи про широкий, ніби розсунений возами й машинами 
завулок, де недільного дня треба було, либонь, добряче поламати боки, щоб 
по між відрами картоплі, вишень, яблук та іншої провізії пропхатися до 
примітної здаля брами, а сьогодні намазюкана базарним художником коров ’яча 
галова достеменно помирала з нудьги на перекошеній арці, і від того її банькаті 
очі ще дужче вибалушувались.

Щоправда, аби вона могла озирнутися назад, то її настрій трохи б 
покращився, бо найближчі до виходу прилавки збуджували посилену роботу 
слинних залоз пучками редиски й цибулі, та їх, на жаль, не було заведено 
ку ипувати, а тому в пожиток можуть піти і он ті напівзогнилі яблука позад 
власниці кількох штучних блискучих зубів у верхній щелепі; і способу, щоб

дармовий крам незавважно опинився в кишені, а тоді і в роті, надто довго 
-обирати не довелося.

Терпкувато-кислі кусники (котрі затято давали відкоша гнильним 
бактеріям, перешкоджаючи їм обернути на чорно-брунатний непотріб усе 
іблуто. але так і не зберігши його більш-менш прийнятливого товарного 
Еиглхлу. який міг би спокусити найбіднішого покупця) викликали нестерпну 
нудсггу кггра хвалькувато обіцяла вивернути кишки прямісінько на дві купки 
чоркви : члчерявими блідо-жовтими чубчиками, що їх, боячись не встигнути
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на електричку; всього за двадцять тисяч карбованців віддавала огрядна 
молодиця в квітчастій кофті.

Отже, виходить, безневинно огуджений слуховий аналізатор міг би дати 
двоє очок уперед своєму зоровому побратимові, оскільки непоказний сіренький 
папірець, що його охітниця до дешевої моркви швидкома витягла з гаманця, | 
і справді мав таку неймовірну вартість, і зараз, аби хоч трохи відновити 
добряче попсовану репутацію, сліпам треба буде з очних ямок вилізти, а 
роздивитися невиразні мишасті плями на банкноті, щоб допомогти розумові 
осягнути, з-за якого це рогу було намахано мішком нинішнього державця, що 
він утер носа навіть своєму лисому попередникові, котрому колись заманулося 
примусити зваблених комуністичним завтра радянських людей нагинатися 
за кимось загубленою копійкою.

Розбурхана зненацька цікавість дедалі дужче наполягала бодай на час 
забути про свої колишні напружені стосунки з хоч би якими там магазинами,' 
окрім, звичайно, книгарень, в полиці яких тайкома було вмонтовано потужні 
магніти (як колись у їхньому гуртожитку підслуховувальні апарати, котрі, 
певна річ, не довго були секретом для не в тім’я битих радіоінженерів, а тому 
замість антирадянських анекдотів транслювали недремним спадкоємцям 
залізного Фелікса лише неблагозвучні нарікання напханих чим завгодно 
студентських животів) і де каса ввечері ковтала шматок щойно одержаної 
заробітної платні, надаючи Ірині чудову можливість похизуватися перед 
марногратником-чоловіком чудовим знанням російського фольклору, зокрема 
приказки про те, що треба простягати “ножки по одежке”

Хоча дочекатися плодів свого замирення з крамницями, скоріш за все, не 
доведеться, оскільки маршрут від базару до залізничної платформи молодики 
з розкішними, мов у бузимків-лошаків, гривами визначили без урахування 
дідового заміру почудуватися з цін на всілякий продовольчий та промтоварний 
крам і якомога дужче наблизили до прямої лінії, провівши її спочатку через 
віддану на наругу гусям та качкам вулицю, а потім через вузеньку хвильку 
стежки впоперек городів, які стомлювали зір чорною одноманітністю зі 
смарагдовими латками озимого часнику.

А що, як той казав, у степу і хрущ м’ясо, то неабиякою оздобою нудного 
довколишнього краєвиду видалися строкаті табунці одвічних прихильників 
гною, купи якого не тільки давали нагоду барвистохвостим володарям 
домашніх несучок зайвий раз повеличатися, а й раптово шпигонули в серце, 
оскільки їхні солонцюваті шістдесят соток (що їх через якийсь тиждень чи два 
можна буде вкопати тільки за допомогою кайла та лома), мабуть, ще й досі не 
мали в своєму лоні крохмалистої володарки сучасних городів, бо мати, І 
ламаючи клечання, впала з драбини і до Нового року з подвір’я не виходила.

Покладати ж сякі-такі надії на невістчину поміч було, мабуть, стільки ж | 
підстав, як на обід у того діда, котрий без вечері ліг спати, бо мало того, що \ 
Ірина зроду-віку, либонь, і лопати в руках не тримала й зналася на садінні 
картоплі, як свиня на перці, так ще й нечистий її попутав за святковим столом 
розбити глек із свекрухою, яка завжди дивилася на Ірину, мов попадя на бідну 
родичку, бо, мовляв, був на світі один такий Славко, та й той не в ті руки 
потрапив, і якби не золоте серце Катерини Федотівни, котра всю свою любов 
до сина безкорисливо віддала зятеві, то вутлий човник перших гонів їхнього 
подружнього життя неминуче б розбився об калиновицькі пороги.
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Таким чином, коли зважити нате, що цього року день народження Марійки 
зснн відзначали вже в березні, бо двадцять п ’ятого лютого випало на 
понеділок, то залишається відтворити в пам’яті щонайбільше два місяці, якщо, 
звичайно, замалим не трагічне купання в Єнісеї (котрий влаштував не вельми 
приємну зустріч посланцеві берегів свого молодшого українського брата, 
ідоправда, добряче напоєному хлібосольними алкоголіками-заводчанами з 
катоди вдоволення чергової примхи нового вередливого автомата) передувало 
любій серцеві даті, а не так втелющилося в голову, ніби це вчора довелося 
захлинатися в холодній і пінявій воді, а потім два дні приходити до тями в 
трюмі якоїсь зарослої хмелем баржі.

Проте не так хутко робиться, як мовиться, бо можна дати голову на відсіч, 
що он те сталеве опертя лінії електропередачі (вгорі якого, в небезпечній 
близькості до коралів брунатних ізоляторів, удатна на вигадку пара білих із 
сосною познакою птахів влаштувала собі оселю) вже колись зробило в пам’яті 
5ілл<ітну зарубку, але з’ясувати обставини такого дійства, видно, не допоможе 
схожий на скіфський курган скотомогильник, якщо він зараз раптом вигулькне 
в просвітку між буйними кущами ліщини.

Однак заохочувані плодючим фунтом чагарі й не думали піднімати догори 
рута й дошкульними лящами карали ні в чому не винне обличчя за кожну 
зловлену гаву, і тоді вперше довелося взяти під сумнів щирість жовторотих 
шмаркачів (котрі недарма якось по-змовницькому перезирнулись, ніби й 
справді показали дідові шлях прямо чортові на роги), хоча на потоптану, 
либонь, тисячами ніг норовисту стежечку; що встигла вже зробити кілька кар
коломних зигзагів, можна було покладатися, мов на твердий мур, тим паче що 
черговий її вибрик наздогнав хлопчика років восьми, котрий щокроку позирав 
на червонясті погони, котрі собачими вухами звисали з крихітних плеченят.

Але проборознені смагою губи недовго судомила трохи іронічна посмішка, 
бо слідком за маленьким “вояком” і братська могила доведених до ручки 
рогатих колгоспних молочниць та інших жертв ворогів приватної власности 
наче крізь землю пішла, як колись пагорбок на їхньому городі, котрому мати 
ідоосени віддавала в жертву відер із четверо картоплі, а коли одного разу 
приїхала від сестри, то й очам своїм не повірила, оскільки через одвічне 
свекрове табу було переступлено, і звичайнісінька лопата в руках його онука 
через яку сь годину вивела на світло денне замість золотих монет загадкові для 
чзлотямущої в анатомії людини кістки.

Хоча ще й не встигла схожа на овечку сірувато-біла хмаринка наздогнати 
сзс л  куди прудкіших товаришок, як з’ясувалося, що стежці, ніби пустотливому 
зшзляреві, заманулося спуститися зі стрімкої гори, і аби це діялося взимку, то 
чсжна було б, звечора поливши сніг водою, сісти на гринджолята (а ще краще 
в  громак, як називали в Калиновиці скам’янілі за ніч на тридцятиградусному 

кінські чи коров’ячі кізяки, котрим велика миска надавала зручної для 
осіння форми) й, обпікаючи щоки крижаними колючками, відчути у вухах 
^зористий посвист, вартий того, щоб на зворотному шляху перетворити свої 

згггш на ковальський міх.
Ніолравда, за таку розвагу тут можна було поплатитися коли не життям, 

тс н стами (й поділити гірку долю чоботаря Саші, який колись, ризикуючи 
аііз^огтися на побачення, в чаду горілчаного запаморочення неправильно 

швидкість зловісного поїзда й приневолив бідолашну Нюсю
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випробувати силу свого кохання, щоб потім, ставши батьку й матері 
най запеклішими ворогами, тягати за руку на каліцькому візочкові батька своїх, 
мов дві краплі води, схожих на нього близнюків), позаяк у підніжжі гори було 
залізничне полотно, котре вона вигнула в таку круту дугу, що знову виникла 
в полі зору жінка, з гідністю слонихи проколихавши своїм неохопним озаддям 
по залізобетонних шпалах скількись там метрів, несподівано ще раз пішла з 
очей, і це застукало зненацька хлопчика, який нараз озирнувся й наполоханим 
зайцем чкурнув так швидко, як тільки можна бігти за своєю ненькою

Проте важче свині знайти собі калюжу, аніж хворобливо загостреній уяві 
новий об’єкт для душевної муки, бо невдовзі до неї з короткими гужами 
пристало бентежне сту гоніння, народжуване, здавалося, глибоко в надрах землі 
(неначе там раптом стало тісно величезним пластам її кори, і вони от-от 
розпочнуть зводити між собою рахунки, обертаючи на руїни людські оселі й 
стираючи з географічної мапи цілі міста, як нещодавно Ташкент), і з-за! 
обсипаних жовтим цвітом кущів виткнулася залізна почвара, що дихала парою 
(вона надавала шаленого прискорення, як пощастило порахувати, аж сімдесяти 
трьом вагонам упереміш з обляпаними чимось чорним цистернами) й 
роздратованою гадюкою погналася за необачними порушниками свого 
плазунського побуту.

Але всупереч чорним думкам, за поворотом замість страхітливого 
кривавого місива, що його неодмінно мав би залишити позад себе товарняк 
(бувши одного тіста книшем з відкопаною в них на кладовищі бомбою, яка 
колись змусила багато кого шукати по кукурудзяному полі шматки померлих 
родичів), зір привернула біла шута з відтягнутим майже до самісінької землі, І 
видно, не одним літром молока вим’ям, пастівень котрої обмежувало 
утворюване кількаметровим мотузком коло, мало не дотикаючись однією своєю 
точкою до залізничної рейки, а протилежною блазнюючи над зарослими 
густою травою могилами, що поступово ніби повертали пам’ять без роду-1 
племени нащадкам і поближче до хат перетворювалися на гарненько | 
опоряджені гробки з кам’яними пам’ятниками.

Далебі, дасть Бог день -  дасть і наїдок, як, любила, бувало, говорити мати, І 
невідомо тільки, чому ця рятівна думка не приходила в голову раніше (адже 
ж був єдиний день у році, коли вони з хлопцями залишали свій забобонний 
ляк удома й один поперед одного бігли на кладовище, де мовчазні господині 
в жалобних хустках вже застеляли спільний для всієї Калиновиці поминальний 
стіл і де можна було не тільки досхочу наїстися ковбика й ковбаси, а ще й 
принести додому пасок, пиріжків та крашанок), якщо, звичайно, за рахунок 
небіжчиків не вгамували свого голоду бродячі коти та собаки.

Ескіз VII. Папір, олівець, крейда

Далебі збіса смачна кашка зі щедрою домішкою ванільного цукру, утворена 
з недодзьобаної пернатими мешканцями кладовища скоринки швидше слиною 
та язиком, аніж кількома хитлявими пеньками, й справді мала чудодійну силу, 
бо, скуштувавши її, розлючений, наче зграя голодних вовків, шлунок раптово 
зласкавився й послав по тілу теплі хвилі, які швидко спровадили на задвір’я 
мозку виниклий кілька хвилин тому замір упасти у викопану для когось яму 
й там, у близькому сусідстві з ще тепленьким мерцем, непомітно спустити



содухи. піднісши завтра чи, може, післязавтра, гірку пілюлю гробарям і, певна 
ж річ, всюдисущим міліціонерам, без котрих в цій країні ніде не освятиться

Тепер уже шовковистий шелест сріблястих тополь не смикав за поли 
пам'ять, аби вона ще раз показала очам крихітний цвинтар посеред 
підшефного морквяного поля (де різав ножем по серцю невеличкий, як і 
небіжчиця, що спочивала під ним, надгробок з викарбуваним на камені 
осиротілими батьками зверненим до вітру проханням не шуміти і не будити 
їхньої донечки), а, лагідно торкаючись вушниць, неначе запрошував згадати 
дитинство і знову так заховати своє “гніздо” з білого, мов вата, тополиного 
п\лу щоб його маленькі слідці, покинувши кіз небезпечно близько від 
кглгоспного садка і ризикуючи забирати їх увечері від колгоспної контори, 
могли знайти, як рак свисне.

Пізніше слідцівськими забавами тішилися й однокурсники, аж поки не 
лійшли до сумного висновку, що Шерлоків Холмсів з них не вийде, бо, 
.мчевпевнено перебігши поглядом по десятьох предметах на студентському 
столі, із зав'язаними очима могли назвати лише общипану з усіх боків хлібину, 
олівець і старий черевик, майже вщерть наповнений недокурками, які могли 
б стати зараз чудовим доповненням до єдиної сигарети, котра, зіщулившись 
у непомітному куточку коробки, з жахом очікувала своєї димливої загибелі.

Щоправда, до залізничної платформи, яка вигрівала свої чорні скойки на 
доволі паркому осонні, вже можна було палицею докинути, треба он тільки 
обійти заросле лепехою озеро, в напрочуд синій воді котрого фіцігорно купали 
граційні му сянжеві стани красуні-сосни, а там уже можна буде не вдаватися 
з переполох, що вижебрана в когось цигарка, крім тютюну, містить ще й порох
і який катись вчинив блискавичну розправу над викоханими будьонівськими 
ву сами дочасно абшитованого за невідому провину майора повітряно
десантних військ -  набундюченого, мов індик, учителя з їхньої школи Олексія 
Павловича, а це, як і треба було сподіватися, через певний час вилізло боком 
майбутнім оборонцям соціалістичної Вітчизни, котрі мало не плакати від 
«жгманих у шкільній програмі з військової підготовки тортур).

Але. на лихо, кожен ступінь приневолював серце тіпатися в самісінькому 
-тсл;. неначе й сьогодні, як і тоді, коли вони їздили допомагати Катерині 
Ф*едотівні вставляти п’ятдесят свічок у спечений на її день народження торт, 
: платформи, не відчуваючи під собою сходинок, назустріч кинеться Ірина (в 
с-орспших очах котрої, мабуть, до судної дошки закарбуватися кволі, як вона 
сазала* "позывы” обезголовленого електропоїздом тулуба звестися на руки) 
й ;*т«івши на роздуті від щедро надарованих гостинців сумки, заголосить так 
жхтзсно й невтішно, ніби над цинковою домовиною, що її допровадив із Праги 
кгманлир роти, де служив Юрко.

Проте, коли не брати до уваги таємничої жінки з хлопчиком (яких ніби сам 
£ог послав показувати дідові дорогу, а тоді, розсунувши останній кущ вербо
лозу ^депортував їхні тіла у свій небесний вимір), дивна поведінка серця й 

затишилася під сімома печатками, бо платформа так низько опускала 
^гзобетонне черево, що під ним було б тісно навіть собаці, а про нещасного 
:а*сгубця й казати нічого (котрий, як розповідали потім в електричці, хоч і зме- 
->зг.325 покласти під колесо погризену' лютою жінкою чи матір’ю голову, але 

пякнми стеблами Петрових батогів пропустив, видно, не одну нагоду звести
■ :с .IV. - кя з життям і на доказ цього затишив чималу купу скурених цигарок)



Ст

Та й чудна назва “Лелечий Яр”, котрої не мав жоден пункт на схемі 
приміського руху електропоїздів (вивченій напам’ять завдяки примхливому 
райкомові партії, який міняв підшефні господарства їхнього інституту, мов 
циган коней) і котра зовсім не приставала до цієї платформи, хоча пара 
чорногузих винищувачів жаб’ячого роду, аби бодай трохи її виправдати, он 
уже пихато походжає по купинах на своїх гіпнотичних ногах, на які природа, 
видно, недаремно витратила таку гарну жовтогарячу барву.

Однак не було й ознаки бодай невеличкої улоговини, не кажучи вже про 
такий, як у Калиновиці, чорторий, що через стрімке глиняне провалля -  
надійний прихисток галасливих, мов цигани, берегівок не лише на кілька 
кілометрів подовжував шлях до школи, блискучий цинковий дах котрої погожої 
весняної днини можна було побачити навіть з хати, а й іноді ставав полем 
справдешніх баталій між ворогуючими гуртами підлітків, дехто з яких мав 
такі дужі біцепси, що на тому боці яру ледве встигали вчасно відхилятися від 
здоровенних грудок, котрі зробилися ще більшими, коли якийсь маленький 
винахідник за допомогою украденої десь автомобільної камери примудрився 
перетворити акацію з двома стовбурами на грізну велетенську рогатку.

Натомість діткливий зір великодушно взяла під своє крильце й 
материнським колисанням улагіднювала аж ген до самісінького обрію 
смарагдововруниста рівнина, але там несподівано продирало очі жіноче єство, 
і, злігшись з крізьким небосхилом, вона виплескувала в безмежну блакить білі 
водограї, які перехрещувалися й застигали в сороміцькому заціпенінні, 
наштовхуючи на думку про те, що загартовані позахмарним надзвуковим 
літанням укоськувачі он тих двох металевих реактивних птахів не народилися 
в одностроях військових пілотів і, може статися, теж були босоногими 
галабурдниками й колись зосереджували свою увагу не на бунтарському 
поневірянні Миколи Джері, а на осінній темряві за вікнами класу, бо вона 
незабаром мала дати негласний дозвіл на вшанування чужих парканів 
нецензурними крейдяними автографами.

Найдужче б годився для цієї ролі, мабуть, он той гицель у картатій тенісці, 
котрий розгодованим кабанячим тулубом випробовував на міцність підточене 
іржею поруччя платформи і, можливо, для того й поспішав до Києва, щоб там 
допомогти миловарні виконати план, озброївшись довжелезним гарбом та 
іншим сатанинським начинням для ловіння бездомних собак, здавалось, що 
ті з помсти своєму катові, позначили його руки густою рудуватою рослинністю, 
але, напевне, не захотіли позбавляти їх можливосте керувати як не крилатим 
винищувачем, то парою сухоребрих колгоспних шкіньок, бо коли б у ці 
величезні, мов лопата, п'ясті та встромити добрячого батога, то можна було б 
не хвилюватися за долю наповненого гноєм або ще чимось воза.

І якби гавкітливі жертви людської жорстокосте взялися були не за руки, а 
за червону, мов вільхова довбня, лисину, то могло б видатися, що це механік 
з їхнього відділу Степан (котрий через невибагливість до вибору сексуальних 
партнерок зажив у інституті гучної слави того, хто перчить усе, що ворушиться) 
знову їздив укладати свою надлюдську силу в дачу Михайла Антоновича, по- 
заяк добре знав, поки її не буде вимуровано, -  з його макітри жодна волосина 
не впаде, як і з голів інших металознавців -  дармових будівельників про
фесорового заміського житла, й передовсім з безцінної шевелюри дармового 
ветеринара професорового підупалого на ноги чотирициліндрового коня.
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Разючу схожість, ніби печатка державної нотаріальної контори, 
за&івілчували вирлаті, чисто з коров’ячого заплідника, очі, на які можна було 
ставити всі свої гроші, мов на вірного коня під час перегонів, і які дедалі 
настирливіше піддрочували підійти до свого співробітника й, роблячи замах 
з і  його й так не дуже великий хист до слова, ні з того ні з сього запитати, яка 
ж  хвойда (котрій Степан, аби злодійкувато ушляхетнити позичений у віслюка 
" ~ е н ь ,  відрекомендувався, звичайно ж, інженером-металургом) під час 
останнього відрядження до Норильська примусила впродовж кількох днів 
лестеченно помирати з нудьги просякнені отруйним димом чорні прогони 
"М̂ З-Т.ГПЙНОГО цеху.

Звичайно, ніхто не міг заборонити скочити в гречку й самому, аби, як це 
роблять майже всі чоловіки на світі, де-небудь у затишному кубельці гарненької 
мазодички поласувати солодким медком, тим паче масло у вогонь підливав 
Степан зі своїми підхопленими біля готелю повіями, навіть гадки не маючи, 
2яс на сторожі їхнього з Іриною кохання стоїть збільшений настрашеною уявою 
* іесятки разів шприц, довгу, чисто шампур, голку якого, за свідченням того 
ж ~ахи Степана, молоденька медсестра з венерологічного диспансера, й оком 
к  :мигнувши, встромляє у витягнений з матні патик, котрим споконвіку 
саджають людську розсаду.

Якщо ж часом і доводилося, як колись у Лебедині, втікаючи від вовка, 
їП2сти на ведмедя, на підмогу квапилося усвідомлення своєї вищости над 
у; *са чоловіками в світі, жоден з яких, доживши мало не до сорока років, 
жізряд щоб не спізнав жодної жінки, за винятком своєї дружини, хоча, мабуть, 
-ічаного шеляга не варте сподівання дістати за цю чесноту' якийсь там
- ^тойбічний попуст від Бога, мусульманський посланець котрого Магомет 
: тагословив гареми, як, зрештою, і за той альбом у шкуратяній оправі, якому 
“ ?заздрила б, либонь, фототека не однієї кіностудії -  таких вродливих і не 
схожих одна на одну жінок клала штукарка-доля в ліжко трохи вродливішого
о мавпу' Степана.

У кожному разі на власній спині перевірити, чи, умівши брати, Бог уміє й 
в д ав а ти , можна хоч зараз, дарма що перед очима й досі страдницьки 
зморщується скривлене обличчя молоденького лейтенанта, котрого якийсь 
іг5г-\ірург з військового госпіталю в Угорщині достеменно видрав із 
“̂ •гнстої лапи смерти, наперекір кулі з пістолета Макарова, яка прошила 
_7 г*:^ самостріла за міліметр від не дуже відданого ідеалам комунізму серця.
. сгтрий, у нескінченно довгі осінні вечори в одній палаті з Валерієм 
Івановичем, уперше похитнув твердолобе безбожжя кадрового офіцера 
? азійської Армії, бо, побувавши в стані клінічної смерти, міг дуже 
сгасномовно розповісти, як на тому світі почувають себе самогубці, і тепер 
«о- з краще загинути за вироком військового трибуналу, аніж без упину летіти 
з і : ніби запозиченими з картин Васильківського козачими левадами й благати 
3>:са \оч на мить зупинити цей шалений лет.

Хоча, відверто кажучи, оце охляле з голоду руйновище, може, й не треба
>  іс класти на розпечену, мов сковорідка, рейку чи встромляти в зашморг десь 
з і  яаивищому дереві в лісі, бо воно, очевидячки, й само знайде собі могилу 
га соситій дерматином лавочці в напівпорожньому вагоні електрички, так і 
^  поравшись з покладеним на нього завданням, яке, звичайно ж, не полягало 
; тенту; аби злодійкувато вислизнути з труни й, роблячи одну помилку,
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безглуздішу за іншу, врізати не знати й де дуба, як звичайнісінький собі без 
роду-племени волоцюга.

Невідомо тільки, чи варто було вичиняти шкурку, переселюючи душу в ~ 4 
такого шкарбуна, хіба лише щоб показати цвіркунові на його припічок, а то ^0Д1 
завеличалися тут, ніби поросята на орчику, нахабно уявивши, начебто це вони Б 
виносять ухвалу, з лона якої матері вилізти на світ, бо, мовляв, під час статевого зиі 
акту в небо вилітають два згустки енергії й з ’єднуються там за законами 
інтерференції (підсилюючи один одного, якщо чоловік і жінка випромінюють 
одну хвилю, тобто пойняті щирим взаємним коханням, або послаблюючи, гг  
коли, приміром, якась дівчина з примусу зляжеться з осоружним 
залицяльником), і тоді по їхньому спільному енергетичному стовпі, мов по 
драбині, вирушає в своє земне існування котрась із шляхетних, а то й ницих *-т‘ 
душ, що їх скоєні в попередньому житті гріхи, неначе поприв’язувані до ніг м  
більші й менші тягарі, затримують на різних і за висотою, і за відповідними 1 с 
потойбічними пільгами сферах небесного світу.

Хоч як би воно там було насправді, але коли вже дався запрягти, так дайся 42 
й поганяти, хоч ступня лівої ноги так немилосердно пече, ніби в черевику 
якийсь недоумок розпалив багаття, а коли ще й не перестане забивати дух 
колька під випнутими, чисто в старого собаки, ребрами, то саме в раз пере
втілитися в бідолашну небіжчицю Уляну, котра колись, сама того не 
сподіваючись, нагнала добрячого постраху на маленького підпаска, раптово 
беркицьнувшись на стерню й з нелюдським ревищем заходившись качатися 
по жовтих колючках.

Гаразд, що крізь цілком придатну для непоганої підсаки на мільку сірувату 
мішковину погребового піджака (що його ніби вчора вони з матір’ю, 
відзначаючи появу в їхній родині першого студента, купили в якійсь 
дешевенькій крамничці на Подолі, аби потім упродовж п’ятьох з гаком років 
його рукави глянсували інститутські лави) навряд щоб просочилися рудуваті 
плями, як крізь благеньку суконьку, котра (прикрашаючи колись ясно- 
червоними трояндами стан господині якоїсь Лиски або Маньки, а тепер 
затуляючи від людей таке ж саме зів’яле, як і квіти на ній, тіло Уляни), 
зазнавши життєдайного впливу м’якої, чисто з милом, води польового озерця, 
набула свого попереднього вигляду й заховала від цікавого дитячого погляду 
білу з великою чорною родимкою на лопатці спину.

Проте розпорошеним на платформі, немов граки вздовж щойно проораної 
борозни, майбутнім пасажирам електрички, видно, не судилося стати 
глядачами гостроцікавого видовища, бо хвиля раптової метушні не залишила 
двох думок з приводу того, що десь там на обрії, на недосяжній для старечих 
очей відстані, з’явилася жовтогаряча цятка, і коли в цю мить у неї під колесами 
не западеться земля, то за кілька хвилин вона, неймовірно збільшившись, 
роззявить свою багатороту пащеку й кине в несите черево, як собака муху, 
доволі незначний поживок

Ескіз VIII. Папір, сепія, туш

Виявляється, брязкіт, котрий зненацька вдерся в слуховий канал 
верещанням кота, що йому дверима ненароком прищипнули хвоста, може 
видавати не тільки порожнє відро, перекинуте в мороці захаращених усякою
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іі без сіней, а й, потрапивши між половинки пущених у рух дверей вагона,
; * ичаннісінька пляшка з-під пива, брунатні скалки якої раптово сяйнули в очі 

щу в сонячними зайчиками й почали відлічувати хвилини, неначе перетворені на 
а ^  гслнни зорельотом далеких нащадків, близька до світлової швидкість котрого, 

зони ^  з:ли в Д°°рій злагоді із загальною теорією відносности Ейнштейна, надарує 
вого клчаидушних підкорювачів холодної безодні Всесвіту чудовою можливістю 
[ами надовго пережити своїх дітей і ще не народжених онуків та правнуків.
>ють Хоча, звичайно, таке, з дозволу сказати, безсмертя може дати ще меншу 
очи іп ху  аніж переселення душ, що його вирядили зі священних берегів Ґангу в 
чим мандрівку до своєї прадавньої Батьківщини індійські брахмани з
з по зсгледцями славетних козаків на головах, бо яка користь он тій обкладеній 
цих жзунаками нещасній жінці в засмальцьованій жакетці й з обличчям, мов писок 
і ніг нагогошеного й ладного роздерти на шматки бульдога, в тому, що вона
яМИ і одному з попередніх життів гордовито споглядала на цю грішну землю 

ішими очима, приміром, єгипетської володарки Клеопатри, коли навіть 
на це надійно стерто із запам’ятовувальних клітин її головного мозку? 

Проте, тліючи серцем за чи не єдину пасажирку в вагоні й підтоплюючи 
д аячутливими слізьми її гіркий талан, не потрібно скидати з рахунку Уляну, 

либонь, почувала себе на сьомому небі, коли щастило де-небудь у полі 
втрапити на соковиту й рясну пашу для розбещених, мов пізня дитина, кіз 
изчл кожної з яких вона знала, чисто свої старі чоботи, і ввечері, згорда 

■взираючи на роздуті, наче футбольні м’ячі, ікри, сумлінною вихователькою 
тхт*чого садка складала справоздання перед розчуленими молодицями про 
пдн> чи варту догани поведінку їхніх молочниць), або коли, угонобивши 
■зажерливу плиту майже цілою в’язкою притягненого з болота очерету, 
в  алувала химерні візерунки в розпочатому ще минулої зими мереживі до 
чийогось рушника чи простирадла й крізь прохуканий у сантиметровій 
ваморозі кружечок милувалася запаморочливою круговертю сніжинок за 
слодним вікном хатини.

Та й самому іноді доводилося погрітися під промінчиком щасливої зірки, 
особливо коли обціловані пальченята Марійки надибували в здоровенному, 

\зта, портфелі обов’язковий для дня одержання заробітної платні пакунок 
: ; і >^ми цукерками, що їх барвисті обгортки годину тому притягували увагу 
закупці в до вітрини фірмового магазину “Українські ласощі”, а відтепер 
т  -^ташатимуть сторінки спеціально заведеного альбому, і потім на знак 
&і*чности спліталися в лев’ячій батьковій гриві (але тільки не того ранку, коли, 
54 3*2-10. ще й не встигало жалібне пстинькання подолати відстань між 

іагованим Катериною Федотівною ліжечком і їхньою постелею, а Ірина з 
тиазою  посмішкою відкидала зі своїх туго налитих молоком грудей 
■астирливу волохату руку й, аж ніяк не посилюючи батьківської любови до 
іж^гскої крихітки, відкладала, згідно з вичитаним у “Декамероні” висловом, 
ягаяжння диявола в пекло на наступну ніч).

Ллє. ніде правди діти, з роками Марійка, наче аби спокутувати свою 
з с о н н у  що не народилася хлопчиком (котрого батько спав і уві сні бачив і, 

‘г. :\вату не в ті двері потрапила якась молоденька повитуха, чекав навіть 
сл_і того, як Катерина Федотівна своїм дзвінком із найближчої до пологового 

телефонної будки раптово перепинила нудотний перебіг 
ирп фсгт? псових зборів, і Степан, викриваючи потаємні сподіванки кожного
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відділівського алкоголіка, зажадав негайної горілчаної купелі для новонарод-1 
женої дівчинки), робилася дедалі гарнішою й розумнішою і, взявши на озбро- ш і  
єння кучеряве волосся мамки та її сині імлисті очі, які неначе влитими в них р>6і 
чарами колись звели з розуму молоденького студента, домоглася від татка такої ж. т 
любови до себе, що нею могла б похвалитися не кожна мати, особливо така, пар 
як Ірина, з її крутим норовом, дошкульні штурхани котрої, спрямовані в часом 
винну, а часом і невинну дитину, доводилося частенько гасити на своїй спині.

Та спробував би якийсь урвитель бодай пальцем торкнути Марійку, то йому 
б навіть і подвоєна з переляку прудкість ніг не допомогла б уникнути долі > 
курчати, що його шуліка, зловісно кружляючи над чиїмось обійстям, вибрав 
ненатленним пуцьвірінкам на обід (принаймні, провинене вухо хоча б і не зм  
залишилося в Ірининій руці, то ще довго по тому набувало б своєї звичайної 
форми), або коли б довелося, неначе на полі бою, виборювати вільні місця у І 
ваґоні, то Ірина кістками б полягла, а надала б Марійці приємність сидіти біля зро 
вікна й, поки батько, зробивши все можливе й неможливе, аби з козирним 
тузом програти, поділить карти, переможно простежувати довколишні —  
краєвиди.

Хоча навряд, щоб допитливому дитячому поглядові та могла догодити (не і сі
давши йому гідного уваги поживку у вигляді екзотичного чорногузячого гнізда 
на оброслій зеленим мохом стрісі або щонайменше першої-ліпшої корови чи ну 
кози, а ще краще овечки, котра під звичний перестук коліс незворушно скубе 
собі траву і навіть гадки не має, що хтось її досі бачив лише на малюнках) 
оця нудна чорно-зелена круговерть за затьмареними жовтістю дверима ** 
тамбура, проте і Марійка підняла б зараз догори брови, бо, тілько-но -- 
електропоїзд, наче здиблений кінь, миттю відреагувавши на раптовий посмик . — 
ПОВОДІВ І ХОЛОДНИЙ ДОТИК острог нетерплячого вершника, рвонувся З МІСЦЯ, в Ж' 
очі ніби сипонуло піском яскраво-червоне море, і на мить здалося, буцім їхній ! 
потяг наздогнав першотравневу колону демонстрантів, гаразд що ще не | ~  
проминуло літо, аби ходити в ліс по калину.

Треба тільки не проґавити простягненої правиці вождя, що колись їм із І  *  
Марійкою (котрій, привізши з Києва купу гостинців, хотілося ще й дати : 
радість, посилено махаючи іграшковим прапорцем на плечах татка, притягти ? Щ 
до себе увагу вшанованих всевладним райкомом партії перебуванням на 
оббитій китайкою трибуні заслужених доярок, механізаторів та інших І -1 
переможців соціалістичного змагання району) показувала провулок, в який 
потрібно було повернути, сколихнувши тисячоголосим “ура!” наповнене 38 
бузковими пахощами бузинське повітря, і в який років із двадцять тому інший *  
вождь (котрий стояв на цьому самому місці, аж поки одного осіннього дня с  
хтось хоробрий, чисто ті миші, що втопили мертвого кота, не відбив Йому' *  
карлючкуватого гранітного носа, а чоботи не обквецяв кривавою фарбою) { ■ 
спрямував крізь непроглядну й мокру темінь “чорні воронки” після зловісного ■ 
нічного відвіду вання, мабуть, чи не найвідданіших справі побудові комунізму і ■ 
в окремо взятій країні більшовиків.

Шкода лише, що в ті часи Ірину, як і всіх інших радянських піонерів (коли 
вони під барабанне дріботання приставленою до скроні рукою салютували 
людині, яка, згідно з хрестоматійним віршем українського поета-класика, 
змушувала іскритися кремлівські ялини), пошивав у дурні славнозвісний 
“батьківський” усміх з-під військового козирка генералісимуса, хоча вона, на
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ірод- нра&ду сказати, й була під один шанець зі своїм батечком (котрий ще й тепер 
ібро- був горло перегризти кожному, хто не вважав, що коли в лісі дрова
них г -^ ю т ь , то тріски обов’язково мають летіти аж до самого села) і, звичайно 

гакої ж. тягла руку за накрученим чаркою оковитої старим солдафоном із довоєнним 
"ака. шрпйним стажем, а що дружні сороки й орла заклюють, то не допомагало 
ісом Х2з:ть завжди несхибне підпертя у вигляді осавула з добрячим гарапником -  
[ині. спиним поштовхом до праці в далекому комуністичному майбутньому; схожого 
іому ж  на того залізничного цербера, котрий зайшов у сусідній вагон і почав швидко 
долі ивслижатися до тамбура.
>рав Такому не те що, печучи раків під глумливими поглядами пасажирів,
і не заплатиш у кілька разів більше, ніж коштує квиток, а й де-небудь у 
іної «и::вгемному підземному переході віддаси навіть гаманець із щойно 
дя у ^сд&есжаною заробітною платнею, а якщо зараз, аби не дратувати гусей, не 
5іля зробиш так, щоб тебе шукали, то похолоне в п’ятах ще дужче, ніж тоді, коли, 
іим >  ьзло, піймаєшся в лабети полоненого мадяра Януша, який кожен Божий день 
пні їй  сонця до сонця непомітною тінню скрадався поміж колгоспними гру шами,

шітунями та черешнями й величезним кілком міг зробити з маленького крадія 
(не валіку. неначе обценьками вхопивши не досить прудку ногу саме в ту мить, 
зда *сли вона мала щасливо зникнути за двометровою чорністю жужеличного 
чи *у«\

убе Отож, що менше вагонів залишалося до начиненої всілякими там 
їх) г^інсформаторами та іншими електротехнічними мудраціями, наче кров’янка 
ма і2_ісю, металевої з жовтогарячими позначками голови залізничного вужа, то 
но і^-іалі густішала щойно заковтана пожива постраха зелених скрекотух (котрі 
ик в и  зголоднілим поглядом гіпнотичних очей геть-чисто втрачали жадобу до 

в життя і, як подейкують, із запалом самогубця самі лізли в роззявлену 
іій гсстрозубу вершу), яка ще не встигла покуштувати шкварку на пекельному 
не травному шляху, хоч і була добренько полита хай не шлунковим соком чи як 

: згн там називається в плазунів, то не менш рясною травневою зливою, майже 
із І  ^прозірну стіну котрої потяг прорізав кілька хвилин тому, аби втерти носа 

ги гсзбурханим силам природи, щоб вони й зараз не склали занадто високої 
ги дукки про себе, як тоді, коли налетіли шулікою на них з Іриною в 
іа ІГоюсивському парку, заступивши двом сплетеним з волі кохання голим тілам 
їх І до, можливо, найбільшої в цьому світі насолоди,
їй Проте показувати хвоста борцеві із зазіханнями на бюджет південно-
іе пханої залізниці (як колись такому ж ревному охоронцеві колгоспної пшениці, 
й *ГТрт£И за торбинку приречених на гниття під осінньою сльотою колосків, по- 
[я шроодених кров’ю з дитячих ніжок і добутих на додаток до клумачка зерна -  
у  І  иного заробітку за щоденну зустріч сонця й прощавання з ним на
>) і » л с с м у  й невеселому полі, міг своїм пропам’ятним канчуком із свинцевою
0 І  іг х̂іьасю на кінці помережити спину такими рубцями, що й до нових віників 
у І  голися, і від напівдикого коня, котрого рятували тільки непролазні нетрі

іі:ок»оі лісосму ги чи колгоспний садок) треба було, як той казав, оглядаючись 
а Р ші ^ ін і колеса, тобто витиснувши під час наступної зупинки із запоганених
4 \ сг.ігаи. мов шибки мушачими кізяками, суглобів якомога більшу швидкість, 
,5 І  • спинитися в його глибокому тилу.
1 Ъ найгіршому разі доведеться нетерпляче складати секунди в хвилини,
і одному пикатому велителеві сталевого цугу повозів під неуникним
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тиском зафіксованого на всіх станціях і перестанках розкладу руху не 
заманеться зглянутися над чиїмись жданиками й ушанувати своєю Ноч 
присутністю якусь невідому платформу, хоча зіпсований поїздовою щде 
звукопередавальною апаратурою голос і допроваджував до вух дедалі ~кі 
знайоміші назви, одна з яких повернула до життя спогад про безмежне поле 
(де колись їм, сяйливим від щастя першокурсникам політехнічного інституту, 
наверзлося на думку мало не до ночі, навпомацки відрізняючи достиглі 5Кг 
помідори від зелених, доводити галасливому, мов сім баб укупі, бригадирові. -гк 
що з його несусвітніми нормами виробітку, попри майже повністю залишену . 
на тарілках у колгоспній їдальні печеню з якоїсь рогатої довгожительки, легко що 
впоратися) й наче війнула в обличчя фіміамом, з усією переконливістю сазч 
засвідчуючи, що до Дарниці вже рукою подати. | >у.

Маючи зір хай не завислого в надхмар’ї орла, від погибельних пазурів т 
котрого годі сховатися навіть нориці, а не те що зайцеві чи якійсь там іншій - ~ 
приреченій на травлення в хижаковому шлункові дичини, а, принаймні, сиг 
окастого хлопчика (з яким маленькі збирачі колосків почувалися, мов у Бога 
за пазухою, позаяк далекоглядні очі притьма брали в примітку ненависного V ; 
об’їждчика, коли він перебував ще у вигляді чорної цятки на хвилькуватому кп  
обрії поміж тонкорунних плеканок святого Макара), он за цим лісом, що його прі 
тремтливі осики всього за два-три місяці дадуть права громадянства не одній - :
родині бабок та краснюків, вже можна було б, мабуть, постерегти зловісний =
обрис вимуруваного аж до хмар димаря з кілометровою стьожкою жовтих - г  
ядучих викидів шовкового комбінату -  непроханих гостей їхнього помешкання ткз 
на восьмому поверсі в ті, на жаль, далеко не рідкісні дні, коли вітер націлював р 
свої повіви на північний захід.

Колись цей дим, перед яким їхній розкиданій тоді по Україні родині зараз! з ; 
належало б упасти на коліна, нагнав чималого страху на інститутську; 
квартирну чергу й, надавши можливість матері так задирати кирпу перед! 
сусідками, що й граблями не дістанеш, зробив повноправним киянином -- 
молодого спеціаліста, котрий ладен був поставити ліжка в найшкідливішомуі х  
цеху шовкового комбінату, аби тільки не ночувати на приставлених докупи гс 
відділівських стільцях і щодня бачити свою улюблену крихітку Марійку (а не к  
долати на шляху до неї різноманітні перешкоди у вигляді то ортодоксального аз 
спротиву завідувача відділу нещодавно введеній урядом робочій п’ятиденці,! р< 
то напхом напханої уже на центральному залізничному вокзалі електрички) з: 
та Ірину, якій розпутний директор школи з лисою, мов коліно, ГОЛОВОЮ, щоб ; ; 
помститися за скуштованого в своєму кабінеті ляпаса, звелів поставити на 
суботу аж три уроки і якій через це рідко коли щастило вилізти з наданого 
призначенням наполовину електрифікованого села під Васильковом.

Проте щемна, неначе зубний біль, розлука, видно, була написана на 
їхньому віку, бо ще й не встигла розвіятися, мов дим. пам’ять про самодура-1  
директора (котрий, до речі кажучи, за іронією долі через кілька років знову 
став Ірининим, хоч і не безпосереднім, начальником і злопам’ятність котрого 
потім частенько давала про себе знати з просторого кабінету в міському відділі 
народної освіти), як на небокраї їхнього подружнього життя заманячила не ? 
менш одіозна постать Михайла Антоновича, який, аби бути на видноті перед 
усім Радянським Союзом і завдяки цьому додати до свого імени вимріяний 
приросток члена-кореспондента Академії наук, розгорнув таку бурхливу г
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цільність, що нещасним співробітникам його відділу доводилося днювати й 
- :ч \  вати в розкиданих по Європі та Азії ливарних цехах, на догоду 
-_:вищенню мщности металу для радянських танків та ракет, вкорочуючи віку 
зоадливими модифікаторами й так приреченим на пропадання в заполярних 
-зсорах інакодумцям.

Щоправда, до пори до часу щастило ховатися за плечима менш метких на 
«гадки, але більш голінних до скляного Бога товаришів по службі, аж поки 
-іхе крякання ворона, що, як відомо, завжди біду накличе, не спіткнулося об 

-зичну тишу спустілого помешкання, дбайлива господиня котрого не могла 
■хні здмухувати достеменно кожну порошинку' з його поверхні, бо, можливо, 

в цю мить (підсвідомо благаючи бабу Соню прихистити Марійку в своїй 
ізігтирі) лежала під ножем хірурга в одній із київських лікарень, куди її прямо 

>рюку допровадила машина швидкої допомоги й де у відчайдушному змаганні 
-гтовщити волосинку Ірининого життя довелося викурити не одну пачку; 
сигарет.

До речі, коли вже голодній курці спало на думку просо, то немає чого 
боятися за корону на голові, бо он той гомила в смугастій, мов зебра, тенісці, 
иттрий ніби вчора зліз із обплетеного ліанами тропічного дерева й з осторогою 
тимірявся нині до стояння на задніх кінцівках, навіть аби був піддатливий 
іо навіювання через далечінь, не візьме зараз за взірець Ірину, яка вміла 
згадувати кожне бажання чоловіка, й не простягне запопадливо видобуту' з 
гички сигарету, а, скоріш за все, з неймовірною силою на квадратний сан- 
-цчетр пригнітить підбором до металевої підлоги тамбура чималий недокурок 
: розв’яже нарешті світ отій огрядній молодиці в чорній хустці, з широко 
гозтуленими від здивування очима й виглядом пантери, яка зі своєї схованки 
з буйному лапатому листі терпляче вистежила необачну здобич, прикипіла 
ло стовбура й притьма зробить смертельний стрибок.

Чого доброго, ще заходиться наступати на п’яти, неначе відділівська 
лр> карка Поліна, котра в фотолабораторії (де академічні мистці наставляли 
гоги чужим чоловікам, влаштовуючи щось подібне до підпільного будинку' 
гозпусти з деформованим від безперервних статевих актів столом і чиїмсь 
л складеним на вівтар блудства старим кожухом, чорні закрутки вовни котрого 
спізнали утиску від сідниці не одної інститутської повії й були рясно скроплені 
розпутним сім’ям не одного охочого стрибнути в гречку) за пляшку 
дешевенького вина, мабуть би, згодилася побавитися сексом навіть із жеребцем 
від жагучих залицянь котрої можна було устерегтися хіба в кабінеті Михайла 

Антоновича -  теж неабиякого мисливця за не дуже великими прихильницями 
подружньої вірности.

Та годі повірити, щоб дорідні тілеса, які он випадають з жовтої в сивий 
-ерошок сукні, коли не задушили ще в самісінькому зародку безглуздий замір 
стряти в ризиковані перегони, то принаймні залишили бодай шанс із тисячі 

добути перемогу цьому ходячому жлуктові (яке хоч бери та звільняй від різного 
тахміття в їхній хатині й у розпалі тридцятиградусних морозів позбавляй 
т: значеного дореволюційним попелом віку в материній печі), тим паче, що 
байдужий до чужих проблем голос допіру ознаймував Дарницю й ніби зробив 
тіло невагомим, атому лишалося тільки вчасно піднімати ноги, щоб вони, бува, 

не наїхали на якийсь пень у хитливому, ніби палуба під час шторму, 
проймищі між вагонами
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Ескіз IX. Тектура, білило, калія

Колись на цій дорозі, перетвореній голомороззям на ковзанку- (ще кращу 
за ту, яку часом, радіючи, що встигла забрати в чоловіка денний заробіток, 
поки на маленьку чоботарню, мов вороння на дохлятину, не накинулися 
горілчані брати, влаштовувала перед їхнім будинком двірничка Нюся), вони з \ 
Іриною та Марійкою обсовали своїми пальтами достеменно кожен лінійний 
метр (оскільки дуже незвична навіть для тієї зими негода наклала 
беззастережне вето на рух не тільки автомобілів та автобусів, а навіть трамваїв), 
аби через дві години з гаком у Бузині знову повторити небезпечну мандрівку, 
котра багатьом у той день коштувала поламаних рук та ніг, у, так би мовити, 
зворотному напрямі -  від залізничного вокзалу до тещиної домівки, де як 
винагорода за всі поневіряння на них уже чекав апетитний холодець з 
наловлених Валерієм Івановичем окунів, таємницю варіння якого Катерина 
Федотівна тримала за сімома замками, і драглиста твердь якого була така 
прозора, що, здавалося, двоє хижаків ось-ось вигулькнуть зі своєї схованки 
за лавровими листками й кинуться на заґавлену десь за межами тарілки мільгу. |

І хоча сьогодні просто яблуку не було де впасти від усяких транспортних 
засобів, серед яких, ніби півні серед своїх скупих на барви топтанок, | 
вирізнялися яскравим спектром кольорів трамвайні вагони, проте, як той казав, 
не було клопоту, так чорт надав, бо вервечка сріблястих тополь (сполучивши 
двох увічнених у металі воїнів, один з яких спливав кров’ю й видобував 
останні сили зі свого простреленого фашистськими кулями тіла, щоб утримати 
в руках автомат, з мармуровим погруддям вірної дружини й соратниці вождя 
світового пролетаріату) саме почала причіплювати до своїх мікроскопічних 
насінинок пухнасті парашутики, біла речовина яких мала дивовижну здатність ? 
не тільки знаходити на віддалі кількох кілометрів від своїх отця-неньки 
живодайний грунт для продовження пірамідально-шпичастого роду, а й | 
проникати достоту в кожен отвір людського тіла і була другим стихійним лихом - 
після виплеканої весняними повенями мошви.

Аби не буйноцвіття бузку; що приховувало в собі чарівні квіточки з п’ятьма І 
пелюстками (які колись у школі перед іспитом треба було доконче відшукати 
і з’їсти, і, хоч як не дивно, цей забобон анітрохи не спростовували невиправні 
двієчники, бо саме до їхніх рук завжди потрапляло найбільше щасливих 
“зірочок”), та п’явкою присмоктана до тіла сорочка, котру; мабуть, в якомусь 
кущі потрібно викрутити, і аби зараз кровообіг у долонях перепинили пудові 
лантухуваті сумки (позаяк Катерина Федотівна більше уболівала за шлунок 
своєї улюбленої онучки, аніж за руки її батька), то устелена білою порошею 
трамвайна колія могла б наштовхнути на думку, що вони оце щойно приїхали 
з Бузина, й Ірина, котра зовсім не мала наміру ставати козачим отаманом, щоб 
терпіти обпаскуджений поїздовий туалет, подибала до трохи пристойнішого 
його вокзального родака.

Марійка ж (материзна котрої -  гарненьке, мов намальоване, личко й ніби 
виточені на верстаті диво-майстром литочки) встромляла чималі палиці в 
колеса любови украй нещедрої на почуття калиновицької бабусі (яка колись 
чи то жартома, чи всерйоз зарікалася не пустити навіть на поріг своєї хати 
невістку з тонкими ногами), усередині була начинена, мабуть, батьковими 
органами, бо ще з маленства вранці її треба було просто вмовляти сісти на
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тою» ггсщик (скільки б вона ввечері не видудлила чаю, компоту або якоїсь 
» : г^іини, знову ж таки з батьківською жадобою, притаманною хіба
: кх»: в м  на водопої), не кажучи вже про велику потребу, що її дитина часто-
— сяраятжла лише на другий-третій день, та й то тільки завдяки тоненьким 

їм мила, які поспішала впихати куди слід Катерина Федотівна,
. такою разючою несхожістю органів травлення внучки на свої. 

Гхче через тоге піддане щоденному прокляттю тавро тещиного організму 
к  з г . ’ ами загрозливо набирало дедалі ортодоксальнішого вияву й 

:я одного прегарного дня обернутися справжньою недугою) 
протоптана Катериною Федотівною стежка до Києва потроху 

спочатку невибагливим моріжком, а потім і зовсім заховалася в 
:бур’янах, атому полегшувати долю мазаної внучки, безголовим 

котрої за допомогою картоплі, тюльки та олії заманулося зі своїм 
^  хвостом лізти туди, куди навіть кінь з копитом не дуже квапиться 

дратували Катерину Федотівну бучні вхідчини, і не стільки ящиком 
г> який можна було б купити, хоч і не імпортну, але теж доволі 

їну софу, скільки словом “бабка”, що, наче горобець, злетіло на 
з не вельми ґречних вуст запізнілого нащадка богуславського 

і Михайла Антоновича, чорні, аж селезнисті вуса котрого цілий вечір 
і її розуму), довелося, згнітивши серце, споконвічному супротивнику 

методам виховання дітей Валерію Івановичу 
Ов там. біля того кіоску' з промовистою табличкою “Союздрук” (задля якого 

тесть залишив би електричку, очевидно, з особливою нетерплячкою, позаяк 
Карибська зистава, що її з хистом геніального режисера ставив перед 

жахом очима цілого світу' лисий Кремлівський державець, його 
клди більше, аніж неправдоподібно перебільшувана Катериною 
)ю порожнява Марійчиного шлунку), вони мали зустрітися й 

разу, бо не міг же бідолашний Валерій Іванович під чоботом, як 
гсверив, “черта в юбке” остаточно втратити владність колишнього 

і полку (грімотливий голос котрого всього кілька років тому тримав 
*ній покорі близько семи десятків побувалих на коні й під конем 

. офіцерів) й не залишити собі бодай жалюгідних її решток у вигляді 
кс зування над зятем, який ніби був зобов'язаний завжди ледь не зсаджувати 
ге з вагона.
Црете. хоча від дана поштаркою бабі Соні телеграма й не залишала жодного 

стосовно раптового крововиливу в мозок, фанабериста пам’ять 
> тримала язик за зубами, коли йшлося про палату для тяжкохворих 
4ному відділенні Бузинської районної лікарні, де Валерія Івановича 

гас завертали з половини дороги, яка допроваджувала до Божих отар, 
Катерина Федотівна навіть і в гадці не припускала, що її чоловік 
до тих п ’янделиг, котрі частенько, мов угодованого кабана, 
їли через поріг полковника у заброєних штанях і, звісно, без щойно 
пенсії), колись стане хай і небесним, але все ж таки пастухом, і своїм 
і та ночуванням коло любого серцеві ліжка достеменно витягувала 

підупаде біополе, озброївшись доступними далеко не кожному
> ліками, Михайла Антоновича (брат якого хай і не мав престижного 

—сіесора, але саме в той час обіймав куди впливовішу посаду 
. фармацевтичної фабрики).
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Однак нехай норовиста пам’ять, бундючно загнувши кирпу, й погребувала, 
просякнутим сальмяковим спиртом і смородом занехаяної вбиральн^ 
лікарняним коридором (захаращеним залізними казарменними ліжками, на, 
яких під благенькими ковдрами, що з тяжкою бідою зігрівали кволі тіла не, 
одного покоління хворих, охочі поліпшити своє здоров’я коштом держави, МОЕ 
грішники перед брамою Чистилища, очікували, коли і в їхнє віконце загляне 
сонце, ніби і в палаті під час ранкового обходу повз них не поспішатиме до 
їхнього сусіди віддати куплену за коробку шоколадних цукерок, пляшку 
коньяку, а то й просто за покладену в конверт хрустку жовту вату банкноту увап 
чванькувата лікарка), але вона навряд щоб могла витривати потужний натиск 
сповненого жалю голосіння міді похоронного оркестру, під котре Валерій 
Іванович на тому світі рвучко брав у свої дужі обійми Юрка й, ковтаючи 
давлючий солонкуватий клубок, що підкочувався до самісінького горла, 
прощав синові несумісний з мораллю затятого апологета світового комунізму 
вчинок.

Пішла ж вона зараз на повідку в затаврованого протиприродною 
пристрастю хтивого контролера, котрий, можливо, навіть у цьому самому 
трамваї колись увечері тішив себе ілюзіями відносно того, як, обвозивши кілька 
разів з кінця в кінець двадцять другого маршруту, він купленою завчасу 
пляшкою заманить вродливого й, видно, піддатливого, зважаючи на маленьке 
підборід дя, юнака, що з дурного розуму вчасно не закомпостував талон, у своє 
кубло розпусти й там, обсипавши предмет ніжного закохання любощами, а 
то й засмачивши потайки склянку з вином клофеліном, пустить його 
сексуальну орієнтацію в зовсім іншому напрямі, і тоді довелося б (аби Бог не 
наслав на їхній ваґон ціле стовпище охочих переглянути якийсь американський 
фільм на останньому сеансі в кінотеатрі “Аврора”) крадькома скидати оком 
не на репрезентантку білої челяді, а на гарного хлопця, подумки 
усамітнюючись із ним де-небудь під розлогим ку щем верболозу, а ще краще 
серед безмежного поля, в густому на весь зріст житі (де багато років тому 
забракло зваги чи, може, й уміння зламати калину вже покладеній на спину 
дівчині), щоб, помираючи від жаги, лишити його в чому мати спородила, 
якомога тісніше притулитися до жаданої сідниці й нетерпляче вхопити в руки 
здиблене природжіння.

І хоча такий різновид кохання (на який мали нещастя спійматися, немов 
вередливі карасі на хитромудру принаду, чи, може, навпаки, якого сподобилися 
від небес за чисте, ніби скельце, сумління майже п'ять, згідно зі світовою ста
тистикою, відсотків чоловіків) злочинне суспільство, аби якомога чистіше упо
рати справу, щоб навіть найприскіпливіший адвокат не міг і голки підсунути, 
поспішило віддати у відкуп всеїдному криміналові, але він, безумовно, 
набагато моральніший, аніж так звані штучні передчасні пологи -  сумний і, 
ніде правди діти, масовий вислід традиційного кохання, бо, принаймні, не 
робить убивцями жінок (котрі, пильнуючи свої глембеї, ніби зіницю ока, 
поспішають лягати в гінекологічне крісло й приневолюють найнятих, іноді 
за великі гроші, катів у білих халатах копирсатися у своїх матках) і, звісно ж, 
чоловіків, бо злодій, як відомо, не тільки той, хто крав, а й хто драбину тримав

Недарма ж великий Данте, знаючись на глибинних спонуках найпотаєм- 
ніших почуттів, мабуть, куди краще, аніж учинені на сталінських дріжджах 
радянські інженери людських душ, дозволив содомітам отаборитися у своєму



>УвалаЧшс->’ н:д самісіньким потойбічним раєм, навіть попереду добряг з 
альні»ея2Г’^- ->:ми черевами, одне з яких за велінням долі перепало Катерині 
1И’ котра начебто запустила лап> в хіть до їжі свого худющого, мов
ла не Ящрк. бо мало того, що (не так через украдені якимсь архітектором-
і  МОВ • /-■мшкзкнависником квадратні метри, котрі ще лютіше, ніж спритні, ніби 

азіїю єм ці Дзержинського, придушували кожну спробу зібратись у 
ме до і р »  — . г с  місці, чи то пак на кухні, більш ніж трьом особам, як через іноді 
ЯШК* іг-^н: з огляду на величину тещиних порцій залишки обіду або вечері,
уваг} яросте икода було викидати в помийницю) завжди сідала за стіл

с с  так ще й, показуючи домочадцям свої перлисті разки зубів, 
сі випити за одним присідом відро яєць, а оце б зараз, невміло 

на себе хреста, присягнулася б з’їсти за один раз он той обіпнутий 
кхлелик, видко, полуниць. 

ііігттом п  його господиня навряд щоб схвалила такий несусвітній намір 
тибонь, відірваних від дитячих ротів ягід (за допомогою яких, 

заголилася добренько почистити гаманці киянам від одержаної 
: заробітної платні), бо, вхопившись за виплетену з лози ручку, 

трюця за попа, своїми хижими, мов у первісної людини, поглядами 
-тицвяховувала до ганебного стовпа достеменно кожного пасажира 

юго, на її думку, злодія, а коли трамвай, проминувши кінотеатр 
де вони з Іриною любили дивитися індійські фільми, викресав 

:«г-г^жний дзенькіт і несподівано мало не під прямим кутом повернув 
сходилася озиратися на всі боки, аж поки водій, сумлінно 
сзої службові обов’язки, не оголосив, що наступна зупинка -  

%*ггро Чернігівська”.
беззубого баб’ячого шамкання трамвайного гучномовця спершу 

чимось знайомим і рідним (дарма, що їхня Калиновиця, перетворена 
недавно нафтовим родовищем з тихого, закосиченого вишневими 

Українського села на прихисток злодіїв та п’яниць, либонь, із цілого 
го Союзу, була одвічним яблу ком розбрату між Черніговом та 
котрі, намагаючись вправити її в свою корону, гризлися між собою, 

жебраки за щедре на милостиню місце), проте наступна мить 
та в голові все догори дном, бо мимоволі нав’язався безглуздий 

про те, що загартований буремними роками й оспіваний 
Остзейським та Фадєєвим вірний плеканець, щоб не сказати попихач, партії 

и лавши назву станції Київського метрополітену, потім з’їв у своєї 
теля й поділив лиху долю червоного маршала Ворошилова, ім'я 

млі ока ніби корова язиком злизала з географічної мали Радянського 
С-асз аж ніяк не за ті загублені душі злочинно посланих назустріч 

-анкам кіннотників, а за програну набагато пізніше баталію, що її 
Кремлю лисий державець, зажадавши перетворити споконвічні 

на загальносоюзний пшеничний лан).
Гіг*™ . нлекатарки полуниць, навдивовижу, аж ніби серце звеселилося,
■ в :« . : допитливістю малої дитини вмостилася коло вікна й перебувала 

від неначе перенесених сюди з казок братів Ґрімм химерних 
так званого соціалістичного містечка (залишеного переможцям 

німецькими бранцями на віддяку за смердючу щербу з тухлої 
5с*тви). аби всі карти їй не змішала й не удостоїлася за це погляду,
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призначеного для сусідського поросяти, що ненароком забігло в її город, чорі 
мармиза, яка неначе помахом чарівної палички далеко не гігієнічний сал< 
трамваю перетворила на причепурену, мов скельце, операційну московської 
інституту швидкої допомоги імени Скліфосовського, де кучеряво 
практикантові з братнього Конго зі столицею Браззавіль зробили велику че< 
учитися тримати в руках скальпель на черв’якоподібному відросткові сліпс 
кишки провідного радянського інженера.

Звичайно, навіть і в голову важко було покласти, щоб цю сільську жінк] 
яка зроду, мабуть, далі Києва не їздила (хоча на прощу до Печерської лав 
раз на рік ходили навіть герої творів Нечуя-Левицького), могли в Мос 
терміново зсаджувати з літака, котрий ось-ось мав узяти курс на Норильсь 
і потім, коли напад болю, зробивши свою чорну справу, відійшов геть і жи 
знову’ заклекотало через край, цілісіньку годину розмальовувати перед нею в< 
принади операції й наганяти в жижки холоду лопанням апендикса 
смертоносним витіканням гною в черевну порожнину (як це колись робила 
набагато меншим успіхом Катерина Федотівна, котра разів із сім побувала 
операційному столі, але мала занадто тонку кишку, аби впевнити улюбленої 
зятя в тому, що де відвага, там і перемога), однак саме це засвідчила бенте: 
хмаринка, вороновим крилом торкнувшись завітреного чола й навік 
прикипівши до густої мички волосся, яке влаштувало запекле змагання 
негром за найбільшу кількість поглинутого сонячного проміння.

Такою рідкісною смолявою могла похизуватися, виробивши з червон 
чисто вишні-лутівки, губ дві кокетливі качал очки, хіба тітка Варка, котра дарм; 
що доводилася матері рідною сестрою, на новорічному карнавалі могла 
перебиратися з нею Днем та Ніччю, і, хоча й була викапана баба Явдоха 
чорнявими шнурочками брів (про які б Нечуй-Левицький написав, що одна 
них варта вола, а другій і ціни немає), й круглими, неначе яблуко, рум’янцям* 
на щоках, однак успадкувала від діда як винагороду за своє пізнє народжен 
тремкий співучий голос, що в нього колись по самісінькі вуха закохаласі 
примхлива сільська красуня й вимотала добрячий клубок жил зі свого татуня 
скоробагатька, аж поки той не змінив гнів на ласку й не перегнав у двір де 
голого, мов турецький святий, зятя кілька хвостів своєї худоби (щоправда, цих 
корів та овець і всіх їхніх нащадків безжально перемололи сатанинські жорна 4 
колективізації, а сам опухлий з голоду їхній господар у тридцять третьому році *** 
став комусь вечерею, як повертався додому зі шматком хліба для своєї пестунка в 
маленької Варочки).

А втім, тітка Варка могла тепер пускати бісики тільки плоскусі, лободі та 11 
іншим лютим буряковим ворогам (які, змовившись із палючим червневим 1 
сонцем, перетворили прополювання безмежних колгоспних ланів на пекельн\ * 
працю навіть не кріпаків із дореволюційної Російської імперії, бо ті працювали 
на панів усього кілька днів на тиждень, а швидше чорношкірих рабів на -  
бразильських кавових плантаціях із недавнього телевізійного фільму про 
рабиню Ізауру) і, безумовно, чотирьом одне від одного менше дитинчатам, 
котрих пияк-батько любив, очевидно, не так дуже, як кляту самогонку, оскільки 
не влаштував би, збиваючи хмару куряви на звивистих, буцім змія * 
лагутинських вулицях своїм щойно одержаним прямісінько з харківського 
конвеєра трактором щось подібне до автомобільних перегонів і не прихопив |  
би з собою на той світ ще й свою колишню вчительку; яка сном-духом не відала.
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ЧОрН«в: ї-за - . зороту раптом вилетить так і не укоськании у школі оглашенний 
: сал з переляку ще й проламає стіну сусідської хати. 
їс ь к о п  ЗЬэта хирлявий паріст нерозділеного почуття, немов трава крізь асфальт, 

і лгсдирався на Божий світ, особливо коли вони, бувало, залишалися 
уподоби до небожа, наче шила в мішку, сховати за звичайною приязню 
було несила, і коли десять років між днями народження тітки Варки 
. шо чорним сталінським суховієм спустошливо прокотилися 

землею, щезали, чисто дим, і якомусь дамському догідникові, а 
Тр і ■ дурноверхому однолюбцеві дали б щасливу нагоду заполонити ще 

І0СЮЗ«К 22СЖ і де-небудь у безлюдному притулочку, уподібнившись до постраха 
льськшзв п.*»: л  на світі Степана (котрого колись на весіллі, ніби гарячого жеребця, 
^ттЬиривсжг^ла сексуальна нетерплячка й скерувала в дуже небезпечному напрямі 
ею вс-® звЕСЗ^тного сажа).
кса і простіше простого подумки посміятися з Ірининого обличчя, коли
Зила*® №  довідалася, що пообідню дрімоту нагодованого тривними весільними 

н. |* * х л 2ми кабана необачно збаламутив її розхвалений на свою голову святий 
■еноге4“  Воккн Славко -  об’єкт заздрощів чи не кожної жінки з їхнього начиненого 
гежна яврпфами, чисто шинка присмаками, будинку, хоча сміється той, хто сміється 
авікн х т м і  5о тоді б відбутися легким переляком (як після пропитої на радощах 
ння і т л *6срення київським “Динамо” європейського кубка з футболу десятки -  

«ил; зе третини одержаного, мов на гріх, саме того дня авансу), мабуть би, 
□них,** яевастило, а довелося б, обкладаючи прокльонами обгороджений 
іарма парканом жовтий будиночок трохи навскоси від пам’ятника
гла б Вжг%та> ле їх з Іриною якась вища сила, котрій, видно, начхати на наслідки 
оха з о « 1 вс-зосмудрих діянь, поставила на рушник), перетоптуватися з ноги на 
дНаз|ж т>  о  аое зараз, біля станції метрополітену й перебирати в пам’яті адреси 
цЯМИ З І 1 юиаришів для можливого нічного прихистку.
енщ! Цровс; як любила примовляти Уляна. така ж свита, та не так пошита, бо 

не підгиналися від ніби влитого в них олива, а, немов у боксера, 
покладеного на ринг несподіваним ударом набагато слабшого 
самі поривалися взяти реванш, тобто якомога швидше подолати 

- і :начну відстань, що з огляду на плачливий стан їхнього суглобо- 
^абезпечення була поважною перепоною на шляху' до дому, але 
гасла, яке зрушило б їх з місця, ситий по самісіньку зав’язку 
ми перипетіями мозок (хоча недарма кажуть, що всіляка отара не 
і вівці, бо його зорові аналізатори неслухняно краяли серце до 
ими обрисами сірої дев'ятиповерхової озії і ясно-зеленими 

5ерезового гайка) посилати ще довго не наважувався, ніби оберігаючи 
ви майбутніх куди жаскіших емоцій.

зали
Ескіз X. Полотно, олія

жкгрсоерть перевернув навіть не підземний перехід (оскільки в 
} Союзі, доки не вдаряв грім, ніхто хреститись наміру не мав, то,

у з кладку чиєсь спотворене під колесами автомобіля тіло наклало 
резолюцію на скороспеченому проекті й дало зелену вулицю 

во-буцівельним роботам), до якого через колишнє пустирище 
нині асфальтову доріжку з шеренгою електричних ліхтарів,
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а сірий кострубатий візерунок, залишений керамічними плитками на 
брунатних стінах прохолодного тунелю, бо не могли ж злодійкуваті трудівники 
кельми, захмелілі від виміняної за цемент пляшки самогонки, взяти приклад 
із того пічника, що колись, не одержавши за свою роботу домовленої платні, 
в огнище не кинувсь, а спокійнісінько скомандував печі йти за ним, і тієї ж 
миті, неначе за щучим велінням, слухняне цегляно-глиняне твориво рушило 
з місця, але, видно, було не з того самого тіста, що й славнозвісний повіз Ємелі- 
дурника з російської казки, бо враз розпалося на купу цеглиння.

Веремії, що знову лагодилася застеляти святковий стіл у трохи втішеному 
монотонною хитавицею в електричці мозку, додав гарту той колосальний 
відтинок часу, який знадобився, аби так рознестися вгору й ушир двом лапатим 
кущам з прозоро-мережаними листочками чи то шовковиці, чи то глоду, 
оскільки в цьому місці ще довго по тому, як вони зі своїми складеними в дві 
валізи бебехами, не торкаючись ногами порогу й вчуваючи за плечима 
легесенький шурхіт крил, опинилися у вимріяній квартирі (розташування 
кімнат і підручних вигід котрої довелося опису вати матері кілька разів поспіль, 
немовби повторюючи на замовлення її улюблену пісню у виконанні Лідії 
Русланової), щоб не запізнитися на роботу, треба було пролупити як слід 
заснічені в солодкій купелі сновидінь очі, аби не зав’язнути, мов собака в тину, 
в тенетах міліціонера на тому боці автомобільної траси, подолавши чималий 
опір або драговинних заметів піску, або нанесених за ніч кучугур снігу, хоча 
забарвлення самітних, неначе мандрівники в пустелі, сосен не змінювалося в 
будь-яку пору року.

Невідомо тільки, в яку це воду впало молоденьке насадження менших 
родичок цих поважних, ніби старі матрони, деревин, де вони з Марійкою 
минулого року надибали таку розкішну лісову красуню, що до неї ялинкам 
Катерини Федотівни було ще далі, ніж куцому до зайця, і що її без усяких там 
осяйних куль, дощику та інших новорічних прикрас (котрих назбирався вже 
цілісінький ящик із-під телевізора і котрі щаслива дитина до ночі 
прилаштовувала на волохатих, як лапи Пушка, гілках) баба Соня (яка 
теоретично хоч і не могла мати таких, як вони з Іриною, дітей, навіть коли б 
Господь Бог відпустив їй гріх зробленого ще в шкільні роки аборту й повернув 
плідність, бо була всього на десять років старша за них, проте посада сторожа- 
двірника на плодоовочевій базі наклала невитравний відбиток на всю її 
зовнішню подобу, і за святковим столом вона мало чим відрізнялася від 
Катерини Федотівни чи матері), однаково назвала б “сказкою”, прицмоку ючи 
широким, чисто лопатень, язиком і розпещуючи Марійку, ніби свою онучку, 
видобутою з незліченних бганок широченної картатої спідниці завсідною 
плиткою шоколаду “Оленка”

А може, це все (від убогої хати над зарослим очеретом озером і до гуркоту 
чергового поїзда метрополітену, що його синя гадюка прудко набирала 
швидкість, ніби поспішаючи вгамувати в Дніпрі нагнану лісом спрагу), якийсь 
чудернацький сон із продовженнями, немов у славнозвісному фільмі Шукшина 
про геройкуватого парубка Пашку Колокольникова, котрому хоч убий не 
хотілося розлучатися з брязкотом цілого іконостаса орденів та медалей на 
новенькому генеральському мундирі, чи один з волі Всевишнього створених 
на нашій планеті паралельних світів, схожих на канали в звичайнісінькому 
радіоприймачі, які посилають в один і той самий гучномовець то чарівну
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мелодію запалої в серце ще з дитинства пісні, то надокучливий голос диктора, 
що намагається вдихнути хоч трохи життя у виголошену на черговому з’їзді 
партії нудну доповідь першого секретаря, -  варто лише крутнути відповідний 
важелик на передній панелі пристрою, або просто спіткнутися, за свідченням 
якоїсь газети, об першу-ліпшу каменюку, як зробила це одна жінка з Донеччини 
й опинилася раптом біля казкового палацу; звідкіля линула божественна музика
і куди, зовсім не помічаючи її, поспішали виряджені, чисто райські птахи, 
люди.

Хоча що може бути реальнішим, ніж он та розкарякувата берізка, під якою 
вони з Марійкою з усіма онерами в новенькій коробці з-під черевиків, щедро 
устеленій листям і гронами горобини, поховали охрещеного “сновидою” 
їжачка, оскільки, на відміну від цвірінькотливого першого подарунка Катерини 
Федотівни (котрий одного разу перед грозою, втікаючи, певно, від дуже 
зголоднілого шуліки, влетів у відчинену кватирку й, ледве не задихнувшись у 
літровому слоїку, зробив малоприємну мандрівку з Бузина до столиці, щоб 
через кілька днів із великою радістю для обох сторін стати мешканцем 
київського парку), він не здіймав на кухні тарараму й не підіймав на ноги 
господарів, коли ще й чорти навкулачки не билися, а полюбляв діяти вночі, 
сіючи в забобонній душі баби Соні віру в те, що в неї за стіною оселився 
домовик.

Але, ще й не відчувши до ладу такого близького й знайомого опертя, 
занапащений мозок, мов наполоханий заєць, який і пенька боїться, зненацька 
виробив бентежну приказку про хлопця, котрий усім козак, та тільки чуб не 
так, бо недоламана чиїмись бешкетними руками лавочка під розпущеним 
волоссям плакучої верби не лише ніби лагідним літеплом оповила хирляві 
ноги, спроможні нині хіба що кублитися, мов курка перед дощем, де-небудь 
під хатою, а й зчинила такий гармидер у мізківні, неначе буря на заквітчаному 
китицями картоплі городі, позаяк збільшила березові стовбури в задрипаних 
чорною кострубатою корою біленьких с\тснях до такої неймовірної товщини, 
що вони тепер так і поривалися помірятися розмірами з брунатно-бронзовими 
тулубами своїх вічнозелених сусідок

Такого зухвальства не могла дозволити собі, нехай і вигнавшись набагато 
вище димаря, навіть батькова пам’ятка під причілковим вікном, яку він у день 
свого повернення з крокуючого семимильними ступаками до кордонів 
фашистського лігва фронту посадив на згадку про її далеку чеську посестру, 
цілющий сік котрої життєдайним дзюрочком скроплював розшматоване 
німецьким набоєм обличчя гарячого вояка (що, не дуже сушачи собі голову 
залишеним удома сином, мов собака з ланцюга поривався на передову, де його 
караюча десниця могла б упасти на голови недолюдків із хижою свастикою 
на почервонених радянською кров’ю шоломах) і яка не тільки була щоденним 
німим докором за тяжко короткий вік батька, хоч мати й опіку валася нею, чисто 
священною індійською коровою, що зухвало забрела в їхню садибу, а й у 
стократ побільшувала провину дореволюційного будівничого-діда, котрому 
заманулося повернути до сонця не чоло, а причілок свого житла, й 
перетворювала їхню світлицю на справжнісіньку темницю в якомусь 
царському  ̂казематі.

А що покладатися на свідчення присліпуватих очей можна було не більше, 
ніж на розпливчасту фотографію аматора-початківця, то кидати світло на



дивну поведінку беріз довелося, з жалюгідною подобою колишньої спритносте 
схопившись із місця й мало не уткнувшись носом у сніжно-білу одіж і справді 
грубелезних стовбурів, які для відчайдушних альпіністів-мурахів видавалися, 
певно, не нижчими за Джомолунгму, коли вони, вгамувавши допитливість чи, 
може, й якусь суто фізіологічну потребу, скорялися гіркій долі народжених 
плазувати й поспішали назад у надійну домівку, влаштовану десь глибоко в 
корінні, можливо,навіть у порохні від їжачка, оскільки, виходить, від останніх 
відвідин маленького гробка (якого, попри бурчання не дуже схильної до 
розведення сентиментів Ірини, вони з Марійкою доглядали ще краще, ніж 
невтішна мати могилку єдиної дитини) за каламутною водою якоїсь 
незбагненної ріки спливло страшно й подумати скільки років, якщо, звичайно, 
пісок, на відміну від калиновицького суглинку, не набагато сповільнював 
утворення камбію.

Проте убгати собі в голову, що Марійка вже закінчила інститут і, зрадливо 
подавши своє серце на блюдечку з блакитним обідцем комусь чужому, 
можливо, в тому самому палаці одружень на Печерську, нині так само розбещує 
своїх маленят, як колись її батько (хоча, може, й справді найхарактерніші риси 
людини передаються через покоління, бо коли б спадковість визначали на 
підставі любови до дітей, то тоді б із Іриною належало помінятися місцями), 
було ще важче, аніж он в отій сухенькій інтелігентній бабусі в неначе омитій 
морською хвилею куценькій сукні і в такому ж самому капелюшку (котрій 
загадкова поведінка дивакуватого дідка, певно, видалася куди цікавішою за 
упхані в чималу книжку походеньки виплодка творчої фантазії якогось 
письменника) визнати Ірину, оскільки читання було не тільки її фаховим 
обов’язком як викладача російської мови та літератури, а й справжньою 
пристрастю, а зі своїм улюбленим синьо-зеленим кольором вона взагалі не 
розлучалася ніколи.

Та коли від безпорадносте просто клепка за клепку почала заходити, руку 
несподівано підклала брунатна родимка на правому зап’ястку; котра зненацька 
збурила цілий клубок негативних емоцій, але цього разу примусила не 
порівнювати її сьогоднішній розмір з учорашнім, щоб, не доведи Господи, ще 
часом не завважити його збільшення й не приписати собі якої-небудь 
смертельної хвороби (подібно до Катерини Федотівни, яка колись, виявляючи 
не дуже велику довіру своєму мало не стокілограмовому тілу та його вірному 
попутникові вовчому апетитові, згусток крови в харкотинні переполошено 
ототожнила зі страхітливим симптомом сухот і не відчепилася доти, аж поки 
в найкращій київській поліклініці не побачила знімок своїх чистих, мов у 
немовляти, легень), а з прискіпливістю судово-медичного експерта сантиметр 
за сантиметром вивчати тепер уже, мабуть, поза всякими сумнівами, своє тіло, 
що, виходить, мало доволі часу, аби перетворитися на таку руїну.

Винести звинувачення за фальсифікацію можна було хіба що якімсь наче 
усохлим вухам, котрі в молодших класах приречено викликали на себе вогонь 
розпечених до білого жару вчителів (однак пізніше вони зробили несподіване 
відкриття, що шалапутний хлопець, який ніби навмисне заповзявся методично 
знищувати їхні нервові клітини, вирізняється із сірого загалу сільських 
школярів не лише схожими на рупор гучномовця вушницями, а й жвавим і 
напрочуд гострим розумом і що поширити на нього узвичаєну серед педагогів 
сентенцію “а в колгоспі хто працювати буде, коли ми їх усіх поробимо
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Ейнштейнами?” було б великим гріхом) і правили за неперевершений брусок 
для постійного підгострювання дотепности однокласникам, аж поки одної 
прегарної днини їм самим не було відплачено тією ж самою монетою, і котрі 
зараз скидаються на листки лопуха перед дощем чи, точніше, на помережані 
брунатними рівчачками шапки боровиків, які з огляду на те, що з гриба й 
черв’як корисний, Катерина Федотівна ніколи не викидала, а висушувала в 
духовці й потім варила з них добренний борщ по-бузинському

Однак, вуха, неначе висмоктані велетенським павуком-людожером, 
становили доволі вутлу греблю для мільйонів кубометрів змішаного з 
побожним жахом обурення (спорідненого, мабуть, із тим, яке колись у 
приймальні командуючого Київським військовим округом пойняло Ірининого 
батька, коли він, через бундючну самовпевненість не помічаючи навислих над 
собою хмар і, звичайно ж, не передчуваючи жодної біди, довідався про свою 
демісію), але мулькі бруски лавочки, об котрі майже зовсім позбавлені м’язів 
тазостегнові суглоби терлися, чисто об пральну дошку, послали назустріч 
зовсім інше почуття, і трохи пом’якшений вислідний імпульс неначе допоміг 
помаленьку злізти з американського хмарочоса й обдарував замакітрений 
такою неймовірною височиною мозок пориванням археолога відшукувати 
поглинуті шарами землі пам’ятки матеріальної культури прадавніх століть і 
відтворювати з їх допомогою історичне минуле людського суспільства.

Та хоч і рада б Ганна за пана, так пан не бере, бо, приміром, ось ці 
неоковирні, як любила, бувало, говорити мати (за котрою, либонь, і слід на 
цій грішній землі давно охолов, позаяк довголіттям у їхньому роду похвалитися 
не міг ніхто, а надто коли згадати про її викохану біля колгоспних буряків під 
колючою осінньою мжичкою ядуху, яка колись частенько приневолювала 
маленькі ноги робити страхітливу мандрівку в моторошній пітьмі до 
фельдшерової хати), човгани з білим, наче мило на загнаних конях, 
нашаруванням не дуже квапилися на підпомогу скемучій, чисто ненароком 
роз’ятрена ураза, пам’яті й уперто не хотіли ставати тим рятівним виступом 
на скелі, за який можна було б ухопитися, сторчголов падаючи в незглибиму 
гірську ущелину, а тільки з усією переконливістю засвідчували, що за ці скільки 
там років технологія виробництва взуття в Радянському Союзі не зазнала 
жодних змін і, як завжди, пленталася далеко у хвості світового розвою легкої 
промисловосте.

Так само, либонь, як і з оцих, неначе спотворених тропічним тайфуном 
лавочок, узятих у зашморг такою кількістю різних пляшок, баночок, якихось 
обгорток та іншого непотребу, ніби навколо них цілу ніч справляло дику оргію 
збіговисько бомжів, або он із цієї зарослої бур’яном клумби (уже не заквітчаної 
густочервоним килимом приземкуватих чорнобривців, які колись незмінно 
асоціювалися з оксамитовим співом молоденьких півників у материному 
обійсті і в яких так самобутньо кохалася Ірина, що, бувало, не зводячи з них 
журливого погляду, чи то жартома, чи то насправжки говорила, аби ними 
обклали її тіло в домовині) навіть уславлений Шерлок Холмс не дібрав би 
способу видобути якусь подробицю в житті Ірини та Марійки (а що казати 
про мало не всю біографію героя одного з оповідань, що її він завдяки своєму 
славнозвісному методові дедукції відтворив із найдрібнішими подробицями, 
розглядаючи крізь завсідну лупу знайдений у передпокої ціпок!), котрі, 
можливо, навіть сьогодні вранці поспішали повз них на роботу.
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Хоча в сімдесят із гаком років залишилося тільки, плаваючи зором сліпої 
курки по прируділих фотографіях, перебирати в пам’яті спраглі до знань і 
цнотливі, мов чистий аркуш паперу, обличчя (на багатьох з яких природа 
підступно відслонила природжений потяг до справляння лежня, відливання 
куль та інших більших або менших гріхів, котрими навіки затавровано 
людський рід, не кажучи вже про те, що вона набралася відваги ввійти в 
полеміку навіть із самим Карлом Марксом, творцем облудного комуністичного 
гасла “від кожного -  за його здібностями, кожному -  за його потребами”, й 
часто-густо скорочувала ці славнозвісні здібності лише на чотирьох найпрос
тіших арифметичних діях з першим десятком чисел), бо ще Петро Перший 
показував шкільні одвірки вчителям, “аки сошедшим с ума”, після двадцяти 
п ’яти років виснажливої праці на ниві народної освіти, щоправда, 
забезпечуючи їхню безсонну старість доволі пристойною пенсією й даючи 
привід, скажімо, Нечую-Левицькому вихваляти перед своїми знайомими як 
мало не дармове благо ту чималеньку суму, що її платило міністерство соці
ального забезпечення царського уряду

Проте, на відміну від класика української літератури (який міг не вдаватися 
в переполох з приводу того, що холодною київською зимою замерзне або вріже 
з голоду дуба у своєму затишному помешканні в центрі міста, де в ті часи тішив 
серце сільською ідилією навіть невеличкий ставок), приміром, у матері було 
набагато менше підстав побожно схиляти голову перед радянською владою, 
бо, вилізши рачки на заслужений відпочинок, сяке-таке домашнє поголів’я 
курей, котрі собі на погибель занадто вже полюбляли пшеницю, мусила звести 
до трьох особин (як колись дід на потаємну радість сусідам учинив зі знаними, 
либонь, усіма сільськими урвиголовами-підлітками грушами та яблунями, не 
маючи чим сплачувати абсурдні сталінські податки достоту за кожен 
плодоносний стовбур та кущ), та й то лише, мабуть, аби було що покласти в 
сумку проханим гостям, які коли не приїжджали в Калиновицю, то все в церкві 
паски святилися.

Отже, скоріше за все, так і не здійснилася материна мрія бодай на схилі 
віку пожити хай не в київських, за її іронічним висловом, хоромах із теплою 
вбиральнею й ванною з гарячою водою, то принаймні в новій, вимуруваній 
із червоної цегли і вкритій червоною черепицею хаті з високим підмурівком і 
блискучою, мов дзеркало, підлогою, а не шукати ціле літо кінських кізяків для 
очеретяних стін, які, докіль з одного боку їх мазали, показували столітні ребра 
з другого боку (гаразд, що глинище запускало щовесни лапу в їхній город, 
загрожуючи колись стягнути в провалля й хату, й через свою напрочуд червону 
сировину, що нею колись дід, чисто справдешній маляр, вимальовував на 
комині півників та калину, було споконвічним яблуком розбрату між матір’ю 
й сусідами) й підгинати хвоста, з острахом поглядаючи на стробулькуватий 
стовбур акації, котра замість огортати розімлілі на липневій спеці тіла рятівним 
холодком мусила підпирати входоканий дощами сволок.

Тільки сам Бог відає, що тяжче -  лягати ввечері в неначе вмощену на схилах 
вулканічної гори постіль під стелею, котра в одну чудову мить могла 
погордувати добрими намірами акацієвої сохи, чи, сяк-так перекинувши з боку 
на бік ніч, не дуже щедру на сон, гіркими прокльонами обкидати своє на лихо 
не поховане під спресованою століттями глиною й не потрібне жодній душі 
на світі немічне тіло, бо, роздивившись, неначе під мікроскопом, на порізаний
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колись у дитинстві серпом мізинець із білим навскісним рубцем (який зараз 
аж наче потовстів і дуже вирізнявся на брунатній шкірі), з гірким сумом 
довелося змиритися з тим, що років ніхто не спиняв, хоч їхня шалена гонитва 
й відбувалася ніби на воді, тому й не залишила після себе в пам’яті нічого, 
окрім мертвих брижів.

А відтак несосвітенне припущення про жалісливу бабусю, що надала 
прихисток хворій людині (котра внаслідок якихось неймовірних обставин 
втратила пам’ять, а то й, може, поринула в летаргійний сон), не зовсім уже й 
не відповідає дійсності, невідомо тільки, як пощастило так довго виявляти 
тоте милосердя в країні, захряслій, немов бібліотека книжками, інформато
рами, урятуватися від яких спромоглася хіба що родина старообрядців 
Ликових, загнана, мов поранений звір, у віковічну сибірську тайгу, куди навіть 
кадебістські нишпорки поткнутися не наважувалися й де, можливо, 
найщасливіші в світі люди повторили дивовижне життя невмирущого 
Робінзона Крузо і потім, несподівано ввійшовши в контакт із суміжним світом, 
як найціннішим здобутком цивілізації за п’ятдесят років свого лісового 
ув’язнення захоплювалися клаптем звичайнісінького целофану, який, 
виявляється, те ж саме скло, але мнеться.

У кожному разі не меншого захвату варта ось ця барвиста, чисто дитяча 
цяцька, баночка, неначе викинута за борт зоряного корабля інопланетянами 
(коли, звичайно, припустити, буцім тоталітаризм пустив своє погибельне 
коріння аж у космічну далечінь, перекинувши там усе догори дном, як і в цій 
нещасній країні, й спонукавши тамтешніх гуманоїдів ходити по коліна в 
смітті), яка, однак, небавом випустила з-під гніту й куди приємніше почуття, 
бо, прихистивши у своєму деформованому вмістилищі чималий недопалок, 
в одну мить поклала на обидві лопатки нерішучість парубка, що готувався до 
першого у своєму житті побачення, й для подолання останньої сотні-другої 
кроків до їхнього будинку спочатку була приробила ззаду крила, але потім, 
напевне, злякалася своєї добрости й з пташиної високости миттю опустила 
прямісінько перед живі очі баби Соні

Ескіз XI і останній

Хоча капосні ноги (з яких перед цим, чисто з поганих коней, не можна 
було вибити кроку навіть пужалном і які, щойно запахло рідною домівкою, 
кинулися вперед, мов ошпарені) укупі, звичайно ж, з також не вартими доброго 
слова очима, що далі носа в сірій безформній масі не вгадали б, мабуть, і слона, 
не кажучи вже про бабу Соню (над котрою всі ці роки, очевидячки, також не 
пролинули лагідним летом журавля, а накоїли он стільки збитків на колись 
не такому вже й негарному обличчі, як буря на городі, чомусь особливо 
уподобавши червоні, ніби кров з молоком, щоки і давши їм такого перцю з 
маком, що шкіра на них облупилася нині, наче глина на старій хаті), для 
винесення ухвали й залишили рівно стільки часу, скільки лукавий викладач 
тому студентові, який згодився відповідати без обдумування (і, взявши раптом 
свої знання під сумнів, з острахом заповзявся надихатися перед смертю, поки 
чергова екзаменаційна жертва не витягне підказану долею картку), проте на 
підмогу’ прийшов, видно, добрячий поживок для перемивання чужих кісточок, 
а також неперевершений сусідчин хист доносити до вух слухачів кожну подію
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з такими подробицями, що вони ніби робилися її учасниками й достеменно 
роззявляли роти, неначе пуцьвірінки заїдкуваті дзьобики для чергової пайки 
покорму

Не становили винятку' й кілька молодиць, і серед них, ну, як дві краплі 
води, Марійчина класна керівниця Зінаіда Семенівна з широкою, ніби решето, 
головою, зеленкувата хустка на якій ховала, либонь, не один десяток 
зрешечених дірками блискучих трубочок (котра мала паскудний дар де не 
посій, вродитися й одного разу в трамваї наробила такого галасу через якусь 
там цидулку, яку дитина, може, й не писала, що вдома трохи не довелося по
ставити хрест на своєму вихованні любов’ю й зробити чималу втіху Ірині -  
великій прихильниці березової каші), а тому з огляду на те, що коли в баби 
Соні працював язик, то її слухачкам було не до продавання витрішок, шеренга 
почесної варти на цей раз дала хука, і подолати кілька бетонних плит, 
винагороджених за багаторічну рабську покору паркетним полиском та 
рунистими зеленими торочками, пощастило без пайок морозу, що завжди 
проходив поза спиною від посланих навздогін позирків.

Проте клятий студінь домігся свого й напнув на спину шкуру не з одного 
гусака, щойно залишена на якусь мить змореним мозком напризволяще 
бешкетлива правиця заспішила поперед батька в пекло і страшніший за ворога 
прислужливий указівний палець трохи не зробив чорну, мов дерматин на 
дверях їхнього помешкання (на яких колись Валерій Іванович пробуджував 
заснулий під офіцерським одностроєм фах, здобутий у ремісничому училищі, 
а водночас закидав на здогад буряків своїй найдорожчій половині, яка носилася 
з натуристим, чисто необ’їжджений кінь, зятем, як дурень з писаною торбою), 
справу й не пустив у дію з того боку подарований кимось на вхідчинах 
електричний дзвоник, наспівне дзеленчання котрого цілющою водою бризнуло 
б зараз на роз’ятрену душу, аби на заваді не стала замала товщина тестевих 
дощок чи втрачені на колгоспних ланах ізоляційні якості материної куфайки, 
які не були каменем спотикання навіть для клацання вимикача, а не те що для 
чогось середнього між окликом першої весняної громовиці й риканням 
напівголодного лева, за м’ясо для котрого хапуга директор зоопарку збудував 
собі дачу.

Аби не добре знана Іринина любов до хатніх тварин, яка після черевиків, 
погризених ікластим подарунком Катерини Федотівни, виявляла себе тільки 
на відстані, то можна було б, грішним ділом, подчліати, що їхня квартира за 
лихим прикладом суміжного притулку для шкитавих котів та собак (за що баба 
Соня з намови сусідів, допечених до живого несусвітнім смородом, що 
зробився постійним гостем їхніх помешкань, уточила не одне цеберко сліз 
перед високими чинами в райвиконкомі) і сама споганилася, перетворившись 
на бакинський домашній звіринець родини Берберових. які дорогою ціною 
заплатили за палке бажання вирізнитися подиву гідною якістю з-поміж усіх 
інших простих смертних, і нехай їм і не пощастило подолати земне тяжіння, 
як бєляєвському Аріелеві чи фінівському Друдові, або заховати своє розкладене 
на атоми тіло між молекулами повітря, як веллсівському Ґріффінові, проте 
прогулювання в товаристві справжнісінького лева вечірнім містом під 
одноманітне голосіння мулли зі шпичастого мінарету' теж неабищо.

У всякому разі, можливо, то й не страхові забандюрилося похизуватися 
здоровенними, мов яблука, очима, проте засвідчити свою приналежність до
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неполохливого десятка так і не пощастило, бо куди більшого жаху зненацька 
нагнало стугоніння ліфта, з якого притьма може вийти Ірина чи Марійка, аби 
остаточно переплутати всі карти, і тоді вже буде запізно влазити в шкуру 
Раскольникова й, хоч і не тримаючи під полою закривавленої сокири, але з не 
меншим ляком ховатися між поверхами коло сміттєпроводу (що, як і колись, 
не міг впоратися з усіма покидьками й викликав нудоту запханою пелькою 
тепер не чиєюсь засмальцьованою куфайкою, котру Ірина, вгадуючи пана по 
халяві, мало не поклала тоді під відповідні двері, а оберемком справжнісінького 
хмизу, неначе якийсь пришелепкуватий лелека захотів ощасливити їхнє 
парадне своїм кублом), аж поки на дев’ятому поверсі не подадуть про себе 
шумливу звістку обшарпані, ніби коло них поралися кільканадцять собачих 
щелеп, двері, котрі були далеко не кам’яною стіною для кучерявого, чисто ягня 
тонкорунної вівці, плоду проданого за американські долари кохання, бо 
достеменно не зачинялися від розлючених, наче сто чортів, батьків, ладних 
вчинити самосуд над пострахом дітей всенького житлового масиву

А позаяк Господь Бог свого часу надійно заховав за оздобленим 
мереживом з колючого дроту муром якоїсь колонії суворого режиму 
смаглявого виплодка принадної для африканського ока радянської хвойди 
(котрий, перейнявш и у спадок батькову гарячу кров і материну 
розпутність, одного зловісного дня зухвало не порахувався з тим, що 
коробкою шоколадних цукерок заманює в уподобані котами сутерени під 
їхнім будинком дочку відповідального працівника Центрального Комітету 
партії, який за ледь врятовану після напівдикунських розваг дівчинку своїм 
телефонним правом відлічить неповнолітньому лиходієві вирок на повну 
котушку), то тільки він сам і відає, який зліпок витворили тривалі, мов 
ніч у листопаді, табірні університети з тотої добряче попсованої природою 
глини, а тому з двох бід краще вибрати меншу, тим паче примхлива 
підойма, колись мало не щовечора коверзуючи над зледащілими в трамваях 
та тролейбусах ногами, раптом далеко внизу чмихнула й ніби дала 
зрозуміти, що коли не пиріг, то й не пирожися, а краще негайно вийди з 
необачно взятої на себе ролі й, наче й не було нічого, знічев’я натисни 
обпалену, ніби об неї гасила недопалки ціла чота вояків, кнопку.

А потім уже казала Настя, як удасться, бо, приміром, коли Ірини та Марійки 
зараз і справді немає вдома, то упорати справу можна буде як за нотами, 
поклавшись, мов на міцний мур, на сусідчиного трудяку-язика (надокучливу 
забаганку якого за допомогою зубів, губ та гортані неодмінно утворювати 
щодня одміряну зверху' пайку' слів усі ці роки, очевидно, неабияк загострили, 
пересадивши його володарку7 з галасливого подвір’я плодоовочевої бази в 
чотири залізобетонні стіни в товариство пірамідки подушок на довоєнному 
залізному ліжкові), а також на своє акторське вміння залишати за лаштунками 
зсудомлений від обурення рот й з'являтися перед глядачами з чарівною 
усмішкою, що навіть віддалік не нагаду вала про надрукований у сьогоднішніх 
газетах указ Президії Верховної Ради СРСР, згідно з яким бездарний лицедій, 
не ступивши на сцені й кроку без підказування режисера, зате зростом і 
обличчям вдавшись у вождя світового пролетаріату, нині хизуватиметься 
званням і одержуватиме втричі більшу платню.

Проте, либонь, правду кажуть, що дасть Бог лихо -  дасть і порятунок, бо, 
надивившись досхочу на рідне подвір’я, яке гаражі за ці роки обдерли, чисто
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Сидорову козу, і яке тепер мало нагадувало виплеканий двірничкою Нюсею 
квітучий сад (до речі, чи не її ото часом смугаста сукня миготить поміж 
розмальованими, ніби великодні писанки, автомобільними скатами, що їх 
надарована садівничим хистом невтомна рука перетворила на маленькі 
квітники-райдуги з тендітних, мов губи немовляти, пелюсток красолі, 
чорнобривців та петунії), і з усіх ознак з’ясувавши, що хусткоголове зібрання 
ще не впоралося й з половиною порядку денного, хвостом великої рибини, 
зябрам якої стало не дуже затишно в нагрітій сорокаградусною спекою воді, 
довелося сколихнути лагідний плин, можна сказати, бабиного монологу, а що 
мешканців триста десятої квартири Бог, знаючи, що робить, на цілий день 
відрядив у якихось справах, то їхній сусідці з чужого клопоту, мабуть, заболіла 
голова, позаяк схоже на зіжмаканий аркуш паперу обличчя раптом спалахнуло 
барвою щойно розрізаного буряка, а руки, чисто в дитини, в котрої якийсь 
лобуряка зненацька вихопив улюблену цяцьку, імпульсивно сіпнулися вперед
і безпорадно впали на коліна.

Та, видно, чужу біду неважко й на воді розвести (навіть перетворену на 
трагедію поверненням із заполярних сходин з моржами та білими ведмедями, 
коли замість поласувати тарілкою добренного борщу, яка, либонь, одна варта 
всього двотижневого раціону провідного радянського інженера у відрядженні, 
натрапляєш у кухні на смердючу каструлю з позеленілими залишками 
непридатної для ототожнення страви й, раптом усвідомивши, чому в 
Норільську після ядучої атмосфери ливарного цеху мало не щоночі на крилах 
сну, наче казкова фея, прилітала Марійка в розкішній весільній сукні із 
старовинним шлейфом, тільки й устигаєш, перед тим як упасти в непам’ять 
божевілля, сісти в бузинську електричку), оскільки баба Соня, бувши колись 
мало не членом їхньої родини, оскалила ікла вовка, якого скільки не годуй, а 
він все в ліс дивиться, й швидше новеньким мешканкам їхнього будинку, аніж 
чудному дідові на протилежній лавочці, котрому забажалося в Петрівку 
мерзлого, заходилася з найдрібнішими подробицями розповідати, як із 
Валерієм Івановичем, оскільки Катерину Федотівну весь час відливали водою, 
купувала в універмазі спідню білизну для Ірини, котра, виявляється, не надовго 
й пережила Марійку.

Отже, виходить, увесь цей час (відколи навіть кощавій володарці без
жалісної пазуристої руки стало шкода дивитися на немилосердні каверзи 
лиходійки-долі, й, зухвало вийшовши з послуху негідниці, вона нап’яла на 
себе машкару клінічної смерти й самочинно зробила виправлення в Небесній 
книзі запису актів громадянського стану та ще й на додачу з ведмежою 
прислужливістю відшкодувала її колишній жорстокий грабунок) перед очима 
стояли мертві й хоча не впродовж трьох років, як нещасні діти та дружина 
шолоховського Андрія Соколова, але з не меншою щедрістю ніби водою 
цілющою скроплювали розбите серце й нехай і не наснажували душу на 
виживання в гітлерівських концентраційних катівнях (а також у не менш 
жахливих витворах сталінського режиму -  сибірських таборах, куди він, якщо 
дивитися правді у вічі, мав неодмінно потрапити, але донський козак творив 
за вказівкою свого серця, що належало Комуністичній партії, а тому сором’яз
ливо обвів свого героя мимо них, мов круг пальця), але теж зігрівали її неаби
яким теплом, бо, знаючи, що Марійці занетерпеливиться відвідати з подруж
ками влаштований у колишньому бузинському костьолі кінотеатр, а якомусь
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відповідальному райкомівському працівникові, котрого, за словами баби Соні, 
так і не посадили, попри відвідини Валерієм Івановичем мало не самого 
ІДербицького, -  випити саме в той день зайву чарчину, не треба було б оце 
зараз вичавлювати з мертвого бруска деревини олію.

Гаразд, що тота сила, якою можна було зараз, либонь, розігнути підкову 
чи, наснаживши нею плече, розірвати ланцюг, не пропала, наче собака на 
ярмарку, бо баба Соня, котра спершу (щойно худющий, мов очеретина, 
перевесник, зробивши по подвір’ю закрутисту дугу й, наче кинутий 
австралійським аборигеном бумеранг, знову опинившись біля парадного, 
утрутив і своє картаве словечко й перепинив уцяцьковану перейманням чужих 
язиків і гідну вуст самого Іраклія Андроникова розповідь у найцікавішому 
місці) своєрідним примружуванням брунастих, чисто два каштани, очей 
навіяла величенького переляку (була мить, коли, здавалося, вона сердито, ніби 
на настирливу муху, заміриться правицею: мовляв, Славку, де Крим, де Рим, 
а де Балабанівка, -  і суцільна пасмуга смоляних брів так і підскочить догори), 
але потім байдужість таки доп’ялася свого й заграбастані в тісні руки погляди 
тільки коли-не-коли стьобали в обличчя колючими осінніми віхтями.

Та, видно, сам Бог наказує, не гаючи й хвилини, давати дьору з цього 
проклятого кимось місця (хоч серце, стиснувшись, либонь, до розмірів 
дитячого кулачка, мало не б’є чолом, щоб бодай краєчком ока зазирнути за 
оббиті чорним дерматином двері, котрими вони з тестем колись мало не вивели 
з ладу трамвай, бо, певно, не втратило надії угледіти за ними хай не врятовані 
від материної сокири дошки з полу в калиновицькій хаті, на яких дуже давно 
вперше довелося глянути на цей осоружний світ і які добре що тієї холодної 
зими зробили мандрівку до Києва, то хоч клаптик шпалери з ключем журавлів 
у осінньому небі над кількома полукіпками на пшеничному лану, за якою вони 
з Іриною колись стояли в черзі мало не два дні), тим паче, що розмова, 
торкнувшись кладовища, мов річка під час повени, виборола собі нове річище,
і вже перетирання на зубах сподобилися двадцять мільйонів карбованців, що 
ними треба помазати скрипучого воза, аби він не відтарабанив влетілу теж в 
добрячу копійчину труну з твоїми тлінними останками туди, куди й ворон 
кісток не занесе.

Однак хутко казка мовиться, та не хутко діло робиться, бо кульші неначе 
налилися оливом, а ноги, незважаючи на бетонну твердь плити, ніби пустили 
в землю коріння й геть-чисто здерев’яніли, мов кількома годинами раніше в 
не такій уже й нереальній труні, в якій (коли заліпити в решеті старечої пам’яти 
якомога більше дірочок і подивитися на, буцімто спіймані в каламутній воді 
рибинки, подробиці в зовсім іншому світлі) тітка Варка хотіла віддати землі 
об’єкт свого приховуваного від усіх кохання, котрого, ніби велику безпорадну 
дитину, яка без загаду, либонь, і ложки до рота не піднесе, після смерти 
набагато старшої сестри прихистила в своїй убогій із вгрузлими в землю 
вікнами хатчині.

А може, це все тільки гарна міна при поганій грі, й, утративши прозорість, 
мов вода в річці після буйної зливи, випущений із пляшки джин-розум 
понавставляв у колеса таких дрючків, що без терміново викликаної бригади 
дебелих хлопців у білих халатах та гамівної сорочки навряд чи обійшлося й, 
щоб більше руки не свербіли, довелося ще й скуштувати біди в чехівській 
палаті номер шість, проголосивши в ній одне з ліжок аустерліцькою ставкою
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Наполеона Бонапарта і в поставі осяяного ореолом слави імператора запалю
ючи молоді серця неначе загіпнотизованих вояків з наготованими до кривавої 
січі багнетами, в яких відбивалися перші промені огнеликого провісника 
сьогоднішньої перемоги (котрих начебто ще тільки вчора в єгипетській пустелі 
обпалювали гарячими повівами з висоти фараонівських пірамід двадцять п’ять 
століть і котрі через лічені хвилини в ім’я свого кумира устелять пошматовану 
гарматними ядрами землю конаючими тілами), під невгамовне завивання з 
сусіднього ліжка пригніченої лихом вовчиці, що, притаївшись нині в 
непролазних нетрях саксаулу й наганяючи жах навіть на бувалу в бувальцях 
обслугу психіатричної лікарні, вистежувала викрадача своїх чотирьох 
безпорадних малят, необачно залишених у, здавалося, неприступній печері.

Хоч як би там було, але версія про летаргійний сон шкутильгає на обидві 
ноги, бо спробуй-но в цій країні нічого не вартого (в прямому й переносному 
розумінні даного слова) медичного обслуговування не подай протягом дня- 
двох видимих ознак життя, то лихо-лікарі, неначе наштамповані на конвейєрі, 
без найменшого докору сумління законстатують смерть, поклавши її на карб 
безневинного серця, й швидко спровадять у домовину, і ще й не з’їдять 
скорботні родичі та сусіди поминального обіду, як прокинешся в непроглядній 
пітьмі від нестерпного клекотіння у вухах і, намацавши над собою 
здерев'янілими пучками оббите дешевеньким перкалем віко, з жахом відчуєш 
передсмертне їжачення волосся на голові, оскільки напруженим з останніх сил 
плечам навряд щоб пощастило подолати опір угнаних у сиру деревину по 
самісінькі головки залізних тиблів (під одну дудку з якими танцювали 
двометрова товща землі й дедалі відчутніша нестача повітря) й дати змогу 
майже зовсім утраченій надії, мов за соломинку, вхопитися за бодай невеличку 
щілинку; що її можна буде поволі розширити й, позбувшись дерев’яного 
лапсердака та подякувавши Богові за сотворіння крота, торкнутися висунутими 
з могили пальцями жалобного вінка

Саме через це, начитавшись колись страхітливих оповідань Едґара По 
(ніби навіяних нашим Гоголем, який, мов дідько ладану, боявся бути похованим 
живцем, а коли дісталися до його останків під час перепоховання з Данилового 
монастиря на Новодівиче кладовище, то, за свідченнями самовидців, 
присутніх жахнуло видовисько не для слабких нервів, бо незвична постава 
добряче оброблених часом кісток, чисто старовливий стукач, виказувала все, 
що діялося в труні майже вісімдесят років тому), довелося надовго стати 
сумирною мішенню для кепкування, беручи з Ірини слово обов’язково 
домогтися, щоб коновали (котрі, безперечно ж, прикладуть руку до 
спровадження її чоловіка на той світ) спокутували провину й не полінувалися 
зробити патолого-анатомічний розтин тіла, з надією на те, що розпилювання 
огруддя тупою, заіржавленою в лікарняній трупарні пилкою чи продовбування 
його таким само нікудишнім зубилом пробудить не тільки від летаргійного, а 
й від смертельного сну, й, боронь Боже, забивати віко наглухо, а лише 
пришпилити його невеличкими цвяхами, щоб тільки можна було опустити 
домовину в яму (та ще, як засвідчили стулені в саркастичну посмішку губи 
Ірини, провести в могилу телефон, позаяк, видно, випустили з уваги, що 
віддати належне цьому жартові можуть тільки жителі Радянського Союзу, 
дотепність яких мала доволі часу, аби вигостритися в черзі за послугами 
міської автоматичної телефонної станції).



Проте, таке друге, цього разу вже добровільне, з’явлення на світ (який усі 
чомусь звикли називати білим, хоча, мабуть, переважна частина людства з 
цілковитою підставою могла б прикласти до нього найзневажливіший епітет) 
більше похвалила б відслонена завіса над подальшою долею хитромудрого 
Чичикова й ціла галерея нових невмирущих героїв на кшталт Плюшкіна, 
Манілова, Собакевича та інших (якщо, звичайно, геніальний письменник 
знову не намішав би гороху з капустою й не жбурнув би в розпечену до 
червоности грубку другий том свого роману), аніж нехай і безмежна радість 
такої ж самотньої (попри старомодний комод, уставлений рядками 
розмальованих Дідів Морозів, квітами й прапорами листівок з розкиданими, 
либонь, по всьому Радянському Союзі зворотними адресами) тітки Варки, 
котра нескінченними зимовими вечорами, коли рятівний шлях до сусідки 
перепинять глибокі кучугури снігу й колючі віхті хурделиці, вже не зводитиме 
тяжко дух над кругом, ледве протягуючи крізь тугі петлі неоковирним 
дерев’яним крючком різнобарвні стьожки матерії, видерті зі старих панчіх, 
суконь та кофт, що їх понавозили освідомлені про пристрасть старої дочки та 
невістки, й скидаючи вряди-годи пестливим поглядом на мазунчика-кота, 
який, повечерявши мало не з однієї миски зі своєю господинею, віддячував 
їй лагідним мурчанням на лежанці.

Хоча, як той казав, кому пироги й млинці, а кому гулі й синці, оскільки, 
уклякнувши оце, чисто нікому' не потрібний старий гриб, на осоружній лавочці 
(котру вони колись із дядьком Василем під п’януруч трохи не відтарабанили 
на трамвайну зупинку; де тоді- ще затишний дашок над головою гостинно не 
нагадував, що за простій грошей не платять) й устромивши невидющі очі в 
одну точку, тепер розумієш, чому Ірина не давала навіть ламаного шеляга за 
нехай і безсмертне життя, але без зігрітого найдорожчими людьми серця, які, 
зрештою, й не пускають у хлів, щоб повіситися там на обснованій павутинням 
бантині, і які, видно, не варті дірки з бублика для душі, котра щойно віддала 
на покорм хробакам свої тілесні шати, коли повірити, що вона живе вічно, й 
припустити, що плаває в Бога за дверима, мов вареник у сметані (отже, 
виходить, на тому березі потойбічної річки, куди Харон, чи хто там, 
переправляє в своєму мітичному човні винирнулі наверх денцем душі, їх там 
зовсім не зустрічають раніше померлі родичі, бо інакше, з огляду на материного 
сусіда діда Марка, котрий, звичайно ж, не був у Бога на особливому рахунку, 
але похоронив аж три, не можна сказати щоб не люблені, дружини, треба буде 
з гірким жалем констатувати, що там усупереч християнським чеснотам 
процвітає полігамія).

Тим то й злочинно зводжувана в буйній уяві, мов у надхмарній блакиті 
повітряні палаци, самостійна Україна, через котру колись, неначе на 
спійманому за роги бичку, випекли тавро буржуазного націоналіста й трохи 
не показали на широкий інститутський поріг (люб'язно надавши можливість 
на власній шкурі відчути смалький подмух казахських степів і вже не в 
затишній аудиторії із заколисливого гугнячення дивом уцілілого після 
сталінського молоха сивоголового професора, а, радше за все, в солдатському 
однострої на військовому полігоні під Семипалатинськом за не дуже 
надійними, як згодом-перегодом виявлять в онкологічному інституті, стінами 
укриття довідуватися про перебіг ланцюгової реакції розщеплення атомного 
ядра) і котру зараз, якщо вишикувати кинуті спересердя бабою Сонею
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українофобські фрази в логічній послідовності, дивовижним чином пощастило 
здобути, замість впасти на страдницьку душу живодайним дощем, облила її 
якоюсь кислотною моквою, від чого ще не зовсім зложені тремкі голівки 
підрубаних під самісінький корінь почуттів несподівано зіп’ялися на лікті, 
неначе прикутий до ліжка хворий, якому перед смертю враз полегшало, і він 
навіть попросив їсти, але порожня тарілка так і заклякла в похололих руках 
матері чи дружини, бо її коло самісінької плити наздогнало неначе сичання 
раптово продірявленої дитячої кульки.

І з тією самою швидкістю, з якою виходило видихнуте чиїмись легенями 
повітря з тієї кульки, загнане в тісний кут тіло, починаючи з великих пальців 
на ногах, неначе поховальним саваном огортав нестерпний холод, і, хоч 
невтомне світове кружало вже й докотилося до найрозпеченішого міси0 :а небі 
й, проминувши тополю (пругка крона якої колись, на невимовнп радість 
Марійки, нехай і не стала подушкою для пустотливого Пушка, кот .у після 
всіляких пундиків щедрої маленької господині забагнулося полас іати ще й 
гороб’ячим м’ясцем, проте, безперечно, допомогла приземлитися ма дві пари 
дряпучих лапок і до тріпотливої верхівки якої тепер, мабуть, можна рукою 
дотягнутися з вікна уже не своєї квартири), вцілювало палючими стрілами 
ніби у вічну мерзлоту, зненацька посталу під черевиками, проте коли йому й 
заманулося простягти руку допомоги, так робити це треба було набагато раніше 
(засліпивши, приміром, очі тому негідникові, щоб він своїм “Москвичем” 
увігнався не в безневинне дитяче тільце, а в залізобетонний стовп, який не 
тільки б зумів захистити себе, а ще й примусив би розбивати зубилом 
сплющений у млинець автомобіль і виймати залляті кров'ю шматки злочинця), 
оскільки навряд щоб воно вийшло переможцем у цьому останньому двобої
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