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Старий Стефанко, широко вирячивши очі, ди
вився з-за плоту на свого улюбленого півня, що 
топтав рябу курку. Сонце світило йому просто в 
очі та заважало споглядати таке приємне видови
ще. Старий відчинив хвіртку і присів на стільця 
поруч зі своєю жінкою, яка нервово лущила стару 
кукурудзу.



-  Оце півень! -  захоплено мовив Стефанко. 
-  Від самого ранку перетоптав майже половину 
курятника!

-  Не те, що ти... -  сумно відповіла стара, судомно 
витискаючи з качана зерна кукурудзи. -  Маєш мене 
одну -  і ту вже давно залишив на голодному пайку!

-  Диви, скільки бідаці залишилося ще не тов
чених! -  ніби не почувши, про що говорить жінка, 
вів далі чоловік, хитро примруживши ліве око, яке 
й так було вужче за праве. -  Гай-гай, літа...

-  Не скидай на літа, чоловіче добрий! -  огриза
лася жінка, монотонно похитуючи головою, мов та 
курка, яку щойно товк півень. -  Онде сусід Гумен, 
йому вже давно за сімдесят, а його жінка щоранку 
ходить по подвір’ї, наче пава, усміхнена, виляє 
задом, ніби дівка щойно з-під хлопа! Дивися, і в 
церкві першою стоїть. Що значить добрий півень!

-  А як ти гадаєш, жінко, чому сусід так добре 
виглядає?

-  Бо любить лишень свою жінку!
-  Нехай буде по-твоєму, -  махнув рукою Сте

фанко. -  А скажи мені, чи ти бачила коли-небудь 
півня, який зле виглядає?

-  Звичайно, що ні! -  Тут же відповіла стара. -  А 
що?

-  Та так, нічого... -  господар почухав потилицю 
загрубілими пальцями. -  Так я собі гадаю...
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-  Раз почав, то вже договорюй до кінця! -  сер
дито промовила жінка, злісно глянувши чоловікові 
в очі. -  Ти той, дуже вже не мудруй, тут тобі зараз 
не ліжко!

У цю мить півень вибіг із саду, розвів свої красиві 
крила, ввібрав голову у плечі, зосередивши погляд 
на курці, що якраз дзьобала щось біля господині, -  і 
миттю вже гойдався на ній.

-  Ото дає, от молодець! -  захоплено гукнув 
Стефанко і тут же підхопився, приклавши пальці 
правиці до рота. -Диви, стара, як справляється!

-  Не те, що ти... -  укотре з докором повторила 
стара. -  Так що ти хотів сказати про Гумена?

-  Знаєш, чому він так добре виглядає?
-  Я вже тобі раз сказала!
-  Кажу тобі, жінко: не те думаєш! -  вмощував

ся на кріслі старий Стефанко. -  Гумен ходить до 
Парасі, але й не тільки до неї... Якби кіт дивився 
за мишкою лише в одну дірку, то не був би таким 
вилощеним!

-  Ах ти старий розпуснику! -  жінка піднялася, 
кинувши до кошика недочищену кукурудзу. -  Тепер 
я здогадуюся, чому півні такі роботяги, бо не одну 
курку товчуть! Признавайся, сучий сину, чому ти, 
коли ми лягаємо спати, завжди встаєш із ліжка і 
біжиш до стодоли перевіряти, чи часом не забув 
її замкнути на ніч?
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У цю мить у стодолі рипнули двері, і на залите 
вранішнім сонцем подвір’я вийшов лахматий син 
Михась.

-  Чого репетуєте тут із самого ранку, спати не 
даєте? -  позіхнувши на весь рот, невдоволено про
мовив син. -  А очі так блищать, наче ріпаку наїлися.

-  Ти диви, іще один вийшов на волю! -  мати 
взялася в боки. -  І де тебе цілу ніч чорти носили? 
Порядні сини сплять у хаті, а не товчуться у стодолі 
ночами. Тепер точно знаю, чому наша «Зірка» так 
мало дає молока... і очі такі мутні. Думала, що Па- 
раня щось поробила нашій корові, а то, виходить, 
ти, паскудо, ночами спати їй не даєш!

-  Що ти, стара, розумієш! -  піднявся з крісла 
Стефанко, захищаючи сина. -  Ось що, Марисю, до 
бика треба її повести!

-  Ти тільки водив би до бика, надивитися не 
можеш!

-  Ах, Марисю-Марисю! -  смачно позіхнув Сте
фанко. -  Якби тебе щодня тягали за дійки, а водили 
до бика раз на рік, і в тебе були б очі ще не такі 
мутні...

-  Мовчи, старий, -  із жалем мовила жінка. -  
Корову хоч раз на рік водять, а ти взагалі... тільки 
дивився б...

Поправивши рукою труси, що врізалися у пах, 
і нічого не сказавши, Михась подався до літньої



кухні, де на нього чекав ще звечора приготований 
розсіл із квашених огірків. Мати глянула на сина і 
лише махнула рукою. Стефанко усміхнувся у вус і 
також промовчав, а в голові вже вкотре промайнула 
думка: «Весь у мене! Таким був і я в молодості, куди 
не йшов би, за мною асфальт плавився!»

-  Ж енити треба хлопця, -  хвилину по тому 
мовила мати. -  Бо якась візьме й оженить його на 
собі, ось тоді й гризтиме собі лікті.

Тимчасом через діру в задній стіні стодоли, 
що слугувала чорним ходом до власної «спальні» 
Михася, вийшла молода особа. Струсивши зі себе 
залишки сіна і смачно виляючи спокусливим задом 
у потертій джинсовій спідниці, подалася городами 
до присілка. Старий Стефанко мовчки спостерігав 
за нею через щілину у штахетнику, але вирішив не 
говорити жінці про побачене, щоб не провокувати 
стару сваритися з самого ранку. Він тільки тужливо 
хитав головою, ковтаючи слину: «Ну й баба, оце 
баба, оце й синок! Весь у мене!»

Усі любовні походеньки Михася стікали з нього, 
мов вода з гусака. Тепер, стоячи у літній кухні, він 
жадібно випив розсолу з трилітрового слоїка, витер 
рукавом сорочки мокру бороду і визирнув у вікно. 
Йому теж було видно, як його нова здобич нишком 
виходила зі стодоли. На мить він прикрив очі, щоб 
знову повернутися до нічного задоволення. «Дівка
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що треба, не дасть пропасти добру! Висмоктала з 
мене всі сили. Ото господиня!» Михась сперся на 
край столу і ще дужче витягнув голову до вікна, 
наче намагався всмоктати ці шалені дівочі стегна 
у глибину своїх грудей, де його непокоїла дивна 
солодкава млість... Він запхав руку глибоко в ки
шеню, пальці хаотично намацали щось на дні, та 
все воно аж заніміло від напруги. Михась знову 
зосередив погляд на постаті за вікном. Дівчина 
обійшла корч шипшини і присіла у посадці мо
лодої кукурудзи. «О, нарешті випустила на волю 
моїх мізерних «Михайликів»! -  усміхнувся Михась, 
потираючи кінчик носа спітнілою долонею. -  До 
чого би то ніс свербів?

Тим часом дівчина, присівши, уважно розглядала 
у піску мурашок, що хаотично сновигали туди-сюди.

-  Мостять собі гніздечка... -  подумала дівчина 
і хитро усміхнулася. -  Ось і я скоро матиму своє 
гніздечко. Тепер точно знаю, що злапала Михася!

Знову заскрипіли двері до літньої кухні і на 
порозі з’явилася стара Марися, тримаючи в руці 
недочищений качан кукурудзи.

-  Скажи мені, Михасю, -  запитала мати, ви
сипавши на стіл зерна, -  скільки ще ти збираєшся 
приводити до стодоли дівок? Дивися: через зламану 
дошку в стелі видно грішне небо, а тобі байдуже! 
Дивуюся, як ти ще не впав з дівкою на корову...
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-  Залатаю діру, чому причепилися до мене! -  
крізь зуби відповів син, не перестаючи дивитися у 
вікно, де вже танула в кукурудзі манлива постать 
Ганнусі. -  На пилорамі вже домовився за дошку. 
Візьму «сороківку» -  товстіша і довше послужить, 
не лячно буде спати на стриху!

-  І в кого ти такий вдався, небоже? -  тяжко зі
тхнула мати, втерши набіглі сльози.

-  Напевно, у сусіда -  в діда Гумена... -  позі
хнувши на весь рот, відповів Михась. -  Подивіться, 
мамо, й носа маю такий великого, як у нього!

-  Та, видно, не тільки ніс! -  злісно відповіла 
мати, але миттю схаменулася, прикусивши губу, 
вирішила виправити сказане. -  Дивися, очі й ха
рактер -  як у батька! У селі такого не побачиш.

-  Тут, у селі, тепер уже не взнаєш, хто чий, -  усі 
на одне лице, мамо! -  мляво промовив Михасько, 
знову беручи тремтячою рукою бутля з огірковим 
розсолом. -  Фух, як мене палить! Напевно, гастрит 
маю... від такої їжі.

-  Дивися, дитино, щоб не запекло внизу від 
таких дівок... -  мати вказала поглядом на ширін
ку. -  Тоді не до жартів буде... і розсіл не допоможе!

Двері до літньої кухні знову відчинилися, і тепер 
на порозі стояв старий Стефанко. Він глянув із-під 
лоба на свою жінку, а потім, хитрувато усміхнув
шись, на сина.
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-  Ти той, стара, тут теревеньками займаєшся, 
а там кури всю кукурудзу видзьобали!

-  Не теревеньками займаюся, а роблю твою 
роботу! -  відрізала жінка. -  Не зміг навчити сина, 
як будувати особисте життя, то я мушу робити це 
за тебе. Дивись, от як оженить якась на собі -  му
читиметься все життя!

-  Забула додати, як ти це зробила... -  мугикнув 
старий Стефанко, непомітно підморгнувши си
нові. -  Біжи до курей, бо й справді від кукурудзи 
нічого не залишиться!

Мати підійшла до креденса, повернула ключ у 
замку, забрала його й демонстративно вийшла з 
кухні. Старий Стефанко вдав, що дуже засмутився 
від цього, але коли за жінкою закрилися двері, він 
задоволено потер долоні й узявся до вже звичної 
справи. Трохи відсунувши креденса, аби рука могла 
залізти, запхав лезо ножа у шпаринку і делікатно 
відгорнув задню стінку. За мить у його руці була 
пляшка з горілкою.

-  Давай, сину, похмелимось останній раз... 
сьогодні! -  наливаючи самогон у склянки, про
мовив батько.

-  Мені лишень на дно, бо мушу йти на пилораму 
за дошками, -  відсуваючи горлечко пляшки вбік, 
заперечливо похитав головою син. -  Мати вже 
кляне мене за стелю на стодолі!
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-  Так, так, синку, треба й справді поміняти до
шку. Трачиння сиплеться на корову, коли ви там, 
на горі, тлумитеся... Вона хоча і тварина, але все 
добре розуміє! Інстинкт! -  при цьому старий підняв 
вказівний палець, наче повчаючи сина. -  Її до бика 
раз на рік водимо, а коли його немає, то вводимо 
штучного бідоласі -  тим і задовольняється!

Випили. Михась запив огірковим розсолом. 
Закусили чорним хлібом, що Бог послав. Старий 
налив собі ще раз, сина минув, бо знав, що на пи
лораму йде. Треба обов’язково поміняти дошку, бо 
корова мало молока дає... а заодно й старому зго
диться. Молодість минула, але ще не попрощалася, 
а старість не привіталася (поки-що)... Тепер, після 
випитої склянки оковитої, старому захотілося з 
сином пофілософствувати. Хміль вдарив у голову.

-  Знаєш, сину, -  цмокнувши губами мовив бать
ко, -  я жив по сусідству з батьками твоєї матері і 
не раз використовував цю стодолу у своїх цілях. 
Вона витримала всю мою бурхливу молодість і не 
тільки... Скільки я з дівками падав на корів через 
прогнилі дошки! Твої покійні бабуня з дідунем 
міняли кілька корів, щоби молока давали більше, 
а не здогадалися поміняти дошки. Якось я привів 
сюди твою матір, тоді ми ще не побралися. Під ранок 
дошка не витримала, проламалася і ми бабахнули 
корові на хребет. Тоді материн батько сказав мені:
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«Або відкуповуєш корову, або женишся». Куди мені 
було діватися, м ’ясо пропадало... Тож зробили 
весілля. Ось так мене твоя мати купила... Гай-гай, 
як-то весело колись було!

Старий Стефанко налив собі третю аж по Мару- 
син поясок. Здавалося, самогон ось-ось переллєть
ся через край і потече по його руках. Але старий 
гвардієць не підвів: самогон до краплини потрапив 
у Стефанкову горлянку. Це Михася не здивувало.

-  Сину! -  шумно видихнувши повітря та при
туливши долоню до рота, вигукнув батько. -  Настав 
і твій час женитися, бо дістанеться тобі або вдови
ця, або з приплодом. Тоді Господь і запитає тебе: 
«А де ж ти, парубче, був, як я молодиць роздавав?» 
Дивися, бо ти тепер у такому віці, коли якась хапне 
тебе без любові і оженить на собі, як у свій час це 
зробила твоя мати.

-  Не журіться, тату! Вольному -  воля, скажено
му -  степ, дурному -  вічна пам’ять! -  гордовито 
випалив Михась. -  Мені це не грозить, я не такий 
дурний, щоб до дівки у пастку залізти.

-  То ти дивися, синку, щоби твій джміль часом 
не прилип до намазаного медом вулика... -  ста
рий Стефанко хмільно усміхнувся, пригадавши 
розкішний задок дівки у джинсовій спідниці, що 
виходила зі стодоли. Дивися добре, бо меду там 
наносило вже все село.
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Михасеві вдарив у голову спомин минулої ночі. 
Тоді справді було смачно. Тепер йому було на
стільки гидко, ніби хтось тягнув його до повного 
обіднього столу, а він ситий по горло, і від цього 
страшенно нудило.

-  Женюся, батьку! Знайду файну дівку, най
кращу в усьому селі, роботящу не тільки у ліжку, 
але й у господарстві!

-  То так пасувало би тобі, але знай, що Петра 
не завше у четвер буває... -  сумно глянув на сина 
батько. -  Головне, щоб давала лад у господарстві, 
а поставиш у стодолі дошки-«сороківки», то ви- 
старчить на обох! Пускатиму тебе, бо своя хата -  не 
ворог, завше прийме!

-  З одного боку, мені так не хочеться добровільно 
віддавати найдорожче, що є у чоловіка -  волю! -  і 
собі мислив Михась.-Аз іншого... справді поставлю 
міцну дошку -  її на мій вік вистачить!

Із подвір’я почувся невдоволений голос матері, 
і старий Стефанко миттю заховав до креденса за
лишки самогону, ще раз обтер рукавом сорочки 
замасленого рота і подався з літньої кухні. Він дуже 
боявся конфліктувати з нервовою жінкою. Знав, що 
від неї може добряче перепасти на млинці! Михась 
тим часом взяв до рук трилітрового слоїка, підняв 
його, широко відкривши рота, і по горлянці, немов 
гірський струмочок, потекла огіркова благодать.
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Тоді знову присів на тапчана і глянув через вікно 
у кукурудзяну далечінь. Там ще недавно справляла 
нужду його нічна подруга...

-  Ти збираєшся на пилораму, чи ні? -  нежда- 
но-негадано з’явилася на порозі матір, підтри
муючи обвислі від жиру боки. -  Спокою не маю 
від тих трутнів: один цілими днями заглядає, як 
півень курок товче, інший ночами корові спати 
не дає...

-  Та дайте ж мені спокій, зараз іду! -  скривив
шись, відповів син. -  Тільки кину щось за драбину, 
бо в ямці пече...

Злість у старої Стефанкової раптом минула 
і вона полагіднішала. Жінка все ж таки любила 
свого єдиного сина, на якого ледве знайшла чо
ловіка. Ніхто їй ніяк не траплявся на життєвій 
дорозі. Можливо, так і залишилася б у дівках, 
коли б не щасливий випадок із цією дошкою в 
стодолі. Пам’ятатиме все життя, як летіла разом 
із майбутнім чоловіком не до Криму відпочива
ти, а на ребристу, кістляву спину своєї дійної ко
рови. Стефанко тоді все зважив і пристав на про
позицію женитися, заодно зекономив на весіллі 
та на м ’ясі. Проте Марися, вийшовши заміж за 
Стефанка, одразу ж забула, що солодко обіцяла 
йому до весілля все життя берегти і жаліти його, 
мов око у голові. Ось так і купився Стефанко на
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обіцянки. Зрештою, на нього тиснули роки... Тіло 
Стефанка, втомлене від молодих і шалених лю
бовних пригод, потребувало тимчасового пере
починку. Тоді він і вирішив обміняти свою сво
боду на тиху сімейну неволю.

2

Літо переросло в осінь, а за нею -  зима... Дов
гождане весняне сонце розтопило кучугури сніги, 
перетворивши їх на стрімкі весняні потоки. Дошку- 
«двадцятку» замінили на «сороківку», і Михась не 
міг натішитися тим, бо відчував себе тепер дуже 
надійно.

Довгими, але не холодними вечорами, коли 
жінка солодко засинала після марудної кухонної 
роботи, старий Стефанко випробовував стелю на 
стодолі з молодшими від себе сусідками, чоловіки 
яких буцімто компанією ходили вечорами аж на 
край села до сліпого Тереха грати з ним у карти.

Безжурно спливав час безтурботного людського 
життя, і, здавалося, цьому не буде кінця. Але одного 
недільного пообіддя, коли родина Стефанків по
вернулася з церкви і сіла до столу після молитви, 
у двері хтось гучно постукав і, не чекаючи запро
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шення, увійшов. На порозі з’явилася жінка у такій 
самій джинсовій спідниці, яку старий Стефанко 
вже бачив кілька місяців тому, але тепер поперед 
себе вона тримала великого, мов надутого, живота. 
Михась зіщулився так, наче хотів заховатися під 
материну спідницю.

-  Ось прийміть таку, як бачите перед собою! -  
спокійно промовила жінка. -  Я ваша майбутня не
вістка. Ваш син пожартував, а я жартів не розумію, 
ось і надулася. Тепер матимете онука!

Від почутого старий Стефанко аж піднявся з 
крісла. Він навіть не зміг вдихнути повітря, і зда
валося, що його лице хтось облив синім чорнилом. 
Стефанко судомно ловив повітря, що пахло від
вареною капустою і м ’ясом.

-  Іди геть із нашої хати, шльондро! -  старий 
старався тримати себе в руках, але це йому важко 
вдавалося. Він підійшов до жінки впритул. -  Хо
чеш на тому зловити нашого єдиного сина? То не 
його дитина. І навіть не мрій, бо з цього нічого не 
вийде, ясно?

Жінка повернулася задом до стола, поклала свою 
руку Стефанкові на плече і тихо сказала на вухо:

-  Я добре бачила у шпарку між тріснутими до
шками, як тоді у стодолі ви товкли сусідку біля січ
карні. Ви ніби із сином змагалися. Тільки через збіг 
обставин ми не впали на вас і сусідку: я зачепилася
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ногою за крокву. -  Будете багато говорити, розпо
вім чоловікові Параски, тоді різанини не минути!

Старий Стефанко як швидко завівся, так швид
ко і охолов. Він стояв упритул до живота жінки і 
чисто по-чоловічому відчув її далеко не земне 
притягання. «Така й справді може цілого хлопа 
засмоктати своїм вуликом, навіть з капелюхом!» -  
подумав, а тоді:

-  Михасю! Йди сам розбирайся в тому, що на
творив!

Та в матері вибухнув материнський інстинкт: 
вона рвучко зірвалася на рівні ноги і кинулася на 
жінку, щоб захистити свого одинака.

-  Нагуляла байстрюка, як і твоя мати тебе, а 
тепер нагло сунеш до нашого сина! -  із розпачу 
крикнула мати на жінку і, повернувшись до сина, 
запитала. -  А де ж була твоя голова, коли млості 
корчили тобі ноги?

-  На моїх грудях, мамо! -  спокійно відповіла 
жінка за Михася, усміхнулася лукаво, а відтак, щоб 
ніхто не чув, мовила до старої Марисі: -  Будете 
багато говорити, то розповім вашому чоловікові 
та по всьому селу, що Михась не Стефанка син!

Стара Стефанкова зблідла і втратила дар мови, 
почувши те, що приховувала все життя від чоловіка 
й сина. Вона навіть не намагалася виправдовуватися 
перед майбутньою невісткою, а та була впевнена
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в сказаному, бо й сама спала з деким, і коли його 
також били млості у паху, то він відкрився їй у 
таємниці.

-  Вирішуй, Михайлику, сам, бо не я спала з цією 
жінкою! -  тільки й мовила мати, втерши чистим 
фартухом набіглу сльозу.

Щастя, що Михась ще не прикладався до їдла, 
бо вивернув би все з нутра на стіл, так його мучило 
почуте. Поглянувши на батька і неньку, він зрозу
мів, що тепер вони його не захистять. Село є село.

Весілля було тихе, мов поминки. Марися за
любки зарубала Стефанкового улюбленого півня 
на холодець. Відтак старий Стефанко пролежав у 
лікарні з серцевим нападом, так йому шкода було 
півня. Тільки після того, як жінка принесла на 
господарку молодого півня, хазяїн трохи втихоми
рився. Молодий півень виявився ще спритнішим, 
ніж старий. Окрім того, Стефанко помстився жінці 
так, що від його любовних пригод у стодолі корова 
зовсім не давала молока кілька днів.

Два роки поспіль на подвір’я Стефанків прилі
тали бузьки і селилися на стодолі, два роки поспіль 
Ганнуся приносила до хати дітей, сина за сином. І 
справді, як і передбачав Михась, його жінка була 
роботящою не лише у ліжку, але й у господарстві. 
Усе в неї горіло під руками, а стара Марися не могла 
нею натішитися. Невістка їй всю роботу забирала
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з рук. Ганнуся добре знала толк у житті. Вона не 
відпускала чоловіка на роботу чи до буфету, не 
випивши всі його сили. Тепер Михасеві не до сто
доли було. Зате старий Стефанко поміняв місце 
біля січкарні на розлоге гніздечко з сіна на нових 
дошках-«сороківках» на горищі. Мав у арсеналі 
кількох жінок, і по-всякому траплялося йому з ними, 
але зате орав і підгортав їм городи справно, навіть 
тоді, коли в нього траплялась оказія... Коняка, що 
була на господарці, не розпитувала в господаря, за 
що так гарує, бідака...

На третю весну прилетіли два бузьки, але вже 
минули стодолу старого Стефанка, поселившись на 
старій груші. Довго не затрималися й там, переле
тіли до сусідів. Ганнуся скинула третю дитину ще 
на початках. Правда, вона не дуже побивалася за 
нею... Михась пообіцяв, що наступної весни при
летять інші бузьки і вони допоможуть йому.

Зима видалася справді морозною і ранньою. 
Михась готувався до її приходу, тому роботи на гос
подарці багато не було. На той час він уже мав багато 
землі, техніки та людей, які все це доглядали. Став 
справжнім фермером. Тепер Михась міг дозволити 
собі відпочити. Він запропонував Ганнусі поїхати 
разом із односельцями до Києва, але жінка раптом 
відмовила. Уперше вона відпустила чоловіка самого, 
без догляду, давши йому на дорогу більше грошей,
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щоб не голодував. Михася це навіть здивувало, але 
воля, що раптом неждано усміхнулася йому, узяла 
гору над гнітючими сумнівами. Увесь тиждень він 
пробув у Києві, а приїхавши, так зрадів зустрічі зі 
своєю жінкою, що два дні і дві ночі не виходив з 
нею з хати. Дітей своїх на той час віддали дідові 
й бабі. Напевно, у помислах Михася була закладка 
дівчинки, проте Ганнуся у найвідповідальніший 
момент вислизнула з-під нього, нарікаючи на не 
дуже добре самопочуття.

-  Як дивишся нате, -  мовила Ганнуся, коли обоє 
відсапалися під теплою ковдрою, -  щоб грошей 
трохи підзаробити? Мені не завадило б допомогти 
тобі в цьому. Бачу, ти дуже ослаб останнім часом...

-  Що ти маєш на увазі під «ослаб»?
-  Не те, що ти подумав. Із тим у тебе все в по

рядку. Для мене вистачить, а з іншими не поділюся!
Михась полегшено зітхнув, адже цього він бо

явся найбільше. А інше -  то дурниці. Хоча здоров’я 
справді трохи здало. Видно, далися взнаки буремні 
кавалерські роки.

-  Як то ти гадаєш помогти мені? -  обережно 
запитав Михась, погладивши рукою її набубнявілі 
груди, які ще не відійшли від останньої невдалої 
вагітності.

-  Давай разом подумаємо, -  методично під- 
крадаючись до свідомості чоловіка, здалека почала
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Ганнуся. -  Не личить мені постійно стояти біля 
кухні. Твоя мати може це робити, то не буде для 
неї зле... На городі їй дуже тяжко, жаль мені її... 
Мої навички можна використати деінде... Давай 
подумаємо, яку роботу я можу виконувати, щоб 
копійчину принести до хати. Діти вже підросли, до 
школи підуть незабаром. Та й батьки приглянуть 
за ними.

-  На що ти натякаєш? -  став у позу Михасько. -  
Ти що, надумала мене кидати?

-  Як ти міг про таке подумати, Михасю, ріднень
кий? -  мовила жінка, узявшись руками в боки. -  Я й 
гадки такої не мала. Ти добрий і надійний чоловік, 
іншого й не хочу...

-  Тоді візьму тебе бригадиром до себе, місце 
вже пустує два тижні. Скоро потрібно готувати
ся до посівної... Люди не встигають робити все 
одночасно. Командувати вмієш ... сам у цьому 
переконався.

-  Які у вас заробітки, не мені тобі говорити, на 
чорний хліб хіба що... -  відповіла знервована Ганну
ся. -  Треба розширювати господарку, закупити нову 
техніку, бо зі старою лише наробимося, латаючи 
її... Та й нарешті закінчити нову хату пасувало б...

-  Я так дивлюся, великі наміри маєш. Але ж 
усього потрібно було вчора, сьогодні й треба буде 
завтра, а я працюю, бо маю надійний тил за собою!
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Роблю все, щоб ви не голодували. Наша хата також 
поступово будується.

-  Мені прикро дивитися на те, як ти гаруєш і 
витрачаєш своє здоров’я на нас, а я не можу тобі 
допомогли, -  улесливо сказала Ганнуся, так вдало, 
що Михась навіть обняв її своїми руками і поцілував 
у шию... Жінка тільки цього й чекала. Вона добре 
вивчила чоловіка і знала, що може завести його 
плоть. У цьому змагатися з нею не кожна жінка 
могла б. Такий талант передався їй у спадок від 
матері, і вона вміло користувалася ним у повсяк
денному житті. Ганна відхилила плече трохи вбік, 
і між нею та чоловіком з’явилася невелика щілина 
прохолоди.

-  Ти що? У чому справа, Ганнусю, я тебе обра
зив, чи що? -  із тривогою запитав Михась. -  Чому 
в тебе мокрі очі?

Він захотів її знову обняти, але вона відштов
хнула його руку.

-  Розумію тебе, тиждень не давався знати, ти, 
напевно, ревнувала мене до когось? -  усміхнувся 
Михась і знову, уже сильніше, обняв жінку. -  Я ж 
на Майдані був, і які любовні втіхи, ти ж бачила, 
що там діється.

-  Я не про це... -  Ганнуся, не реагуючи на його 
обійми, спокійно дивилася у стелю, немов щось 
шукала. -  Не ревнувала ніколи і, думаю, що це
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мені не загрожує ні зараз, ні в майбутньому. Кохаю 
тебе... -  байдуже мовила вона.

Але Михась у цю мить не вловив тієї підступної 
ноти, що видавала його жінку з потрохами. Він 
пестив її плечі, спину, а потім знову поцілував 
у шию, в очі, і, врешті, вона вдячно почала від
повідати взаємністю на поцілунки. Через кілька 
хвилин гаряче чоловіче тіло, пропахле за ці дні 
димом автомобільних горілих шин на Майдані, 
знову пригорнулося до неї, впираючись у її живіт 
напруженою випуклістю. Вона звела свої ноги до
купи, відвернулася від нього і схлипнула. Шумно 
ковтала сльози. Михась не міг цього не зауважити.

-  Чому ти плачеш? -  не розумів чоловік.
-  Я не можу більше так!
-  Що це має значити? -  Михась обіперся на лі

коть і глянув через плече Гані. -  У тебе, доки мене 
не було, з’явився інший?

-  Ти дурненький! -  жінка повернула плече у 
бік чоловіка, єхидно усміхнулася і проникливо 
глянула йому в очі. -  Ти в мене перший і єдиний, 
і ніжний такий!

Звичайно, тоді, коли вони вперше були в Ми
хася у стодолі, після підготовки до тілесних утіх і 
завдяки випитій не одній пляшці дешевого плодо
во-ягідного вина з присмаком винограду, йому було 
байдуже. Гучне монотонне мукання корови, виск
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свині у клуні, що волала від трачиння, яке потра
пляло їй в очі зі стелі, скрипу дощок під потужними 
поступальними рухами молодих, підігрітих вином 
тіл, Михась ледь відчував пристрасний стогін його 
нової пасії, але відрізнити, хто тоді кричав -  чи 
свиня, чи дівчина, так і не зумів. Це була ніжна 
симфонія злиття молодого бажання і голодний 
виск свиней у клуні. У цей момент Михасько вже 
думав про Марійку, зустріч із якою відклав на по
тім, бо дівчина у джинсовій спідниці зранку мусила 
збиратися й від’їжджати до міста. Зараз, лежачи з 
Михасем у ліжку, Ганнуся щипнула себе у стегно і 
від болю з її ока покотилася сльоза.

-  Мені потрібні гроші... -  тихо, ніби витискаючи 
кожне слово, і водночас кокетливо прошепотіла 
жінка.

-  Хіба я коли-небудь не давав тобі грошей?
-  Ні, але...
-  Що «але»? -  спокійно запитав Михась, а його 

руки потягнулися вниз під ковдру. -  Візьми, скільки 
тобі потрібно, я не жалію.

-  Чому ти не питаєш, навіщо вони мені?
-  Добре, навіщо вони тобі? -  усміхнувся чоловік, 

поклавши свою волосату руку на її пухкенького 
живота. -  Хочеш норкову шубу?

-  Ні, це занадто, -  боязко відповіла Ганнуся. -  У 
мене інше...
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-  Тож не тягни, тепер ти вже зацікавила мене...
-  Мені потрібні гроші... -  Ганнуся вже знала, що 

може статися після її слів. -  Мені потрібні гроші 
на закордонний паспорт.

-  Що ж ти збираєшся з ним робити? -  здиву
вався Михасько.

Ганнуся просунула свою руку під ковдру, поклала 
її на Михасеві руки і посунула їх вниз, у бік лобка. 
Тепер вона відчула на своїй шиї гаряче, нароста
юче дихання. Озноб пронісся по Михасевому тілу. 
Це відчула жінка і вже знала, чим це завершиться. 
«Саме зараз я маю це сказати йому! -  подумки ви
рішила Ганнуся. -  Це той час!»

-  Я вирішила допомогти тобі фінансово, -  про
шепотіла жінка йому на вухо, коли він ліг їй на 
груди. Тепер вона добре відчувала невгамовний 
стукіт його серця. -Я  вирішила поїхати на за
робітки!

-  Куди?! -  Михась завмер. Здавалося, почуте 
призупинило не тільки роботу його серця, але й 
потяг до її тіла. -  Куди ж ти наставила свої ноги?

-  До Італії...
-  До Італії? -  перепитав Михась.
-  До Італії... -  тепер уже боязко відповіла жінка.
Михась сповз із Ганнусі, ліг навзнак і на мить

замовк. Спочатку він вирішив, що просто не дочув 
слів жінки, але коли вона запитала, чи він не пере
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чить, усе стало зрозуміло. Тепер уже жінка лежала 
нерухомо, очікуючи відповіді чоловіка. її серце 
билося так, що аж подушка тремтіла.

-  Із ким? -  ледве витиснув із себе Михасько, 
підвівся і сів поруч жінки. -  Із ким ти збираєшся 
їхати... на заробітки?

-  Із Приймаковою Танькою...
-  Із Приймаковою Танькою? -  перепитав чоло

вік, відчуваючи, що його зараз рознесе від обурення. 
-  Може, мені причулося?

-  Саме з нею, -  тепер уже різко відповіла Ган
нуся, зрозумівши, що треба йти в наступ. -  А що 
тут такого?

-  Вона переспала з усім селом і не тільки... На
певно, уже з усією курортною зоною Італії, -  мовив 
чоловік. У його словах відчувалося насміхання не 
тільки з Таньки, яка приїхала додому відпочити 
від любовних утіх, але тепер, на жаль, і зі своєї 
жінки. -  Вона хоче гідної заміни... Усе село про 
неї говорить.

-  Про тебе також говорять, як про статевого 
гіганта, -  вирішила не здаватися Ганна. -  По селу 
ходять цілі легенди, як ти щороку міняв дошки на 
старій стодолі. Кажуть, тепер поставив дубові, щоб 
надійніше було.

-  По-перше, тепер стодолою займається мій 
тато, у мене, крім тебе, нікого не було, -  не поду
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мавши, ляпнув Михасько. -  Ну, була, може одна... 
а роти закривати людям у селі не збираюся.

-  Я вірю тобі й знаю, що люблю тільки тебе 
одного, тож на ці теревеньки не звертаю уваги... 
-  Ганнуся знову поклала свою руку Михасеві на 
волосаті груди, намотуючи на вказівний палець 
його волосся. Вона добре знала, що саме це збу
джувало чоловіка у пік знесилення. -  А за Таньку 
не переживай, нехай вона волочиться там із ким 
хоче. Зараз для мене головне вивчити всі манери 
італійців, щоб не потрапити в пастку. Зрештою, 
як говорять у селі: «Коли сучка не захоче, кобель 
не заскочить!»

-  А ти хочеш? -  тремтячим голосом запитав 
Михась.

-  Тебе? Так, аж на очі не бачу... -  усміхнулася 
жінка, потягнувши чоловіка на себе. -  Хочу, аж 
муркочу!

-  Не знаю, що маю тобі відповісти на це... -  
залізаючи на жінку, як на копицю сіна, тільки й 
відповів чоловік.

-  Я не хочу їхати без тебе... -  злукавила жін
ка, відчуваючи, що ось-ось переможе. -  Як тіль
ки приїду, відразу ж зроблю виклик для тебе. Ві
зьмеш дітей і приїдеш до мене. Я люблю тебе і не 
можу й хвилини прожити без тебе, коханий!
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Тепер вона віддавала йому всю свою енергію, 
котру спеціально накопичувала літами на всяк ви
падок, весь свій досвід, отриманий нелегкою, але 
й приємною практикою...

-  Тільки не з Танькою! -  стогнучи, ледь вимовив 
Михасько. -  Тільки не з нею...Чуєш?

-  Так, мій коханий, мій єдиний... -  постогнуючи 
й собі, відповіла жінка. -  Тільки перетну кордон 
і тут же пересяду від неї, щоб ти був спокійним. 
Винайму іншу квартиру і більше ніяких стосунків 
з Танькою!

-  Боюся за тебе, -  вів далі Михась, -  дуже вже 
й приваблива ти, не встоїш перед спокусою... іта
лійською!

-  Що ти! -  Ганнуся знову щипнула себе у сід- 
ницю, але тепер вже так сильно,що зойкнула, зда
валося, на весь будинок, а з очей градом полилися 
сльози. -  Я про це навіть не думаю, але життя є 
життя. І щоб доказати тобі свою вірність, я згодна 
навіть у знайомого гінеколога зробити пояс ві
рності!

-  А що це таке? -  Михась від цікавості аж підвів
ся, обіпершись на хворий лікоть, але не зойкнув. 
-  Розкажи, що це таке...

-  Це коли жінка доводить чоловікові свою вір
ність засобами захисту. Простіше кажучи, чоловік 
переконається, що жінка після нього цнотлива...
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-  Добре! -  погодився чоловік, лагідно погла
джуючи жінку волосатою рукою у паху. -Поста- 
виш ремінь безпеки, а після приїзду зробиш мені 
виклик.

-  Не ремінь безпеки, а пояс жіночої вірності!
-  Нехай буде так, аби добре і надійно було!
-  А як ти доведеш мені, що залишишся вірним 

нашій клятві, даній у церкві? -  глянувши у по
соловілі від щойно отриманого задоволення очі 
чоловіка, запитала Ганна. -  Як ти доведеш мені? 
Я мучитимуся там, а ти повернешся до стодоли, 
корова знову не даватиме молока, а діти ж не мо
жуть без нього.

-  Запитай у свого гінеколога, може, він щось 
порадить для мене. А втім, у селі є бабський теле
фон, він одразу ж сповістить тобі...

-  Може, ти, чоловіче, маєш рацію, -  усміхнув
шись, байдуже відповіла жінка. -  Хіба що запри
сягнешся в церкві під час сповіді.

Швидко минули тижні у підготовці по поїздки. 
Михась успішно закінчив посівну кампанію. Він 
радів, що селяни з довколишніх сіл вирішили дати 
йому землю в оренду з правом майбутнього викупу.

Одного травневого дня, насупленого від дощо
вих хмар, Михась разом зі своєю жінкою стояв біля 
комфортабельного автобуса, який із хвилини на 
хвилину мав вирушати із заробітчанами до Італії.
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Ганнуся, попередньо щипнувши себе за литку, але 
вже в другу, бо ця була в синяках, плакала.

-  Не плач, не горюй, Ганнусю! -  заспокоював 
Михась. -  Люди можуть подумати, що я навмисно 
виганяю тебе на заробітки, відриваючи від малих 
дітей!

-  Добре, коханий, не буду!
-  Прикро, що ми не пожили в останню ніч, -  

сумно зітхнув Михась. -  Тепер коли це буде...
-  Гінеколог сказав, що не можна, бо потім, по 

приїзді чоловік одразу зауважить, що я зрадила! 
-  у душі усміхнулася Ганнуся, поклавши голову на 
плече чоловікові. -  Так буде надійніше! Думаєш, 
мені не хочеться? Однак треба зачекати...

-  Може, ти, жінко, і справді маєш рацію, -  
зовсім тихо сказав Михасько, а сам подумав про 
нову вчительку, що з’явилася у селі нещодавно, 
тож ще не пробувана ніким із односельчан. -  По
терпимо, що маємо робити! Тільки дуже прошу: 
не забудь надіслати мені запрошення, чуєш, не 
забудь! Я чекатиму. Усе продам і приїду до тебе, 
кохана!

Автобус повільно рушив, даючи можливість 
ще довго махати рукою вслід пасажирам. Ганна і 
Танька зручно вмостилися на задніх сидіннях. Вони 
бачили своїх чоловіків, які трохи напівжурливо, 
трохи напіврадісно махали жінкам-заробітчанкам.
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-  Ти поставила собі спіраль? -  кілька хвилин 
по тому, як автобус зник за горизонтом містечка, 
запитала Ганну односельчанка.

-  Так, позолочену! -  усміхнулася Ганна і про 
всяк випадок відсунула фіранку на вікні автобуса 
й визирнула, але чоловіка вже й слід застиг...

З

Голова сільської ради Наумко зупинився біля 
хвіртки обійстя Стефанків, тоді, трохи подумавши, 
натиснув на дзвінок,і по подвір’ї рознеслося мета
леве тріскотіння. З прочинених дверей висунулася 
голова Стефанкової жінки:

-  Чого там треба ?
-  То я, голова сільради, Наумко! Михайло вдома?
-  Ні, немає, десь має бути на обід! -  обережно 

відповіла Марися. -  А що він натворив, що аж сам 
голова прийшов?

-  Натворити не натворив, але гірше... Пані Сте- 
фанкова, можна увійти? -  тихо запитав Наумко. -  
Маю неприємний папір для Михайла...

Жінка пірнула до літньої кухні, а за мить по
вернулася назад. Вона похапцем поправила фартух 
і поспішила відчинити хвіртку.
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-  Заходьте, як Ваша ласка, до хати, там і по
говоримо...

Наумко ввійшов до кухні й побачив старого 
господаря, на колінах якого сидів менший онук, 
а старший заховався за його спину. Очі Стефанка 
горіли любов’ю до своїх бажаних онуків. Він гладив 
долонею волосся на голові молодшого Данилка і 
спершу навіть не зауважив гостя.

-  Доброго дня, Стефанку! -  якось невпевнено 
промовив Наумко, притому голосно кашлянувши. 
-  Бавиш онуків?

-  Доброго й тобі, Федоре! -  відповів господар, 
продовжуючи причісувати молодшого онука. -  Чого 
завітав до нас раптом, і з якою новиною?

-  Приємного мало, друже... Час такий, сам 
знаєш... На Сході війна...

-  Знаю, знаю! -  старий Стефанко глянув на го
лову сільради,і в грудях щось защеміло. -  Ми вже 
відправили продукти солдатам. Михась особисто 
возив із волонтерами. Через місяць назбираємо 
і знову відвеземо, але син, напевно, не поїде, бо 
треба дивитися тут за господарством, жнива на 
носі, сам знаєш, день рік годує...

-  Так... -  протягнув баритоном Наумко. Тепер 
він не знав, як почати розмову, і ганив себе, що дав 
Стефанкові першому слово сказати. -  Як онуки? 
Напевно, люблять тебе до безтями -  ось, бачу із 
рук не злазять, очі горять любов’ю!
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-  Я їх точно люблю, а вони такі щасливі, бо бать
ко скоро повернеться, -  мовив чоловік. -  Для них 
Михась тепер і тато і мама! Мати ось покинула їх 
і подалася в Італію... Діти без батька напівсироти, 
а без матері -  круглі сироти...

-  Та чого ж Ви стоїте, голово, сідайте, сватів 
на чекаємо, бо маємо лишень хлопців, але під час 
доброї розмови за столом знайдемо щось спільне, -  
увійшовши до кухні, сказала господиня, тримаючи 
в руках пляшку і склянки. -  Зараз принесу закуски, 
посидимо...

-  Дякую, я тільки на хвилину, -  ніяково мовив 
Наумко, сідаючи на кінчик крісла. -  Давненько не 
був у вас, господарями стали, та й такими пам’ятаю 
вас здавна! Син ваш узявся за розум, господарка яка!

-  Тож прошу підтримати нас, щоб злі сусіди не 
поробили... -  старий Стефанко поставив онука на 
ноги й привітався з Наумком за руку. -  Літа минули, 
мов червнева ніч: тепер тільки й того, що онуки 
радують і сто грамів стара деколи наллє.

-  Йой, не кажіть так, Стефанку, не кажіть! 
-  усміхнувся у вус голова сільради, похитавши 
головою. -  Витеє... не гнівіть Бога. Вам живеться 
біля своєї жінки, як мусі на Спаса, а може, і ще 
краще!

Господиня пішла до комори за квашеною капус
тою, що залишилася із зими, -  добра закуска і не
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дає сп’яніти. Заодно візьме березового соку: усе ж 
таки, гості такі не щодня приходять. Допоки жінки 
не було, старий Стефанко налив самогону по вінця і, 
махнувши головою, випив мовчки. Йому навздогін 
випив і Наумко. Хміль вдарив обом у голову, і вони, 
користуючись відсутністю господині, випили зно
ву. Коли зайшла стара Стефанкова, чоловіки якраз 
видихнули отруйні випари й мовчали.

-  Ось принесла вам ще закусочки, щоб горілка 
не вдарила в голову, -  господиня полила капусту 
нерафінованою олією, і запах рознісся по кухні, 
збуджуючи апетит.

-  Чому, чоловіче, не наливаєш шанованому 
гостеві? Щось це на тебе не схоже!

-  Чекали на тебе, моя люба! -  промовив чоловік, 
намагаючись втримати пляшку в руці. -  Без тебе 
якось не п’ється...

Тепер випили вже разом. Голова сільради ста
рався випростати хребта, що тягнув його до переду 
господині.

-  Не впізнаю вас, Наумку! -  похитала головою 
Стефанкова, підсаджуючись ближче до нього своїм 
кріслом. -У молодості Ви звалювалися тільки після 
висохлої ранкової роси, і то не завжди, а тепер, 
дивіться, після першої випитої.

-  Напевно, сьогодні ви перестаралися і додали 
до самогонки більше карбіду, -  ледь усміхнувся
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голова сільради і мовчки похвалив себе за те, що 
викрутився зі складної ситуації.

-  Ні, не кажіть такого, голово, бо то для своїх 
роблено! -  і повернувшись до свого чоловіка, мо
вила: «Іди, Стефанку, подивися до онуків, чого це 
вони замовкли в коморі. Може, знову напхали мух 
до діжки з медом? А я тим часом покажу голові 
сільради наші покої».

Старий Стефанко насилу підняв своє важке тіло 
і поволі рушив до комори. Уже на виході з літньої 
кухні сказав:

-  За самогон, гнаний моєю жінкою, я впевнений 
так само, як у її лебединій вірності!

-  Так-так, чоловіче! -  байдуже підтвердила 
жінка. -  Ходіть, дорогий госте, покажу Вам, до 
чого дожився своєю важкою працею мій чоло
вік!

Ці останні слова, почуті вже на виході з літньої 
кухні, додали старому Стефанкові особливого го
нору за свою жінку.

Тим часом Стефанкова з головою сільради вже 
прямували подвір’ям до хати, в яку вона ходила 
тільки витирати пилюку. Якось, коли між ними з 
чоловіком відбувся конфлікт через цю хату, ста
рий Стефанко взяв корову Зірку за шнурок, завів 
її до чистої хати, поводив по лакованій підлозі в 
усіх кімнатах, навіть на веранду відвів. Там вона
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нагидила на італійській дефіцитній плитці, роз
носячи своє добро по всій підлозі, а Стефанко 
приговорював: «Нехай хоч корова походить, бо 
нам залишається тільки дивитись на хату, а жити 
у літній кухні!». Відтак відвів корову назад до 
стайні. Зірка весь тиждень давала у півтора рази 
більше молока, ніж зазвичай. Тоді Стефанкова не 
конче сердилася на свого чоловіка, бо він був, як 
завжди, трохи п ’яний.

Наумко, не конче бажаючи такої екскурсії, важко 
піднімався сходами до нової хати. За ним на рівні 
подиху йшла Стефанкова. Незважаючи на літа, вона 
в’юнко випередила голову сільради, не забувши 
при цьому шмигнути своїми зів’ялими грудьми 
йому по руці, і відкрила парадні двері. Запах лаку 
вдарив у ніздрі і голова сільради сп’янів ще дужче. 
Засунувши здоровенну руку в таку ж саму здоро
венну кишеню, він поправив широченні сімейні 
труси, що раптом стали затісними в паху, і мовчки 
глянув на Марисю.

-  Ну? -  тільки й вимовив.
Стара Стефанкова схопила голову сільради за 

таз і притягнула до себе. Вона затремтіла, як багато, 
дуже багато років тому. У цю мить Наумко навіть 
обійняв її, щоб, бува, не впала від тремтіння. Жінка 
потрактувала цей жест як прояв нестримного вза
ємного бажання і ще дужче затремтіла. Із думкою,
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що паскудних жінок не буває, а є мало випитої 
горілки, голова сільради взявся цілуватись із гос
подинею. Хвилину по тому Марися відсахнулася 
від Наумка і тихо сказала:

-  Не тут! Хата нова, тут ще ніхто навіть не спав, 
не те що... Чекаю тебе у п’ятницю опівночі в сто
долі, добре?

-  Там буде зайнято, -  і, стрепенувшись, випра
вився, -  може...

-  Ні, для старого Стефанка я приготувала пляш
ку перваку. Він, побачивши денце пляшки, виру
бається точно!

Голова сільради кивнув головою, що означало 
згоду на її пропозицію, і озирнувся.

-  Тут неймовірне багатство, Марисю! -  широ
ко розкривши п’яні очі, тільки й вимовив голова 
сільради. -  Коли ж ти встигла нажити такого ба
гатства?

-  То все наша непосильна праця, особливо Ган
нусі...

Наумко глянув на стіну навпроти нього, а потім 
на велику фотографію в дорогій оздобленій рамці, 
що стояла на креденсі.

-  У тебе син -  красень! -  захоплено сказав На
умко. -  Скільки разів він заходив до мене в сільраду, 
але я не мав змоги добре розгледіти його, усе ми
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вирішували на ходу. Красень! І невістка в тебе на 
своєму місці...

-  Так, із невісткою справді пощастило, -пого
дилася Стефанкова. -  Нічого сказати: і красива, і 
працьовита, а ти добре глянь на свого сина!

-  На якого сина ? -  не зрозумів Наумко. -  У мене 
є дочки... дві дочки.

-  Ати глянь на фотографію, -  усміхнулася жінка. 
-  Він нікого тобі не нагадує в молодості?

Голова сільради підійшов і зупинився біля кре
денса. Довго вдивлявся у фотографію Михася, і 
раптом йому стало зле. Він навіть похилився, наче 
хотів стати перед фотографією на коліна. Але зле 
зробилося не тому, що в Михасеві упізнав свого 
сина. Це було ніщо у порівнянні з тим, що його за
раз мучило найсильніше. Напевно, його не гризло б 
так, якби раптом дізнався про найстрашнішу свою 
хворобу! Захворів та й помер, а з такою ганьбою 
йому тепер ходити по світу все життя! Пригадав 
Ганну, із якою кохався п’яним у стодолі старого 
Стефанка, ще коли вона не була заміжня за Миха
сем. То, виходить, він спав і з жінкою свого сина, і з 
його матір’ю! Оце так! Хоча... Тоді не знав, що вона 
була з Михасем, а він не знав, що Михась справді 
його законний син! Голова сільради скривився, але, 
зібравши всі сили, випростався й гірко всміхнувся 
до своєї колишньої любові.
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-  Так, це правда! -  констатувала Стефанкова. -  
Михась твій син, і запам’ятай: із ким не мала б сто
сунків жінка, вона завжди знає, від кого її дитина!

-  Так-то так... -  промимрив Наумко. -  Але..
У цей момент в коридорі кашлянули, почулися 

кроки, і голова сільради повернувся до дверей, у 
яких мало не зіткнувся зі старим Стефанком.

-  Зачекався вас. Ось вирішив підігнати тро
хи, -  ледве обертаючи язиком і стримуючи себе, 
виправдовувався старий Стефанко. -  Може, ми 
тут посидимо, Марисю? Як не як -  поважний 
гість.

-  Ні, йдемо до літньої кухні! -  злісно відпові
ла жінка через те, що чоловік зруйнував її плани.

-  Ні, то ні, а спитатися можна! -  відповів Сте
фанко, повертаючись до дверей. -  Ідемо, Наумку, 
вип’ємо по сто грамів, якщо стара наллє...

Доки вони були в хаті, діти ввімкнули невелич
кий телевізор, що стояв на кухонній шафі. Стара 
Стефанкова дивилася по ньому серіали і деколи 
свіжі новини. Цього разу справді транслювали но
вини й діти, притулившись одне до одного, сиділи, 
мов руді миші у кутку, боязко спостерігаючи, як по 
солдатах стріляють танки. Навіть було чути зойки 
поранених. Це нагадало Наумкові, чого, власне, 
він прийшов до старого знайомого. Він стиснув у 
кишені маринарки клапоть паперу, що жалив, немов
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смертельна отрута змії. Ще годину тому сільський 
голова байдуже ступав по хатах, вручаючи те, від 
чого родини впадали у глибокий розпач... Йому 
було ніколи перейматися людським болем, але 
тут несподівано повідомлення стосувалося його 
рідного сина. Того, кого він безжалісно принизив, 
сам того не усвідомлюючи, і тепер невгамовний 
біль гріха пік під серцем.

-  Дорогий голово сільради! -  пафосно промо
вила стара Стефанкова, наливаючи у склянки само
гону. -  Випиймо за наших дітей, а особливо онуків! 
У них ми вкладемо те, що не вдалося отримати 
від наших дітей. Нехай мине їх горе війни. Навіть 
незвично якось говорити за столом про війну, але 
від цього нікуди не втечеш!

-  Так, Марисю, -  важко зітхнув Наумко і по
дивився на образ Спасителя, що висів у кутку біля 
мішечків із кухонними спеціями. -  Хіба ми могли 
колись навіть у страшному сні побачити або почути, 
що наші брати підуть на нас із вогнем?! Гірше за 
фашистів катують наших полонених дітей. Хіба ж 
так чинять брати?

Голова сільради підняв догори підборіддя, 
широко розкрив рота, і рідина потекла в горло, 
заглушуючи слова, які так і не встиг промовити. 
Стефанкова, відчуваючи щось недобре, налила ще 
по одній, і всі троє випили знову.
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-  Між другою і третьою, -  вставив слово старий 
Стефанко, витираючи рукавом рота, -  не має і муха 
пролетіти!

Стефанкова зрозуміла, що мав на увазі чоловік, і 
налила ще по одній, при цьому підсунувши ближче 
до Наумка миску з чорним хлібом і шкварками 
зі смаженою цибулею. Посмакувавши канапкою, 
голова сільради голосно вдихнув повітря, ніби 
збирався пірнути під воду. Він поглянув на тепер 
уже й своїх онуків, які горнулися один до одного 
і здригалися від кожного пострілу, що лунав із 
екрана телевізора. Там вони, окрім усього іншого, 
бачили таких дітей, як і вони самі, але обідраних, 
брудних і голодних. Тривала війна на Сході й вод
ночас розгорталася незрима війна тут, у літній 
кухні, між головою сільради, який заходив сюди 
годину тому, і тим головою сільради (а тепер уже й 
дідусем), який нещодавно вийшов зі Стефанкових 
апартаментів. Наумкові хотілось сказати дідусеві 
й бабусі, щоб уберегли онуків від жахливого ви
довища, яке спричинили нерозумні люди, але не 
зміг. Його зовнішня оболонка була чиновницька, 
а от серце...

Старий Стефанко і його жінка тепер із острахом 
дивилися на нього, очікуючи того, чого чекали не 
один місяць і знали, що ця біда не мине їхньої 
хати. Наумко квапливо запхав праву руку до вну
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трішньої кишені маринарки і рвучко, мов кільце 
гранати, щоб, бува, часом не передумав, витягнув 
знайомий папірець.

-  Не хотів вас засмучувати, але, на жаль, не 
минула вашу хату повістка для вашого... сина!

-  О, Господи! -  заламала руки Стефанкова і з її 
очей полилися сльози. -  Не віддам свого єдиного 
сина, свого Михасика, на війну! Не віддам на вірну 
смерть свого сина, якого так тяжко виношувала 
під серцем!

Тут втрутилися двоє маленьких онуків, голосно 
заплакавши. Наумко підійшов до жінки, обійняв її 
зовсім по-родинному і навіть погладив їй волосся. 
Тепер він відчував її груди, які розпалила новина, 
які колись, у далекому минулому, звільняв від сіна 
у пориві пристрасті на горищі відомої на все село 
стодоли. Тоді вони були твердими й невгамовно 
тремтіли від дотику його палкого тіла, а тепер...

-  Ми не хочемо, щоб нашого татуся брали на 
війну! -  наввипередки закричали діти, час від часу 
шморгаючи. -  Ми не хочемо татка без ніг! У нас уже 
немає мами, і татка не віддамо нікому!

Цей дитячий крик вивів старого Стефанка із 
забуття і тепер він осмислював почуті слова дітей. 
Стефанко ніколи не придивлявся до свого старого 
приятеля Наумка так прискіпливо, як тепер, у цій 
тісній літній кухні. Уже давно мав певні підозри,
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хоча інтуїція його часто підводила у житті. Зараз він 
примружив очі, що пильно стежили за чоловіком, 
яким завше милувався і якому так довіряв. Ось він 
пригорнув жінку до себе, ще й схилив голову до її 
чола, як це завжди робив Михасько в дитинстві, 
ось він гладить його жінку, розчепіривши долоню 
так само, як це властиво для його Михася! Гени, 
спадок, повторення рухів голови сільради? Що це, 
збіг чи закономірність?

-  Ось що! -  старий Стефанко важко підвівся з 
насидженого крісла і підійшов до жінки.

Тут знову зарепетували онуки, підбігли до бабці 
та схопили руками її спідницю. Голова сільради 
пропустив їх, відійшов і раптом зіткнувся зі Сте- 
фанком. Той скривився від болю і хотів сказати 
щось, але знову закричали діти.

-  Не віддамо татуся бандитам! Наш тато най
кращий у світі!

У старого Стефанка раптом щось закололо зліва, 
і від несподіванки він навіть затамував подих, але 
тільки махнув рукою. Наумко заспокоїв дітей, ви
тягнувши з кишені першу річ, яка потрапила. Нею 
виявилася зв’язка ключів із цікавим блимаючим 
брелком. Хлопчаки на мить замовкли, захоплено 
дивлячись на небачений досі предмет. Гуркіт розі
рваної бомби у телевізорі знову нагадав дітям про 
те, із-за чого вони кричали.
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-  Ми заховаємо татуся в стодолі, будемо за
хищати його! У нас є багато зброї, -  тикаючи в 
штанину голови сільради пластмасовими автома
тами, не вгамовувалися хлопці. -  Правда, дідусю, 
ти захистиш нашого татуся?

-  Так, кровинки мої, не віддамо нашого татуся! 
-важко зітхнув старий Стефанко. -  Не віддамо...

Хлопчаки, задоволені такою відповіддю, знову 
осідлали коліна старого Стефанка і пригорнулися 
своїми головами до його грудей, але крадькома 
продовжували зазирати у телевізор. Бабуся по
мітила це і витягнула вилку з розетки. Відтак 
діти замовкли й дивилися на Марисю з докором. 
Старий Стефанко потягнувся до пляшки і напо
внив склянки самогоном. Жінка піднесла склянку 
голові сільради.

-  Випиймо за успіх безнадійної справи! -  чи то 
жартома, чи то серйозно промовила Стефанкова, 
хитрувато поглянувши на Наумка. -  Може, ви щось 
гоже придумаєте... пане голово? Переговоріть там, 
на горі, грошей дамо, усе ж таки єдиний син!

-  Тепер стало важко вирішувати такі справи, -  
запинаючись від самогонки, що парувала в роті, 
почав голова сільради, прикривши свої водянисті, 
корисливі очі від сповнених надії поглядів родини 
Стефанків. -  Гроші не проходять, тепер новобран
ців рахують у селах по головах, а їх стає дедалі все
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менше й менше... Узяти хоч би сусідню Вільша- 
ницю: усі молоді хлопці поховалися, як то було 
колись. Мусимо старих забирати, як ми з вами, 
пане Стефанку! До чого докотилася влада. Молоді 
ж бачать, що про тих інвалідів, які повернулися із 
фронту на Сході, ніхто не дбає...

-  Начальству головне, щоб на цьому набити 
свої кишені, -  вклинився у монолог голови старий 
Стефанко, раптом забувши проте, що тільки-но 
наважився запитати. -  Кому війна, а кому мати 
рідна... Гай-гай! Людській жадібності немає меж... 
Вони забувають, що їхні діти можуть відповісти 
за вчинки своїх батьків. Скоріш за все, так і буде!

-  Чоловіче, -  нагримала Стефанкова на чолові
ка, -  давай не філософствуй, а думай, як свого сина 
запакувати подалі від війни!!!

Старого Стефанка знову закололо під серцем, 
але тепер від слова, сказаного жінкою, із якою 
прожив стільки літ!

-  Свого сина! -  сумно похитавши головою, по
думав старий Стефанко. -  Який же він мені син? 
Адже його кровний батько стоїть ось тут, зовсім 
поруч. Він зачав його, і де? У стодолі з прогнилими 
дошками! Е ні, тоді дошки я якраз поміняв, -  при
гадав старий. -  То було восени, коли встелив усе 
горище свіжим сіном. Тоді зі мною була стара діва 
Клачкова з Микитівки. Ех, і звивистою була, бестія!
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-  Голово, -  звернулася тихо до Наумка жінка,
-  немає безвихідних ситуацій. Придумайте що- 
небудь, я вам віддячу!

«Та вже віддячила, шельмо, сином, якого ховала 
від мене всі ці роки! -  подумав голова сільради, 
дивлячись поза Стефанкову. -  Якби знав, що то 
мій син, то не товкся б у її стодолі з майбутньою 
невісткою. Оце влип, так влип!»

Старий Стефанко вирішив з’ясувати все зараз, 
не відкладаючи у довгий ящик. Хай буде, що буде!

«Треба нарешті поставити все на свої місця!
-  мислив чоловік, водячи вказівним пальцем 
по краю склянки. -  Піду на старість літ із хати. 
Подамся у монастир. Ні, не в монастир. Там же 
немає стодоли! Піду до Клачкової, вона так і не 
вийшла заміж, перебуду свою старість із нею. А 
якщо Михась мій син, адже ніс має такий, як у 
мене, і жінок полюбляє свіжих, як і я? А може, 
людський спадок помилився?» -  заспокоював 
себе старий Стефанко, мало вірячи у реальність 
свого припущення.

-Діду, діду! -  майже водночас вигукнули онуки, 
але старший своїм голосом перекричав молодшого.
-  Давай ми підемо на війну замість татуся! Вони ще 
народять нам сестричку, коли мама повернеться 
з Італії. Тим часом ми розіб’ємо москалів! Повер
немося додому героями. Президент зекономить
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на медалях, щоб не давати посмертно. Він у нас 
економний!

У старших блиснула усмішка й одразу ж згасла. 
Не до сміху було, коли вирішується доля сина Сте- 
фанкової, і достеменно невідомо, ким зачатого! 
Але тепер у старого Стефанка народилася здорова 
думка. У цю мить і голова сільради вже мав план. 
Обох мучила одна проблема, розв’язання якої 
дасть можливість кожному спокійно дожити свої 
непрості літа після сповненого таємниць бурхли
вого минулого...

-  Татко, татко прийшов! -  закричали діти, по
бачивши у вікні Михася, що спокійно прямував 
подвір’ям до літньої кухні. -  Ура! Татко на війну 
не піде!

4

Ганна сиділа у кімнаті й чекала, поки прийде 
син старого сеньйора, яким вона персонально 
опікується. Син має дати їй дозвіл поїхати до Рима 
на вихідні. Вона трохи нервувала, бо такий дозвіл 
вже отримала її подруга Танька Приймакова. На 
щастя, Франческо не затримався, і вони про все 
домовились за кілька хвилин.
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-  Тільки не займайся проституцією! -  наказав 
Франческо, поплескавши Ганну по сідницях. -  Ді
знаюся -  одразу відправлю в бордель, і грошей, 
які ти в мене отримуєш, тобі більше не бачити, 
зрозуміла?

-  Що ти, мій любий господарю, -  улесливо й ко
кетливо ворухнула пухкими губами Ганя, -  кращого 
мужчини від тебе на світі немає! Я довго відходжу 
від твоїх пестощів... Навіть не встигаю думати про 
свого законного чоловіка... і дітей.

Франческо схопив Ганнусю за розкішний зад і 
штовхнув на ліжко. Вона навіть не встигла як слід 
розслабитися, а він уже зсунувся з неї і закректав. 
Із сусідньої кімнати донеслося глибоке, із астма
тичним свистом, дихання, і старий одразу харкнув.

-  Сину, що ти там робиш? -  у перерві між каш
лем запитав батько.

-  Як це що роблю? Відпускаю покоївку до міста, 
-  відхекавшись, доповів син.

-  А де моя невістка, Розетта?
-  Вона прийде пізніше і буде біля тебе сьогодні 

весь день!
-  Нехай Ганя зайде сюди! -  наказав батько. -  

Хочу їй щось сказати...
-  Слухаю монсеньйоре, -  тихо мовила Ганнуся, 

заправляючи сорочку у джинси. -  Я сумуватиму 
без вас увесь день...
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-  Ти, потаскухо руська, спробуй тільки з кимось 
переспати, окрім мене, то задушу ось цими рука
ми! -  старий заледве підніс до рівня свого носа 
дрібний, висохлий кулак. -  Запам’ятай, курво, що 
ти годуєшся за мої кровні гроші. Вижену, а завтра 
сто інших прийдуть на твоє місце підтирати мені 
зад, чуєш?

-  Звісно, чую мій повелителю!
Ганна вийшла з кімнати й полегшено зітхнула. 

Старий «благословив» її на відпочинок. Щось не
добре Ганнуся почувається останнім часом, млість 
і втома не минають, хоч вона і харчується дуже до
бре. Сеньйор почав менше їсти, ось вона і доїдає за 
ним. Погладшала. Почала пітніти -  напевно, через 
зайву вагу...

За будинком уже чекала Танька. В Італії не 
прийнято запрошувати своїх колежаноку гості до 
того, у кого працюєш.

-  Скільки можна тебе чекати, усі очі видивила 
за тобою! -  невдоволено буркнула Танька. -  Дивися, 
бо через тебе ще втрачу клієнта.

-  Як він дуже тебе хотітиме, то почекає. То ж 
наш, українець. У нього тільки й того, що пару 
копійок у кишені... Якраз на тебе!

-  Чого ти так дешево мене оцінюєш?- почер
воніла Танька, кваплячись. -  Просто захотіло
ся свого, українського, натурального, а таких, як
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Франческо, тут можна пропускати весь робочий 
день без другого дихання. А ще говорять, що іта
лійці -  темпераментні чоловіки. Хіба що язиком і 
по одному місці...

Під’їхав автобус, і вони сіли якраз навпроти 
двох італійців. Ті не зводили з них очей всю дорогу. 
Жінки добре вивчили манери тутешніх мачо... Ганна 
дивилася у вікно і не звертала уваги на чоловіків. 
Танька також втупила очі в підлогу і щось пошеп
ки підраховувала. Не дочекавшись взаємності у 
проявах цікавості, італійці вийшли, вилаявшись у 
бік жінок. До центру залишилося їхати хвилин зо 
двадцять, і Ганнуся вирішила поговорити про своє 
здоров’я з Танькою.

-  Ти часом не вагітна, Ганю? -  вислухавши по
другу, запитала Танька.

-  Із чого ти взяла?- здивовано відповіла по
друга. -  Звідки? Від старого?

-  Як звідки? Ти що, тільки із сеньйором й жи
веш? Не повірю! А син? А його друзі?

-  Я мала на увазі, що там спіраль... -  Ганна 
опустила голову, вказавши на низ живота. -  Як 
говорив мій чоловік, ремінь безпеки!

-  То й що, що там спіраль,- промовила Танька, 
іронічно всміхнувшись. -  Надійно хіба сидіти на 
дубовій дошці, на відстані не менше ста метрів 
перед хлопом, і то проти вітру!
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-  Мій гінеколог дав гарантію, сам перевірив. Усе 
було добре!- упевнено відрізала Ганна. -  Навіть 
Франческо водив мене до свого гінеколога.

-  А чого це він водив тебе? -  поцікавилася 
Танька.

-  Він захотів від мене дитини, бо його жінка 
ніяк не може завагітніти.

-  Це все змінює! -  вдарила себе долонею по 
стегні Танька. -  Його гінеколог міг непомітно зняти 
тобі спіраль, ось і все!

-  Не може бути! -  упевнено мовила Ганнуся. -  У 
мене місячні майже регулярно... Ну, трохи гірше, 
ніж в Україні, але ж це південь, сама знаєш...

-  Нехай буде так! Запропонуй йому свою згоду за 
відповідну ціну, -  діловито порадила Танька. -  Мине 
час, народиш йому дитину, ніхто не знатиме цього 
в селі. Звичайно, окрім мене. Ба більше: зізнаюся 
тобі, що сама так зробила і не шкодую. Дитина при 
мені, нагодована, чиста, італійка. Має перспективу, 
не те, що в Україні, де одне жебрацтво, а не життя. 
І найголовніше, не видно тому кінця-краю! І заро
біток маю відповідний, доглядаючи рідну дитину...

-  Страшно якось, Танько! -  випалила Ганя. -  
Одна справа кохатися з чужими мужиками, на
рощуючи чоловікові розлогі оленячі роги, а інша 
справа на чужині доглядати свою і водночас чужу 
дитину.
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-  Смішна ти, Гандзю! -  сказала Танька, поправ - 
ляючи рукою трусики, що в’їлися у задок. -  Тут май
же всі жінки так роблять, зате хати вдома ростуть, 
як на дріжджах! Удома ніхто не питає і не нюхає, 
чим пахнуть і як зароблено такі гроші. Усі думають, 
що нам, наймичкам, так щедро платять! Нехай 
буде на одну дитину більше, зате стане італійкою 
і вдячною тобі залишиться! Якщо так гарувати, то 
хоча б знати за що! Тепер не дуже вигідно спати 
з італійцями: платять мало, найчастіше хочуть на 
халяву. Мало того, ще й обізвуть, а принизити нас
-  раз плюнути. Навіть якщо жінка вдома була по
рядною, то тут змусять зректися принципів. Вони
-  підлі виродки, роблять із нас курвів. А говорять, 
що ми з України такі приїхали!

-  Із одного боку -  добре кажеш, а з іншого -  
гріхом пахне,- втупивши погляд у вікно, мовила 
Ганна. -  Хочеться багато грошей, бо Михась мріє 
купити нову техніку на господарку, та й хату треба 
нарешті закінчити. За ті гроші, що ми маємо із зе
мельного бізнесу, хіба що на чорний хліб вистачить.

-  Ось бачиш, Гандзю, правильно мислиш! -  по
легшено сказала подруга. Звісно ж, їй буде легше, 
якщо Ганя піде її дорогою. -  Як тільки Франческо 
запропонує тобі стати матір’ю його дитини, ти спо
чатку не погоджуйся, натякай, що це гріх. Тільки 
не переборщи. Обов’язково заздалегідь домовся
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про ціну. Не забудь сказати, що сама дитину й до
глядатимеш.

-  А якщо у селі дізнаються? -  з острахом запи
тала Ганна. -  Михась мене вб’є, він такий ревнивий 
в мене.

-  Ти думай про себе! -  повчала Танька. -  Ось 
побачиш, ти тепер за жодну ціну не повернешся 
назад, я точно знаю! Побути панею, хоча б коли 
відпочиваєш уночі після важкого дня, -  то щастя! 
А ким ти будеш в Україні? Від ранку до ночі без
коштовною наймичкою у ліжку і в сім’ї, держава 
про тебе не думає взагалі... їй тільки б виловити 
твоїх дітей і відправити, як гарматне м ’ясо, на 
війну! Бачила, скільки наших хлопців полягло на 
Сході? Цвіт нації!

-  Тут також не весело: обмиваєш, годуєш, об
тираєш, кладеш до ліжка напівмерця... -  Ганну
ся зробила невеличку паузу, згадавши про свої 
обов’язки у домі італійця, а на її обличчі з’явилася 
відраза. -  Він, оцей живий труп, перш ніж заснути, 
змушує тебе роздягатися, ставати в позу, показувати 
те, чого споконвіку прагнуть чоловіки, а головне, 
потім змушує тебе ротом робити йому масаж свого 
атрофованого кінчика, що нагадує знак запитання...

-  Нелегко, -  погодилася Танька, -  але зате їси 
білий хліб із маслом та надсилаєш гроші, щоб діти 
мали що їсти і щоб не світили голими дупами. Для
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держави і для її верхівки ми лише байстрюки, які 
плутаються у них під ногами і дивляться на них 
голодними очима. Для них ми голота, яка вимагає, 
начебто з їхньої кишені, шматок чорного хліба, а 
коли настає час виборів, то обіцянки ллються рікою 
з їхніх гладких пик. їм навіть ліньки змінити слова 
своїх минулих обіцянок! Ти, може, думаєш, що я 
тільки «хвора на передок», але ні! Деколи роздумую, 
і здається, що кину все і поїду додому, зберу одно
думців, і ми разом наведемо лад на щедрій і багатій 
землі. Такої землі ніде немає. Господь нам дав її 
авансом за нашу побожність і роботящі руки -  аж 
занадто. Нам що? Украй шматок нашого сонця, але 
дай хоча б на ступню матінки землі! Ми відростимо 
на ній цей шматок сонця. Чому я стала курвою, не 
знаєш? А я знаю: саме від байдужості таких пра
вителів мені доводилося, щоб вижити, займатися 
з мужиками далеко не пристойними справами. 
Знаєш, Ганю, я в школі мала п’ять із історії, бо це 
єдиний предмет, до якого мене тягнуло. Коли я 
читала про трагічну смерть сім’ї царя Миколи, то 
часто плакала в подушку, жаль мені було... Тепер 
ні, не жаль... Пташенят знищують у гнізді, доки в 
них не зміцніли крила...

-  Що ти таке говориш, подруго?- приводила 
Таньку до тями Ганнуська. -  Не треба так жор
стоко...
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Водій увімкнув поворот, і автобус поволі заїхав 
на площу. Танька хотіла сказати ще щось важливе, 
проте вагалася, бо зупинка автобуса змусила її за
мовкнути. Пасажири неквапно покидали салон, їх 
ніхто не підганяв. Усе відбувалося, як і зазвичай. 
Ганнуся пригадала далекий дім і людей, які зараз 
тиснулися біля виходу. Гірко усміхнулася собі ку
точком рота. Багато в чому вона погоджувалася зі 
словами Таньки, але звідки в неї взялася така злоба 
до рідної землі?!

Ганнуся вийшла останньою і від захоплення 
аж присіла: перед нею Рим! Вона в Римі -  пота
ємний задум нарешті здійснився. Скільки вона 
чула хорошого про це місто, але всі описи навіть 
не порівняти з тим, що постало перед нею...

Тяжко гаруючи в передмісті Рима, вона ніяк не 
мала змоги потрапити сюди. І ось нарешті вона 
тут, у серці Італії! Рим -  сказати, що це прекрасне 
місто, -  значить, нічого не сказати. Ганна завмерла, 
щоб не показати свого великого захоплення від 
щойно побаченого (скоріше, через щойно сказане 
землячкою про життя на батьківщині). Вона добре 
вивчила характер Тані і знала, що коли вона не в 
настрої, краще не демонструвати своїх позитив
них емоцій. Вони мовчки йшли святим містом, 
милуючись сонячними площами з різнобарвними 
водограями, вічними архітектурними ансамблями
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та іншими витворами людської фантазії. Крадько
ма Ганнуся дивилася на Таньку, яка наче вперше 
уважно роздивлялася довкола себе, і це впливало 
на її міміку. Таня мовби забула про свою розмову 
з Ганею, і тепер тішилася баченим. Поволі вони 
підійшли до Ватикану. Ганнусі не раз доводилося 
бачити його на екрані телевізора. Ось величавий 
собор Святого Петра. У жінки перехопило подих. 
Із одного боку -  собор світу безмежного, храм 
Папи Римського, отця вселенської церкви, а з 
іншого -  Ганнусина нікчемна гріховність умить 
виросла устократ! «Як можна навіть думати про 
продаж своєї ще ненародженої дитини? -  упереміш 
зі дзвонами в церквах, що були тут на кожному 
кроці, гули думки в голові Ганнусі. -  Це гріх! Не
поправний гріх!»

-  Ти знаєш, Гандзю? -  раптом порушила мов
чанку Танька. -  Щоразу, коли я гуляю тут, зустрі
чаюся з іншими заробітчанами з України біля 
церкви для обговорення насушних проблем. Тоді 
в мені з’являється якесь нове почуття поєднання 
пишноти, відданості, гордовитої владності і, повір, 
навіть покори. Навіть вдячності тій чужій владі, 
яка хоч і дала нам мізер, але подарувала можли
вість потрапити сюди і заробити ті копійки, щоби 
прогодувати там далеко, на родючій землі нашої 
Батьківщини, свою родину. Водночас я відчуваю

58



сильну відразу до наших рідних правителів. Ніколи 
не полюблю їх, як християн ніколи не полюблять 
мусульмани.

Людей у цю пору набиралося, мов води у жбан 
із джерела. Сюди сходилися з вузьких вуличок ві
руючі, аби хоч доторкнутися до каменя, на який 
ступав Папа.

-  До речі,- схаменулася Танька, поправивши 
ліфчик, що обвиснув від соковитих, налитих жи
ром грудей, -  час біжить неспинно, а ми ще тут 
застрягли. Наскільки тебе відпустив Франческо?

-  Я випросила в нього вихідний до завтраш
нього вечора за те, що досі не мала майже жодного 
вихідного. Правда, тепер мушу його задовольняти 
кілька разів на тиждень.

-  Гаразд! Це добре. -  Танька зупинилася, ніби 
роздумувала над чимось дуже серйозним. -  Я хочу 
запропонувати тобі відвідати один будинок, де має 
відбутися моя зустріч із українцем...

-  Звичайно, я не проти, якщо не заважатиму 
вам, -  усміхнулася Ганна, обережно взявши подругу 
за плече. -  Скажеш, коли мені вийти прогулятися, 
щоб не стидати земляка!

-  Що ти, Гандзю! -  захоплено вигукнула Танька. 
-  Тобі там також роботи вистачить, якщо захочеш... 
Знайомий прийде з товаришем. Зайва копійчина 
тобі не завадить, чи, може, ти з багатого роду?
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-  Якщо добре заплатить, то, звичайно, не відмов
люся. Із Франческом та його батьком уже набридло. 
Тільки налаштуюся, а тут -  дивись! І несподіваний 
кінець. Так можна і форму втратити. А товариш 
твого приятеля також українець?

-  Не знаю, але, за словами мого знайомого, 
красень! Він, до речі, шукає когось в Україні вже 
тривалий час. Обіцяв заплатити за послугу.

-  Інтимну?- поцікавилася Ганна.
-  Не знаю, можливо, за одне і друге...
-  Тоді вважай, що ти мене важко, але вмовила!

5

Старий Стефанко боязко підійшов до військко
мату і зупинився за кілька кроків від брами. До 
зустрічі з Наумком було ще трохи часу. Сів на лавці 
під тінню старого каштана. Було душно. Напевно, на 
дощ. На лавці навпроти нього сиділо кілька людей. 
Серед них чоловік років сорока у військовій формі. 
Зважаючи на вигляд, йому не позаздриш. Поруч 
стояла дівчинка шкільного віку, напевно, донька. 
Вона постійно шморгала від сліз. Він мовчки обі
йняв її і пригорнув до себе.
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-  Шикуватися! -  наказав хтось за залізною бра
мою, яка зверху була натягнута колючим дротом, 
мов у тюрмі.

-  Не відпущу тебе, татусю, на смерть! -  пискля
вим голосом викрикнула дівчинка і міцно схопила 
тата за штанину. -  Не дам, нехай своїх відправляють 
на загибель! Я люблю тебе, татусю!

Дитина розревілася так, що її худе тіло аж по
чало судомити. За нею почали плакати дві старші 
жінки. Було видно, що вони із села. Чоловік, що 
стояв неподалік, був літнього віку -  напевно, батько.

-  Не плач, дитино, і так на душі камінь! -  ков
таючи й собі сльозу, тихо промовив чоловік у вій
ськовій формі. -  Надішлеш мені засушену ромашку 
в конверті, добре?

-  Я пам’ятаю, що це твої улюблені квіти,- ді
вчинка розсунула кишеню наплічника, вийняла 
звідти акуратно перев’язаний конверт і простягнула 
його батькові. -  Я це передбачила! Сюди, окрім 
квітки, я поклала образок і молитву. Нехай вони 
оберігають тебе від шаленої кулі. І пам’ятай: удома 
тебе чекає маленька тінь із таким самим серцем, 
як у тебе. Повертайся живим, і ми засадимо все 
поле білими ромашками...

Дівчинка кинулася батькові на шию і заридала. 
Старий Стефанко і собі впустив на щоку сиротливу 
сльозу. Усе як у нього. Тільки й різниця, що онуки.
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Діти добре відчувають біду... Стефанко опустив 
голову, не міг дивитися на цю мить прощання. 
Зараз у нього ні на йоту не було сумніву, що вчи
нив правильно! Діти мають ховати батьків, а не 
навпаки. Друга солона сльоза догнала першу, і 
старий змахнув її з лиця. Підвівся. Випростався. 
Зігнав із плечей жаль... Глянув у глибину вулиці. 
Там виднівся силует голови сільради.

-  Пунктуальний, -  усміхнувся сам до себе Сте
фанко, -  хоч із годинником звіряй! Цікаво, коли 
він спав із моєю жінкою, напевно, також був таким 
пунктуальним? А чому тоді сім’я не втримав, щоб 
не завагітніла? Напевно, добре їм було тоді удвох? 
А може, то не його син, а мій ? Чому я так мучуся 
на цьому світі? Може, то я вигадав усе...

Підійшов, привіталися, як найкращі друзі. У 
голови сільради не було хорошого настрою. Ста
рий Стефанко це ще зауважив після його останніх 
відвідин їхнього дому. Щось непокоїло Наумка, і 
це не давало спокою Стефанкові. Він відтягував 
розмову, яка його мучила щодня. «Не зараз!» Весь 
час відкладав на потім.

Стефанко, за попередньою домовленістю, че
кав на голову сільради і військкома в кафе, що 
було на початку другого кварталу. Навіть не встиг 
отямитися, як вони вже підійшли. Військком, 
чоловік передпенсійного віку, в окулярах з чор-
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ною оправою, усе бігав своїм щурячим поглядом 
довкола. Складалося враження, що він ніколи 
не бачив навіть пістолета,не то що коли-небудь 
служив у війську. Погляд і жести були перелякані. 
Стефанко засунув під його долоню, що лежала на 
столику, конверт із заздалегідь визначеною сумою. 
Військком обережно озирнувся. Поруч нікого не 
було. Усміхнувся і додав:

-  Скільки років, вояко?
-  П’ятдесят восьмий... пішов.
-  Гаразд, піде! -  полегшено мовив військком. -  

Тільки нехай баба візьме довідку в лікаря, що має 
проблему із серцем, а ти -  військком звернувся до 
Наумка, -  зробиш довідку у сільраді, що невістка 
не проживає разом зі Стефанком.

-  Як скажете! -  по-військовому лаконічно від
повів голова сільради. -  Буде зроблено!

Військком на ходу випив філіжанку кави, узяв 
у руки шматок торта і потиснувши лівою рукою 
Стефанкові й голові сільради руки, подався геть.

-  Ви впевнені, що військком залагодить цю 
справу? -  недовірливо запитав Стефанко. -  Якимось 
він мені здається дуже переляканим...

-  Гарантую, не раз робив через нього такі спра
ви! -  твердо відповів голова сільради.

-  Гарантуєш...- боляче усміхнувся і подумав 
про себе: «Ти навіть не зміг нормально переспати
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з моєю жінкою, щоб не зробити їй дитину, а тут 
раптом клянешся, що гарантуєш!»

Випили. Ще раз випили за успіх безнадійної 
справи. Третю випили мовчки, бо це означало, що 
за любов. Вирішили не ворушити того, що тягарем 
лежало на їх душах. Тепер обоє відчували, що по
трібно швидко розходитися, бо внутрішня напруга 
переливалася через вінця душі. Потиснули один од
ному руки й розійшлися, вирішивши йти до одного 
села різними дорогами. Звістка про те, що старий 
Стефанко йде на війну, швидко облетіла все село. 
Навіть глуха Кирикова -  і та знала. Правда, вона 
питала людей, чому ворог так швидко підійшов 
до їхнього села, а не чути стрілянини.

Стефанко наказав жінці зарубати молодо
го півня, щоб без його присутності не товкся по 
курках.

Усе село гуляло. Найбільше раділи онуки. Вони 
пишалися своїм дідом і кожному, хто приходив 
на подвір’я, говорили, що дідусь принесе з війни 
їм по медалі... Усе село збирало гроші йому на 
форму. Купили найкращу. Навіть американський 
бронежилет купили, надійний. Кум Петро дав йому 
з такої нагоди кілька гранат, які переховував ще з 
часів Другої світової війни. Старий Стефанко не 
перечив, бо знав, що на війні все пригодиться і 
вважав їх трофейним оберегом.
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-  Використаю їх у крайньому випадку, коли за
лишуся без нічого, а москаль буде поруч, -  обіцяв 
старий. -  Але зірву кільце тільки тоді, коли їх буде 
багато біля мене. Я, прецінь, дуже дорогий!

За столом усі зареготали. Після чимало випитого 
дехто вже й затягнув, як завше,тужливу українську 
пісню. Прийшов на проводи і голова сільради. 
Останнім часом він був просто не до впізнання. 
Постарів. Подався. По селі ходили плітки, що має 
рака... Коли старий Стефанко вже сідав до машини, 
голова сільради підійшов і тихо сказав йому на вухо:

-  Зустрінемося на війні. Я теж готуюся до цього!
Дні на полігоні минули швидко, і яким було

здивування Стефанка, коли під час розподілу на 
батальйони, він почув прізвище Наумка! Думав, 
що почулося, чи просто однофамілець. Та вийшло 
не так, як сподівався тоді Стефанко. Голова сільра
ди стояв у військовій формі, навіть кращій, ніж у 
старого Стефанка. Вони по-братньому обнялися, 
як давні друзі нерозлийвода. Тепер кожен із них 
думав, як би потрапити на війну, але не для того, 
щоб воювати, а для того, щоб бачити на власні очі, 
як хтось із них загине першим. Стефанко думав 
про смерть самця його жінки, який помиратиме 
страшною смертю за гріхи, вчинені супроти нього, 
Стефанка. А голова сільради навпаки -  жадав смерті 
собі, аби таким чином змити кров’ю непосильний
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гріх зі своєї душі, спокутувати те, що переспав із 
жінкою свого сина! Він точно загине, як хоробрий 
солдат! Можливо, після його смерті рідні отримають 
нагороду від Президента. Тоді, як старий Стефанко 
залишиться живим, то заздритиме йому, Наумку, 
мертвому, що зумів прославитися на все село. І жінка 
його, Стефанка, буде приносити на його, Наумка, 
могилу завжди свіжі квіти. Він ревнуватиме навіть 
до мертвого. Старому Стефанкові, живому, не буде 
спокою, як немає спокою тепер йому, Наумкові!

Від таких думок в обох засяяли обличчя. Навіть 
з’явилися ледь помітні усмішки -  як знак перемоги 
одного над іншим. Вже на місці їх розмістили по 
різних ротах, і це засмутило обох. Особливо Сте
фанка. Невже він не побачить смерті свого земляка? 
І голові сільради був не до душі такий поділ...

Якось після важкого бою, коли розбитий баталь
йон виходив із оточення, Стефанко побачив якусь 
тінь і вже хотів стріляти, коли трохи завагався і 
впізнав у військовому свого недруга, самця своєї 
жінки. А можна ж було порішити його -  і все!

-  Голово!- пошепки промовив старий Стефанко, 
почувши клацання автомата. -  Це я, твій земляк!

Запанувало мовчання, тоді почулося шарудіння 
в кущах,і з густого ранкового туману з’явилася по
стать Наумка. Він крадькома пробирався на голос, 
який щойно почув.
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-  Хто ти? -  пошепки перепитав голова сільради. 
-  Не чую, повтори, бо стрілятиму!

-  Ти, певно, уже наклав у штани, земляче? Від 
тебе чомусь тхне...

-  Попробував би ти тиждень не те що не мити
ся, але навіть не бачити краплі води. Ось сечу п’ю, 
пропускаючи через хустинку.

-  Це ти ще добре влаштувався Наумку, -  про
тягнув Стефанко. -  Я от через шкарпетку її про
пускаю, щоб не так смерділо, а ще краще розтерти 
будь-яке листя. Воно хоч і гірчить, але все ж таки 
пити можна.

Сіли обоє на повалене дерево, спрямувавши 
дула автоматів у проміжок між деревами.

-  Лячно було, дуже лячно, земляче, -  похитав 
головою Наумко. -  Думав, зостануся тут навіки! 
Уже тиждень розряджений мобільний. Немає змоги 
повідомити рідних, що стою над прірвою... Як там 
твої, як твій... Михась?

Почувши про сина, Стефанко аж затрусився. 
Він навіть взяв автомат і переклав його на коліна, 
спрямувавши дулом на голову сільради. «Який то 
мій син, сучий батьку!» -  подумав Стефанко.

У цю мить хтось кашлянув у тумані. Земляки 
насторожилися і, взявши до рук автомати, непо
мітно позадкували до невеликої лісопосадки. У 
будівлю, що була зовсім поруч, не наважувалися
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зайти, бо всіх військових попереджали, що місцеві 
бандити не роблять зачисток, а просто кидають у 
вікно чи у відчинені двері гранати, підривають 
із усім, що там є. Добре, що був густий ранковий 
туман, який у цю пору року буває дуже рідко... 
Залягли у вигорілій траві, притиснувшись один до 
одного так, що було чути, як б’ються в унісон серця. 
Тепер їм було не до з’ясування стосунків. Із туману 
виріс високий сутулуватий чоловік, лице якого 
заросло густою чорною щетиною. Дуло автомата 
було перев’язане георгієвською стрічкою. Він щось 
сказав незрозумілою мовою до тіні, яка виходила з 
туману. Зупинилися, мовчки закурили. Від запаху 
тютюну старий Стефанко ледь не закашлявся, так 
йому захотілося сигарети -  не курив іще з поза
минулого дня. Голова сільради вчасно прикрив 
йому рота своєю долонею.

-  Почекаємо трохи нехай підійдуть ближче. 
Якщо більше нікого не буде, то порішимо їх! -  тихо 
мовив Наумко.

-  Я ще ніколи так не вбивав людину, що вона 
стояла зовсім поруч. Інша справа, коли наступали, 
то стріляв на відстані і не міг бачити, як вороги 
падали мертвими від куль мого автомата.

-  Не філософствуй, Стефанку! -  голова сільради 
затиснув йому руку так, що той ледь не скрикнув. -  
Або вони нас, або ми їх. Іншого не дано. Кажуть, що
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вони каструють наших чоловіків, аби не плодили 
собі подібних...

Це зачепило старого Стефанка так, що він радо 
подумав: «Хай би кастрували і Наумка, щоб не 
лазив до чужих бабів! Напевно, це для мене було 
б найбільшою радістю. Навіть міг би і загинути 
після побаченого».

-  Мусульмани, -  тихо мовив Наумко.- Мабуть, 
чеченці! Як вони могли продатися росіянам? Са
мих не дуже давно нищили, випалили півнароду, 
а вони тепер прислуговують катам! Куди дивиться 
їхній Аллах?

-  Давай краще подалі від гріха! -  натякнув 
Стефанко.

-  Ти що, уже забув, як ця наволоч ще кілька днів 
тому нищила наших молодих бійців?- аж трясло 
від люті голову сільради. -  Я ніколи не забуду про 
смерть сімнадцятирічного добровольця на моїх 
очах, якого живцем спалили ці нелюди!

У цю мить найманці повернули голови у бік, де 
залягли земляки. Старий Стефанко витягнув про 
всяк випадок гранату, яку йому під час проводів 
поклав до кишені кум, схопив за чеку і чекав, що 
ж буде далі.

-  Не смерди, Стефанку! -  пошепки мовив голо
ва сільради, відвертаючи голову від земляка, коли 
чеченці підійшли зовсім близько. -  Підпустимо їх
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ще трохи ближче, цілься в того довгов’язого і стріляй 
одиночними, щоб не сполохати інших, -  наказав 
Наумко. -  А потім перевіриш штани -  напевно, 
наробив від страху?

Старий Стефанко почервонів від сорому, бо то 
не від страху, а від того, що з’їв старе, протухле яйце 
якоїсь пташки, що, видно, загубила його колись. 
Глянув на голову сільради, у того ніякого страху 
на обличчі, тільки примружив ліве око, цілячись у 
ворога. «Недаремно моя Марися віддалася колись 
йому! Хлоп -  грім!» І він, не чекаючи команди, 
піднявся на весь зріст і випустив чергу у ворогів. 
Тих наче скосило. Миттю!

-  Що ти зробив?- простогнав Наумко. -  Тебе ж 
могли вбити, як малу дитину!

Стефанко нічого не сказав, тільки пішов поволі 
до кущів, що росли ліворуч. Йому було зле не від 
того, що вбив двох людей, а від того, що його жінка 
недаремно спала з головою сільради, бо вибрала 
доброго чоловіка для запліднення. Крутило в жи
воті, вивертало назовні кишки, урешті виблював 
те кляте яйце. Шуміло в голові. Серце билось, мов 
скажене. Скинув штани. Витер їх спаленою сонцем 
травою, стало менше смердіти. Повернувся до місця. 
Голова сільради як раз обеззброїв мертвих чечен
ців, забравши навіть долари, запаси їжі та горілки, 
що були у наплічнику. У кисетці була якась трава.
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Він запропонував Стефанкові шоколадку, але той 
навідріз відмовився.

-  Бери, тож твій трофей!- Наумко протягнув 
шоколад земляку, смачно цямкаючи. -  Запас енергії. 
Невідомо, коли ми зможемо поїсти і чи ще зможемо! 
Може, за хвилину нас порішать так, як щойно це 
зробив ти. Не сподівався, що ти такий хоробрий! 
Я ніколи у світі не наважився б на такий подвиг.

Ці слова припали Стефанкові до серця, як лис
ток до дупи. Він навіть цієї миті почав пишатися 
собою, але це тривало недовго. Щойно пригадав, 
чому так вчинив, як злоба до свого земляка по
глинула свідомість.

...Спекотними донецькими степами, прохо
лодними ночами двоє земляків пробиралося з 
оточення до своїх. Продукти, конфісковані у на
йманців, давно закінчилися, а до місцевого на
селення боялися підходити, бо серед них було 
багато донощиків. Та й територію контролювали 
сепаратисти. Із наближенням до лінії фронту ста
вало щораз небезпечніше йти вночі, бо то тут, то 
там лунали вибухи. Це підривалися на мінах нічні 
мандрівники. Уранці, прориваючись через такі 
поля, земляки на власні очі бачили результати: 
довкола були розкидані рештки людей. Декого, хто 
лежав без розпізнавальних військових знаків (а
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це, як правило, були молоді добровольці у нижній 
білизні, босі, напівголі), уже обсідали круки... Тієї 
неділі, -  а чоловіки добре пам’ятали про цей день, 
бо завжди молилися зранку, -  вони вже вдосвіта 
блукали полями, щоб не наштовхнутися на ворога. 
Сонце ніби навмисно пекло нещадно, навіть не 
можна було сісти де-небудь, щоб трохи охолонути. 
Усюди чигали небезпеки, тож потрібно було швид
ше залишити цю зону. Дуже хотілося пити. Старий 
Стефанко раз у раз почав щось гарячково говорити
-  сам до себе... Голова сільради зрозумів, що в нього 
через зневоднення психічні розлади. Вода була за 
кілометр-півтора від них, але вона могла дістатися 
тільки взамін на життя. Навколо води всюди були 
засідки як терористів, так і місцевого населення.

-  Старий! -  звернувся Наумко до Стефанка. -  
Хочеш води?

-  Ще питаєш,- облизавши пересохлі губи, тихо, 
зовсім кволо відповів земляк. -  Мені вже ввижа
ються обриси наших рідних домівок і холодна вода 
у криниці...

-  Тримай одноразову склянку, -  тремтячою ру
кою голова сільради поклав йому в долоню зім’яту 
склянку. -  Помочися і випий, бо помреш! Нирки 
відмовлять, і поховаю тебе тут.

-  Справа в тому, що я вже не мочуся другу добу...
-  сухо кашлянувши, ледь вимовив Стефанко.
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-  То не добре, земляче! -  Наумко розсунув ши
рінку і помочився у склянку.

-  Що це ти вирішив робити і навіщо показуєш 
тепер мені свою господарку? -  запитав Стефанко 
і мутним поглядом глянув на те видовище.

-  Вгадай із трьох разів, але попереджаю, що 
можеш впасти у кому -  і тоді гаплик! -  холодно 
відповів Наумко. -  Пий, бо пропадеш і більше не 
побачиш свою стару з онуками!

-  Не буду! -  Стефанко з огидою глянув на склянку 
з сечею, яка пінилася на сонці.

-  Пий, наказую тобі, сам не п’ю, а тобі даю, 
дурню! -  огризнувся голова сільради. -  Пий, бо 
здохнеш раніше від мене!

Стефанкові ніби хтось прочистив квачем мізки. 
Він пригадав, що саме цією господаркою, звідки 
витекла життєдайна сеча, голова сільради заїжджав 
до його рідної жінки в її «подвір’я», звідки потім 
з’явився Михась! Це було неподобство. Краще вмер
ти тут, на полі, ніж зважитися на таке приниження! 
Він глянув на Наумка. Тому стало зовсім холодно 
від такого погляду.

-  Ти вже напівмерець, очі вигоріли від спраги, 
чуєш?

-  Ні...- сказав Стефанко, але це слово вже звуча
ло як примирення з дійсністю. «Я мушу вижити, чого 
мені це не коштувало б, я хочу першим побачити
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смерть свого мучителя, свого прихованого ворога!» 
Стефанко вихопив із рук голови сільради склянку 
із сечею і, не вагаючись, випив до дна, навіть чекав 
доки всі краплі зі стінок стечуть до рота. Посидів 
хвилину, головний біль минув. Перед очима мовби 
розвиднялося. Наумко саркастично посміхнувся, і 
вони рушили далі. Сонце вже котилося до горизон
ту, але ще намагалося вжалити своїм розпеченим 
промінням. І ось нарешті вони дочекалися вечора, 
дочекалися тієї митті, коли повітря охололо і по
чало сутеніти. Раптом там, недалеко за осокорами, 
із шумом піднялися у небо дикі качки.

-  Там вода! -  мало не викрикнув Стефанко. -  
Чуєш, вода, вода! Давай хутко туди!

-  Стій, не поспішай, як півень до казана! Ще 
встигнеш, -  голова сільради схопив Стефанка за 
лікоть і пригнув до землі. -  Стривай, треба доче
катися, може, хтось з’явиться на цей шум.

Вони не думали цієї митті ні про що інше, окрім 
тиші, що несподівано поглинула все довкола. До
слухалися до несподіваної тиші. Тепер вони не 
боялися страху, бо спрага забирала розум. Інстинкт 
самозбереження взяв гору, і вони, поволі повзучи 
до ставка, долали метр за метром цю рідну і чужу 
водночас землю. Біля самого ставка зупинилися, 
роззирнулися довкола. Тиша, тільки на воді досі 
виникали кола від раптового здіймання качок...
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Вояки кинулися до води, залишивши автомати на 
березі. Голяка стрибнули в ставок. Вода огортала 
їх своєю лагідною хвилею. Стефанко сміявся, мов 
мале дитя, радів, забувши, що там недалеко війна, 
хоча в міністерських кабінетах її називають не 
такими страшними словами, усього лише анти- 
терористичною операцією. Натомість, для народу, 
діти якого воюють і гинуть страшною смертю, це 
не що інше, як війна, східний фронт братовбивчої 
війни. Стефанко бачив багато фільмів про Другу 
світову, але ще такого не бачив, що довелося пе
режити і перейти зараз. У найгірших снах радян
ські й німецькі полонені не побачили б того, що 
коїться тут. Зовсім не далеко східний фронт, а тут, 
у брудному ставку, двоє солдатів ніяк не можуть 
втамувати спрагу цією отруйною і водночас жит
тєдайною водою!

-  Руки вгору! -  линуло з берега, як тільки вояки 
збиралися вилізти з води. -  Крок убік -  стрілятиму!

6
Коли почало сутеніти, Танька з Ганною по

вернули у безлюдну вуличку й рішуче увійшли у 
знайомий Таньці під’їзд, відтак, не підводячи очей,
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зайшли до великої вітальні, напрочуд скромної, але 
зі смаком облаштованої. Зліва на фотелях розсілося 
кілька чоловіків -  усі вони спрямували свої погля
ди у підлогу. Серед них виділялося двоє -  статних, 
підтягнутих, спортивної статури. Вони одразу ж 
впали у вічі Ганнусі.

-  Із одним з них я переспала б, -  тихо мовила 
вона Таньці на вухо. -  Затужила за такими хлоп
цями!

-  Ось бачиш, що я казала ! На сьогодні у нас 
заплановано грандіозне гуляння! Груповуха... -  
усміхнулася жінка. -  Я й сама не проти пропустити 
обох!

На жінок звернули увагу дві дівчини з яскра
вим макіяжем. Вони втупили свої баранячі очі у 
зайд. Закинувши ногу за ногу і демонстративно 
оголивши стегна, вони так і не підкорили жодного 
клієнта. Місцеві дівчата вже хотіли підійти до жінок 
і з’ясувати причину їхньої появи, коли з кімнати 
на другому поверсі вийшла товстувата господиня 
і поманила Таню пальцем. Дівчата сіли на канапу.

-  Давненько тебе не бачила, Таню! -  розпливлася 
в усмішці господиня. -  Клієнти постійно за тобою 
питають тут. Навіть обіцяють збільшити гонорар, 
так ти їм зуміла догодити!

-  Життя йде, пані Бенедето! -  вони холодно об
нялися, як і годиться в такому товаристві. -  Часто
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згадую вас та вашу щедрість, доброту і люб’язність, 
коли мені особливо важко.

-  Так-так, були часи...- господиня подивилася 
на Ганнусю, оцінюючи її з ніг до голови. -  А це 
хто? ...Новенька?

-  Та ні, це моя землячка, -  махнула рукою Тань
ка. -  Вирішили після важкої праці на панів трохи 
розслабитися в Римі...

-  То вона тут вперше?
-  Так...- відповіла ламаною італійською Ган

нуся. -  Подобається місто. Стільки церков, як у 
нас, у Львові.

Господиня розсміялася на повен рот, показавши 
свої доглянуті білосніжні зуби. За нею вслід за
реготала й Танька. Тут підійшов один із парубків, 
вищий за другого майже на голову.

-  Пані Тетяно, я не розраховую на очікування, -  
спокусливо усміхнувся парубок.

Жінка люб’язно відповіла парубкові усмішкою, 
ще й підморгнула. Потім звернулася до господині:

-  Мені потрібна хороша кімната, на годину- 
другу.

-  Звичайно, Тетяно, про що мова! Нагорі. Як 
звільнишся, дай про себе чути, я піднімуся до тебе, 
переговоримо. А чим зайняти тим часом твою 
землячку?
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-  Вона має зустріч із нашим земляком, він давно 
чекав на неї. Вони зовсім близькі земляки. Мож
на сказати, що родичі, -  збрехала Танька. -  Якщо 
можна, то виділіть їм кімнату також... подалі, у 
кутку! Гроші потім...

Жінки поважно піднімалися сходами, щоразу 
зупиняючись і усміхаючись до парубків, що по
вільно піднімалися за ними. Раз у раз спинялися, 
очікуючи на них.

Ганна разом із молодим чоловіком зайшла до 
темної кімнати, де пахло ванною. Увімкнули світло. 
Жалюзі макового кольору були опущені, закриті на
глухо. Знадвору до кімнати не проникав жоден звук. 
Тиша тиснула на вуха. Ліжко, біля нього низенький 
столик, на якому лежало кілька глянцевих, але по
шарпаних у нижньому правому куточку журналів 
із оголеними тілами. Напевно слугували для розі
гріву. Ось і вся обстановка. Ганна зрозуміла, що це, 
мабуть, найдешевша кімната для дешевих повій і 
клієнтів. Навпроти дверей були інші, трохи вужчі 
й засклені матовим склом. Через них було видно, 
як хтось купався. Це також створювало певний 
настрій. Ганнуся ще ніколи не була у будинку роз
пусти, хіба що бачила їх по телевізору. А тут -  на 
тобі -  справжня інтимна харчевня! Вона спершу 
навіть трохи знітилася, але запах чоловічого тіла 
наказав діяти.
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-  Мене звати Ганнуся! -  жінка подала молодому 
чоловікові свою тремтячу руку, промовивши ла
маною італійською мовою. -  Це українське ім’я ...

-  А я Сальваторе, Сашею називають у вас, -  не
зграбною українською відповів хлопець і широко 
усміхнувся. -  Чи правильно я сказав?

-  Саме так! -  відповіла Ганнуся, одразу збагнув
ши, що ця птаха вперше залетіла до такого закладу. 
Жінка сіла на білосніжне ліжко, не роздягаючись. 
Сальваторе зробив те саме. Настала дурнувата 
пауза, яка завше з’являється тоді, коли двоє людей 
не мають про що розмовляти.

-  Я, власне, прийшов сюди... -  порушив мов
чанку хлопець.

-  Я знаю, навіщо ти прийшов сюди! -  Ганнуся 
вирішила взяти ініціативу у свої руки. Вона скинула 
туфлі, зачепивши ногу за ногу, щоб не згинатися, 
і прилягла, спершись на бильце ліжка.

Ганнуся часто спала з господарями, але тепер 
прийшов молодий чоловік, щоб заплатити за таке 
задоволення гроші... Як вчинити? Сальваторе сидів 
до неї упівоберта, і здавалося, спершу і не збирався 
роздягатись. Жінка змінила позу навзнак, лігши 
упівоберта до Сальваторе, і підняла ліву ногу, по
клавши стопу на гомілку правої. Спідниця поволі 
поповзла догори, оголюючи стегно. Коли вона 
зсунулася до трусиків, хлопець мимоволі поглянув
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на те видовище, потім на Ганнусю і почав глибоко 
дихати на повні груди. Жінка вже знала, що Сальва- 
торе попався. Але як діяти далі ? Не візьме чоловіка 
за плечі і не потягне на себе. Може, роздягнутися?

-  Я прийшов, власне, у справі, яку мені дору
чив мій батько...- почав Сальваторе, час від часу 
позираючи на стегна Ганнусі. -  А йому, відповід
но, доручив перед смертю один Педро, родом із 
України...

Ганнуся не зрозуміла, про що розповідає тут, 
сидячи на ліжку біля неї -  соковитої привабливої 
жінки у будинку розпусти -  цей напівчоловік... і 
розводить якісь теревені про свого батька і ще про 
когось там ! Вона почала поволі, зовсім невимуше
но, водити свою ліву стопу по правій гомілці, ледь 
відхиляючи її вбік. Це подіяло на італійця так, що 
він замовк і, широко розкривши очі, ковтав набіглу 
слину. Він ще раз глянув в її очі і зрозумів, що по
тонув у них, бо вони, ці очі, благали його діяти! І він 
не завагався! О, це було чудово. Такого видовища 
не знали ліжко і ця кімната від початку існування 
борделю. Найстрашніше, коли жінка зголодніла 
за чоловічим тілом! Чоловічий і жіночий одяг у 
процесі наростання інтимної пристрасті, літав по 
всій кімнаті. Коли емоції вщухли, обоє оголених 
тіл відсапувалося, лежачи на спинах і дивлячись 
у стелю.
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-  О! Я мало не забув, навіщо прийшов сюди 
до тебе на зустріч, -  вибачаючись, почав італієць, 
тремтячою рукою прасуючи жінці груди.

Ганнуська пирснула зо сміху. Ще би! Молодий 
чоловік мало не забув, чому прийшов до борделю! 
Ха-ха! Жінка обернулася до Сальваторе так, що її 
ліва грудь своїм соском лягла на його губи. Це її 
ще більше розсмішило.

-  Може, тебе напоїти молоком, юначе? -  розлого 
засміялася вона, уявляючи цю картину, лежачи на 
ліжку не найкращого борделю Риму -  міста ко
лишньої дитячої мрії. -  Щойно я отримала стільки 
задоволення -  більше ніж у себе в селі, на горищі 
на сіні і на дубових дошках!

-  Як це? -  не зрозумів італієць. -  Поясни мені 
повільно.

Ганнуся поволі розповіла, як це відбувалося в 
селі. Сальвадоре від захоплення почутим аж рота 
привідкрив.

-  О, я хочу до тебе в Україну, на дубові дошки і 
корову під ними! -  італієць сяяв від задоволення. -  
Ти така, така! -  не міг підібрати слів Сальваторе. -  
Така... як корова!

Оце вже було занадто! Ганнуся піднялася, спер
лася на лікоть, глянула на італійця, усміхнулася і 
промовила:
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-  У тебе, чоловіче, те, що у матні, наче м ’який 
хвостик цієї корови!

Тепер уже сміялися разом, хоча Ганнуся раз у 
раз поглядала на годинника, який тільки тепер за
уважила. Він стояв на підвіконні, зовсім маленький. 
Час не гумовий і не безкінечний. Зрозумівши, що 
десерту не буде, жінка відсунулася від Сальваторе 
і знову лягла навзнак.

-  Тепер розповідай, нарешті, чого ти прийшов 
сюди? -  ніби прислухаючись до особливого чуття, 
що притаманне тільки жінкам, поцікавилася Ган
нуся, накручуючи на свій палець його і так кучеряве 
чорне волосся на голові.

-  Розповім тобі одну історію, щоб ти могла 
зрозуміти суть мого прохання, -  почав італієць. 
-  Мій батько був знайомий з одним Педро, вихід
цем із України. Отож цей чоловік, маючи шалене 
багатство, вклав його у будівництво храму, де по
тім сам і правив. Поруч збудував собі невеликий 
будиночок, де і провів останні роки свого життя. 
Перед смертю він повідав сумну історію своєї по
яви у Ватикані. Усі коштовності й гроші, які він 
склав тут, просив передати своїм дітям й дружині 
з України по його смерті. За наполяганням свого 
батька я намагаюся знайти їх. Тепер багато заро
бітчан із України збираються у вихідні біля його 
церкви, але чомусь ніхто з них не хоче зайнятися
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цим питанням. Правда, про багатство, яке діти 
мали б отримати, ти знаєш першою...

Після такого бурхливого знайомства Сальвато
ре розм’як повністю і тепер сказав про те, про що 
батько просив його не розповідати. Від почутого 
Ганька аж звелася на лікті. «Оце на тобі! Багатство 
саме лізе в руки -  тільки бери і підставляй!» Жінка 
поклала свою руку на його плече і старалася пестити, 
щоб не видати своє хвилювання від почутого і вод
ночас спровокувати італійця на повторний десерт. 
Та, скоріш за все, тепер десертом уже й не пахло.

-Я ... я намагатимусь допомогти тобі у цій про
блемі, -  долаючи внутрішню напругу, мовила Ганна.
-  Тільки скажи приблизно, де проживають жінка 
і діти Педро.

-  Жінка його, напевно, вже померла, зважаючи 
на вік Генріха -  саме під цим іменем знали свяще
ника. А діти живуть десь на Львівщині.

-О! -  вигукнула Ганна й одразу ж вкусилася за 
язик. Це ж недалеко від неї, і для пошуку не треба 
буде докладати багато зусиль. -  0, я залюбки допо
можу тобі, але лише за те, що ти такий запальний 
у ліжку! І... люб’язний до мене.

Італієць від цих похвал не міг приховати за
доволення. Він торкнувся пальцями до рельєфу її 
губ, провів по ньому і ніжно, а тоді палко поцілував
-  але не як повію, а як жінку, яка пробуджувала ду
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шевні пориви. Тепер Ганнуся не звертала уваги на 
прояви його ніжності. У неї у голові вже визрівали 
грандіозні плани привласнення цього поки що не 
відомого багатства. Час минав, потрібно було йти, 
а так не хотілося! І не через жагу до чоловічого 
тіла, а заради свого наближення, хоча б уявно, до 
майбутнього багатства.

-  Пора! -  холодно промовила Ганна.
-  Поцілуй мене, Гандзю, ти ж хочеш? -  раптом 

сказав по-українськи Сальваторе. А він навчився 
мови від покійного священика Генріха.

Жінка обернулася до нього, обома руками взяла 
його голову і по-материнськи поцілувала в чоло. 
Сальваторе прошепотів їй в уста:

-  Сьогоднішній вечір залишиться назавжди зі 
мною.

Запала мовчанка. Італієць сумно глянув на 
Ганну. Вона підхопилася з ліжка і стала так, що 
його ніс вткнувся у її груди. Вона ворухнула ними 
то вправо, то вліво, ніби витирала йому носа.

-  Іди звідси, а я подумаю про твою пропо
зицію, -  жінка вдала, що не дуже переймається 
його проханням. -  Потребую чимало часу і зусиль 
для пошуків родичів старого Педро. Я подумаю, 
любий Сальваторе... Виходячи, заплати сеньйорі 
за відвідини.

84



-  А що я винен тобі особисто?- Сальваторе 
проковтнув набіглу слину віднедавно отриманого 
задоволення. -  Скільки тобі треба дати?

-  Я не повія... Заробляю гроші, доглядаючи за 
старим батьком одного бізнесмена.

-  Я так і подумав, -  зрадів італієць. -  Це добре, 
дуже добре! Хоча я міг би пробачити тобі й більше...

-  Дай мені хіба що на дорогу і сніданок, якщо 
можеш...

Сальваторе вийняв із кишені гаманця, перебрав 
у ньому купюри і простягнув найдорожчу.

-  Це тобі на хороше харчування. Я знаю, що ти 
не повія, і тому запихати у ліфчик не буду! Якщо 
добре підуть справи із заповітом Педро, я з тобою 
поїду в Україну, там і залишимося. Грошей у мене 
вистачить, щоб відкрити свою справу!

Ганнуська нічого не відповіла на те, а тільки 
лукаво усміхнулася, уявивши того козла у своєму 
задрипаному селі. «Таких козлів у селі вистачає і 
без тебе!» -тільки й подумала. Вона швидко напи
сала на клаптику паперу свій мобільний телефон і 
простягнула Сальваторе.

-  А ти що збираєшся робити тут до ранку? -  
ревниво запитав італієць.

-  Тільки-но Танька звільниться, одразу ж по
їдемо до наших родичів у передмісті, провідаємо 
їх і заночуємо у найближчому готелі... -  фантазу
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вала Ганнуська. -  Чесно кажучи, я не сподівалася 
на такий розвиток подій у цьому закладі з тобою... 
Усе якось спонтанно вийшло...

-  Так, -  погодився Сальваторе, -  я також ішов 
на цю зустріч лише з однією метою -  познайоми
тися з українкою для вирішення питання заповіту, 
а вийшло...

-  Ти тепер жалкуєш?- із викликом запитала 
жінка.

-  Звичайно ні, любове моя!- Сальваторе зробив 
крок уперед і поцілував Ганну в щічку. -  До тебе я 
ніколи не цікавився жінками...

-  Мій славний хлопче, мій нерозумний цапе! 
-  тихо і нерозбірливо промовила жінка. -  Тобі по
трібно йти, бо сеньйора збільшить збір утричі... 
Танька мене попереджала!

Ганна поклала свою руку Сальваторе на плече 
і чемно випровадила його у коридор.

-  Тільки ти не залишайся тут на ніч -  попередив 
італієць, зупинившись у дверях.

-  Тихіше! Іди-но ти звідси. Іди, ми ще обов’яз
ково побачимось. Іди, благаю тебе, любий... По
дзвониш наступного тижня, добре?

-  Гаразд, подзвоню!
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Старий Стефанко глянув на берег проти сонця 
і, крім темної плями, нічого не побачив. Голова 
сільради стояв трохи осторонь і тому враз роз
сміявся, побачивши перед собою трьох жінок, 
які забрали на березі їхні автомати і тепер на
ближалися до них.

-  Попереджувального пострілу не буде! -  про
куреним голосом попередила жінка, років сорока, 
не більше; дві інші стояли поряд, і видно було, що 
вони не бійці.

-  Добре! -  погодився Наумко, піднімаючись 
на мокрий берег, ковзаючи босими ногами по 
зволоженій траві. -  Тільки не стріляй. Немає більш 
ганебної смерті, аніж загинути від кулі з автомата 
в руках баби. І немає почеснішої смерті, аніж по
мерти на бабі!

Жінки тихо засміялися і навіть, здалося, трохи 
розм’якли. Але це була коротка мить. Жінка з ав
томатом наказала закласти руки за плечі і мовчки 
ступати вперед. Дві інші стали обабіч, але на відстані 
двох-трьох метрів. Розмовляти було заборонено. 
Утомлені від довгої дороги чоловіки, скупавшись, 
трохи відійшли, але зараз від побаченого зовсім 
втратили сили. Підійшли до розтрощеного примі
щення школи. Старша дала наказ своїм коліжанкам:
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-  Ступайте в село і приведіть підмогу. Скажете, 
що впіймали двох бандерівців. Даю вам не більше 
трьох годин, а я тут постережу цю фашистську на
волоч...

-  Ну, не знаю, Фросю, чи впораємось так швидко. 
Далекувато все ж таки... -  похитала головою рудо
волоса жінка в кольоровому сарафані. -  Якщо не 
знайдемо когось із начальства, то прибудемо сюди. 
Я для них такий нічліг приготувала, на все життя 
запам’ятають!

-  У цьому я не сумніваюся, Люсю! -  уперше 
усміхнулася конвоїрка. -  Ступайте і повертайтеся 
з чоловіками!

їх помістили у найменшу кімнату, схожу на 
напівпідвальне приміщення. Тут до війни, на
певно, була кімната для вчителя трудового на
вчання, бо в сусідніх кімнатах стояли поскладані 
верстати й станки. У цій малій кімнаті, де поміс
тили «бандерівців», стояв поточений шашелем 
стіл, а на ньому лежала купа зіжмаканих зоши
тів, кілька класних журналів і чотири порожні 
пляшки з-під вина. Повітря було таким задуш
ливим, що хотілося вирвати те, чого навіть не 
було у шлунку. Усе просякло запахом людського 
поту і несвіжої білизни...

-  Тут доживатимете свої останні дні, банде
рівські виродки! -  з огидою промовила конвоїр.
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-  Ви прийшли на нашу землю, тож хай світяться 
фосфором ваші кістки.

Старий Стефанко дивився на неї й почувався 
трохи ніяково. Йому пригадалося, що десь уже чув 
таке, може, в армії, коли служив, чи ще де-небудь, 
що конвоїр не має бути балакучим до ув’язнених, 
бо це може нашкодити йому. Тепер у старого в 
голові зрів план порятунку. Він жадібно поглянув 
на жінку, із-під ситцевої блузи якої просвічувалися 
напружені темно-коричневі соски її грудей. Вона 
все частіше пасла поглядом ширінку сільського го
лови, а треба визнати, що сам голова, його статура 
і те, що було у матні, дуже цінувалося не тільки в 
їхньому рідному селі, але й районній адміністрації. 
Стільки літ поспіль він очолював сільраду! Навіть 
подейкували, що з таким успіхом цьогоріч він мав 
стати головою райради! Жаль, от мав би Стефанко 
там свою людину...

-  Прошу, пані, начальнице, -  боязко мовив 
Стефанко, -  чи можу я запитати вашу світлість?

-  Яка я тобі пані, кастрате! -  злісно гаркнула 
жінка. -  То у вас там, на Заході, у Бандерштаті, 
пани. Чого хочеш?

-  Скільки ви триматимете нас тут, у цьому 
бункері?

-  Ось прийдуть хлопці, каструють вас без 
наркозу, і відпустимо на всі чотири сторони!
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Правда після такої процедури жоден не вижив! 
Не буде підмоги, то ми й самі впораємось, зро
зуміло?

Старий Стефанко пригадав нещодавню розмову 
Люсі з конвоїркою і вже уявив, як вони братимуть 
у руки його гордість і відрізатимуть її.

-  Товаришу начальнику, -  звернувся Стефанко 
до жінки, -  можна ще щось сказати?

-  Ну, говори, так швидше час мине...
-  Як нас каструватимете, то спершу зробіть це 

голові сільради.
-  Чому?
-  Він переспав із усіма найкрасивішими жінка

ми по селах, а коли їхав у райадміністрацію, то всі 
жінки кланялися до нього. Говорили в селі, що йому 
світить високе місце в області. Оце хлоп! Скажу по 
правді, він навіть спокусив мою жінку!

-  То він забрав її у тебе? -  запитала Фрося.
-  Якби ж то забрав, спить із нею, я мушу її 

утримувати і годувати! -  тепер Стефанко справді 
нервував. -  Тож прошу його першого! У нього, у 
нагавицях таке опудало, що дай Боже кожному 
хоча б побачити!

Лице жінки вкрилося плямами, які повільно 
перейшли на груди. Старий батяр Стефанко добре 
знав, що то має означати, і тому тепер продовжував 
далі, пильно дивлячись на Фросю.
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-  Його першого! Хай скине штани, і я побачу, 
нащо проміняла мене моя жінка, -  умовляв Сте
фанко. -  Ви ще такого не бачили!

-  Я... і не бачила? -показала свій гонор Фрося. 
-  Ти стільки пирогів не з’їв, як я мала хлопів, -  
жінка поклала на коліна автомат і замислилася. -  
Тепер усіх моїх коханців винищила ваша хунта! 
Навіть для запаху не лишила. Найманці шукають 
молоденьких і свіжих, мов парне молоко, а на нас 
і не дивляться!

-  Та як ви можете говорити про своїх хлопів, 
коли кожен другий наркоман, а кожен перший 
пияк? -  підливав у розмову смальцю Стефанко.

-  Я кількох мала, -  зізналася Фрося.
Голова сільради зазирнув в очі свого ворога і 

зрозумів, розділив із нею біль її душі. Він у розмову 
не втручався, лише слухав уважно і також будував 
свої плани, а може, згадував перед смертю мить, 
коли на стриху Стефанкової стодоли гемблював 
тілом своєї майбутньої невістки шершаві дошки. 
Тепер лише смерть, бажано миттєва, навіки зніме 
душевний біль, для якого немає розради...

-  Ви, напевно, тужите за чоловічою ласкою? -  не 
вгамовувався Стефанко. -  Уявляю, яке ви отрима
єте (і я разом із вами) задоволення, коли Наумко 
скине штани! Потім можете застрелити нас. Мені 
тепер байдуже!
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Фрося поправила руками свої тверді груди, со
ски почали поколювати, і донизу поповзло давно 
забуте відчуття тихого, ласкавого, лише жінкам 
притаманного щему. Десь у кутку жалюгідної кім
нати почулося легке шарудіння. Воно наростало. 
Усі притихли, очікуючи появи непрошеного гостя. 
Із-під купи трухлявих меблів покотилася грудка 
свіжовиритої землі. Шарудіння припинилося. Усі 
завмерли. На поверхні підлоги спочатку з’явилася 
голова, а за нею тіло з довгим товстим хвостом. 
Фрося закричала так, що ледь єдині шибки, які 
чудом збереглися у всій школі, не повилітали з рам. 
Вона схопила автомат, але було видно, що жінка не 
вміла користуватися ним. Миттю підбіг Стефанко, 
вихопив у неї зброю і чергою куль упорався із за
йдою. Зі страху Фрося заніміла. Чоловік механічно 
поклав автомат знову їй на коліна. Як тільки конвоїр 
прийшла до тями, одразу наказала «бандерівцям» 
піднятися з підлоги і вийти в коридор. Автомат 
спрямувала у плечі військових.

-  Крок убік -  стрілятиму без попередження! -  
крикнула вона.

Стефанко не був упевненим, що Фрося не вміє 
користуватися зброєю. «А що, коли вона переляка
лася щура і тому розгубилася?» Конвоїрка вивела 
полонених на подвір’я, знову стало спекотно після
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прохолодного напівпідвалу. Штовхнувши в плечі 
дулом автомата то одного, то другого, вона наказала 
йти до єдиного вцілілого будинку, що виднівся за 
двома деревами лип.

-  Зачекай! -  крикнув хтось неподалік. Вияви
лося, це була Люся. -  Чому ти пішла зі школи?

Фрося повернула голову назад, але автомат 
залишився спрямованим на «бандерівців». Вона 
кивнула головою, даючи знак, щоб Люся підійшла. 
Коли жінки порівнялися, конвоїрка запитала:

-  А де чоловіки?
-  Немає... тверезих, п’яних не хотіла брати, щоб 

не повбивали і нас заодно! По дорозі зустріли од
ного тверезого, то Слава забрала його собі. Уранці 
вони повернуться і прихоплять кого-небудь на 
допомогу. Думаю, що після мене їхня допомога 
не знадобиться. Люся підійшла ближче і з розмаху 
зацідила Стефанкові в лице.

-  Старе порохно, Фросю! -  оцінивши його з 
голови до ніг, мовила Люся. -  Хіба що для одно
разового користування!

-  Що дивитеся на нас! -  пригрозила конвоїрка. -  
А ну поверніться спиною і руки за плечі!

Полонені одразу виконали наказ. Фрося щось 
пошепки говорила Люсі, час від часу киваючи го
ловою у бік Наумка.
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-  Добре, -  погодилася товаришка, -  так і бути. 
Потім каструємо або заб’ємо. Давай спочатку ти, 
а потім я!

-  Нехай буде так, бо разом не можна, потрібно 
комусь охороняти тих бандерівців! -  одразу ж по
годилася Фрося.

Подруга передала автомат Люсі, а сама підійшла 
до голови сільради. Той позадкував, ніби від вогню.

-  Ти що, ніколи не пробував? -  огризнулася на 
спротив Наумка Фрося. -  Зараз я тобі покажу, як 
східнячки вміють давати раду чоловікам!

-  Почекай, подруго, це ще не все, -  Люся вийняла 
з-під поли розпочату пляшку вина. -  Вип’ємо для 
розігріву двигуна!

-  Те, що треба, Люсю! Я завжди бачила в тобі 
знахідку.

-  Давайте, роздягайте мого земляка, хочу гля
нути, чи воно справді, так як по селах говорять! -  
під’юджував Стефанко. -  Тепер я маю що сказати 
твоїй жінці, Наумку! Зрадиш їй, ой і помстимося 
після війни з нею тобі на зло. Повім твоїй жінці, 
їй Богу, повім!

Фрося поволі йшла до голови сільради, дивля
чись йому у вічі. Люся про всяк випадок спрямувала 
на нього автомат.

-  Ну, що, бандерівцю, роздягайся! -  жінка про
йшла повз Стефанка, зачепивши його матню своєю
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відгодованою литкою. -  Побачу, чому так галичанки 
тебе обожнюють!

«Ну, голово, нарешті тобі прийшов кінець, -  ра
дів Стефанко, мацаючи свою ширінку після прохо
дження Фросі. -  Казав же не лізти до чужих бабів! 
Дивися, сьогодні вмреш смертю хоробрих на бабі! 
Це тобі за те, що мою Марисю гемблював, та ще 
й де -  у моєму гнізді на стодолі!

Нічого не скажеш, східняки народ гостинний -  
залишили по ковтку вина і воїнам-неборакам. 
Правда, дуло автомата не спускали з чоловіків. 
Фрося показала себе з найкращого боку, вона до
вела , що є жінкою з великої букви. Водночас голова 
сільради трохи сачкував, бо беріг сили на втечу з 
полону. Але це тривало недовго, бо гонор за свій 
регіон узяв гору, і він таки довів, що таке щодня 
їсти сметану і гризти корінь пастернаку! Земляк 
Стефанко дивився на те, наче вболівав за рідну ко
манду, але вже показував своїм важким диханням, 
що не проти піти на заміну. Звичайно, як годиться 
у такій ситуації, Люся взяла ініціативу у свої руки, 
порушивши заплановані мирні угоди. Вона пере
йшла у наступ, не сповістивши ворога-бандерівця. 
Він також чекав цього і вже був готовий першим піти 
у бій за справедливість, яку вішали народу згору, 
як італійці локшину на вуха! Умить усе змішалося: 
піт лився градом із тіл чи то від спеки, що була за
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вікном східного фронту, чи й справді від тілесного 
задоволення. Так чи інакше, ворогуючі сторони 
брали тайм-аут, щоб перепочити. При цьому голова 
сільради не втримався, щоб не дошкулити своєму 
побратимові.

-  Думав, що твоя жінка найкраща, але, на жаль, 
помилився! -  відсапуючись, зізнався Наумко. -  Те
пер тільки спробуй після війни сказати моїй жінці, 
що я зрадив її.

Старий Стефанко намацав у задній кишені 
гранату, яку беріг, як зіницю ока, на всяк випадок, 
щоб зірвати її, коли ворог поведе його на страту. 
Тепер виходить, що після таких слів треба піді
рвати свого земляка, якому не судилося отримати 
підвищення в області. На мить старий Стефанко 
завагався. Він поглянув на сорокарічну Люсю, яка, 
вже перепочивши, знову підповзала до нього, до 
його окопу. «Де та лінія фронту? Хто її зробив між 
своїми людьми, у яких збігаються група крові й 
генетична інформація? -  думав Стефанко, міцно 
затиснувши кільце гранати. -  Це не зрада -  пе
респати з чужою жінкою, що також нудилася за 
чоловічими ніжністю і ласкою, повагою і щирою 
усмішкою. Зрадили ті, хто кинув у це пекло молоду 
кров, щоб пофарбувати родючі поля у червоне, що 
асоціюється з вічною пам’яттю землі. Зрадили ті, 
які відправили чоловіків на вірну смерть, і тепер
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рахують призовників не за прізвищами, а поштуч
но, як тварин!» Стефанко нарешті усвідомив це 
тут, у затхлій від поту і чоловічого сім’я кімнаті, 
де почуття, хоч і тваринні, не принесли зла і сліз у 
рідні домівки. Навіщо їм війна, розпачливі крики 
від ран і побачених смертей, знівечених тіл моло
дого цвіту нації? Стефанко від таких дум раптом 
важко зітхнув.

-  Що, втомився? -  тихо промовила Люся, в очах 
якої вже не було й тіні ненависті чи злоби. Вона 
ніжно погладила вояку по мозолистій руці, мовляв, 
я така тобі вдячна за ці короткі хвилини щастя!

Навпроти них на ліжку, як і належить начальству, 
голова сільради завершував свій непосильний по
хід у тил ворога, що закінчився щирими обіймами, 
поцілунками і словами вдячності за підмогу...

Фрося нарешті відсапалася, звелася на ноги, 
трохи похитуючись від легкої, але приємної млос
ті втоми, глянула чистим, особливим поглядом 
вдячності на свого ще зовсім недавно кровно
го ворога. Зараз, стоячи зовсім оголеною перед 
двома «бандерівцями», вона не стидалася свого 
тіла, бо щойно, саме тепер, вона нарешті вперше 
у такому короткому житті відчула особливий при
смак таємного жіночого щастя! Жінка глянула в 
куток кімнати, де лежав нашвидкоруч скинутий 
Наумком одяг, зокрема, сорочка з вишитим ко
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мірцем. їй раптом здалося, що ця вишивка в цю 
мить найкраща, найтепліша і... найрідніша у світі. 
Вона підійшла, торкнулася тих двох звичайних, на 
перший погляд, червоних і чорних ниток, які, мов 
хвилі життєвого моря, то ховалися у білу тканину, 
то виринали назовні, щоб хвилювати і чарувати 
людські душу і пам’ять. Земляки розгубилися: те
пер жінок можна було брати голими руками, дуло 
автомата дивилося у стелю, ніби соромилося голих 
людських тіл, яким вже не було діла до холодного 
металу. Військові перезирнулися: зараз саме час 
помінятися ролями зі своїми ворогами! Стефанко 
опустив очі, коли голова сільради глянув на нього 
допитливо. Старий забув про образу і рану, що 
ятрила його після зради дружини і, можливо, за
чаття нею сина від того, хто щойно разом із ним 
вершив долю цих самотніх жінок. Але як завжди, 
жінка виявилася спритнішою. Фрося підбігла до 
автомата, узяла його в руки, притиснула до своїх 
габаритних грудей. Тепер вони звисали на затворі, 
як дві перестиглі груші, що впали на землю. Старому 
Стефанкові стало смішно, і він зробив крок до неї.

-  Стій, куди зібрався? -  крикнула Фрося, але 
той крик тепер був іншим і мав зовсім не те при
значення...

98



8

Раніше Ганнуська найбільше не любила ви
хідні. Тоді в будинку робилося чортзна-що! Ко
жен тягнув служницю до себе, даючи відповідне 
розпорядження. Тепер ставлення до неї трохи 
змінилося, бо Гандзя ж вагітна. Старий сеньйор 
ніби з глузду з ’їхав, наказував Ганнусі день і ніч 
сидіти біля нього. Уже не мучив її розтираннями 
і масажами. Навіть до ліжка не кликав, боявся, 
що скине дитину. Вона як дізналася, що вагітна, 
то по неділях перестала ходити до церкви, де 
збиралися заробітчани: боялася, що донесуть у 
рідне село. Правда, ця вагітність була бажаною для 
всіх, окрім Гандзі. Троє претендентів на майбутнє 
батьківство вже було. Отже, їй залишалося тіль
ки зробити ставку на того, на кого буде вигідно. 
Танька вважала, що Гандзі треба вказати пальцем 
на сеньйора. Може, вона справді мала рацію, бо 
до гробової дошки в нього найкоротша дорога. Із 
Франческо трохи важче, тут є суперниця Розетта, 
і не відомо, як вона поведеться, коли таємниця 
розкриється. Правда, спершу Розетта воліла, щоб 
Франческо здав сперму і провели штучне заплід
нення з її яйцеклітиною, тобто щоб Гандзя стала 
сурогатною матір’ю. Коли виявилося, що вона не
плідна внаслідок збою роботи її яйників,то мали
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провести штучну інсимінацію служниці, щоб не 
вдаватися до фізичної зради. Франческо навіть 
говорив Розетті, що домовився про цю процеду
ру з місцевим гінекологом. Тому Розетта, коли 
дізналася про вагітність, вже так не дошкуляла 
служниці. Останнім у цьому послужному списку 
опинився Сальваторе. Він, власне, сам підштовхнув 
Ганнуську до цієї думки, бо коли побачив її живіт, 
то сказав не скидати дитини. Навіть щонеділі, 
під час зустрічей передавав їй трохи грошей для 
майбутньої доньки. Ба більше -  ім ’я придумав 
сам! Марчелла! Тепер вибрати батька для свого 
майбутнього потомства їй було не так важко.

Тієї неділі старому сеньйорові стало кепсько і 
він запросив свого адвоката, щоб поділити майно 
й скласти заповіт. Покликав на родинну розмову і 
Ганнусю. Вона стояла біля нього і весь час поправ
ляла на ліжку ковдру, яка зсувалася, коли старий 
сеньйор здригався від болю і плачу. Адвокат, як на 
зло, запізнювався. Усі почали нервувати, бо, у ви
падку раптової смерті старого, доведеться ділити 
майно через суд, що призведе до великих фінан
сових витрат. Коли Ганна спала зі старим, то він 
повсякчас обіцяв їй половину майна, а як дізнався, 
що служниця вагітна (ні на мить не сумніваючись, 
що це його заслуга!) то поклявся, що більша частина 
заповіту дістанеться саме їй.
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Старому стало душно, і він наказав забрати 
ковдру. Звичайно, це зробила служниця -  син із 
невісткою стояли осторонь і лише спостерігали. 
Франческо, зі свого боку, був цілком упевнений, 
що весь спадок дістанеться тільки йому, і тому 
спокійно спостерігав за розвитком подій. Старий 
сеньйор почав задихатися, і з його грудей час від 
часу виривався тужливий стогін. Він лежав на ліжку 
зовсім голий, і тепер було добре видно, як шкіра 
западає між ребрами. Старий сеньйор поглянув на 
служницю, хотів щось сказати, але виявилося, що 
бракує сили. Відтак він вказав Ганнусі жестом на 
ліжко -  це означало прохання лягти поруч. Ганнуся 
завагалася від такої пропозиції. На обличчі в ста
рого з’явилася невдоволена гримаса, і син кивком 
голови наказав їй виконати забаганку батька. Хоча 
вона не раз лягала до старого і вже звикла, зараз їй 
так не хотілося цього робити! Та не встигла вона 
щось сказати до Франческо, як із грудей старого 
долинуло наростаюче клекотіння впереміші з гуч
ним свистом, із рота ринула запінена кров, і лице 
завмерло у блаженній гримасі. Коли Франческо 
підійшов до ліжка батька і став поруч із Ганнусею, 
то побачив, як із батькового напівзасохлого кінчика, 
що звисав у промежині, з’явилася велика крапля 
біло-сіруватого сім’я із ледь вловимим запахом 
молодого каштана.
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Ганнуська заридала, заголосила над покійним, 
і це зворушило присутніх. Ніхто навіть не здогаду
вався, чого так побивається наймичка. Так, тепер 
її багатство кануло в Лету разом із душею старого 
сеньйора, який навіть перед смертю ще захотів 
переспати зі служницею...

Адвокат спізнився на чверть години, яка ко
штувала наймичці омріяного багатства. Ніхто не 
плакав: обличчя присутніх були холодними і без
жальними. Ганнуся тепер стояла, опустивши голову, 
і думала, що робити далі.

Опівночі в неї різко заболів живіт. Її відвез
ли у госпіталь, де насвітанку вона втретє ста
ла матір’ю. Вона, направду, добре знала, що те
пер їй світить не багатство, а тільки можливість 
мати довготривалу роботу -  бути наймичкою 
у Франческо, доглядаючи свою рідну дитину. 
Залишився третій, найоптимальніший, варіант 
здобути багатство -  продовжити підтримувати 
зв’язок із Сальваторе...

Спочатку після пологів їй було важко зустріча
тися з Сальваторе -  дитина тримала. Тільки через 
кілька місяців вона отримала трохи свободи: що- 
вихідних її пускали на кілька годин до церкви. 
Земляки зауважили, що вона останнім часом дуже 
змінилася у кращий бік. Дехто навіть закидав, чи 
не має, бува, коханця. Але це говорилося, що на
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зивається, для годиться; усі добре знали нещасну 
долю коханок -  заручників на чужині. Цих кілька 
годин вистачало і на церкву, і на Сальваторе, і на 
реалізацію меркантильних планів. Тим часом Саль
ваторе детально вивідав і розповів своїй коханій 
про заповіт отця Генріха. Зі свого боку, Ганнуся 
вирішила нарешті випросити у Франческо коротку 
відпустку і повернутися на Батьківщину. Господар 
легко відпустив її, знаючи, що вона обов’язково 
повернеться до власної дитини.

Тим часом Михась, незважаючи на зайнятість, 
знайшов інформацію про дітей покійного Генріха. 
Тепер усе залежало тільки від удачі! З іншого боку, 
Ганнуся могла вільно залишити дім Франческо і 
переїхати жити до Сальваторе, який щодня на
гадував їй про це sms-повідомленнями. Де-юре, 
батьком її доньки був Франческо, а мамою Розетта, 
адже у госпіталь Ганнуся потрапила саме під їхнім 
прізвищем. Вона розповіла про це Сальваторе: 
той спочатку не на жарт нервував, а потім доволі 
спокійно відповів, що мати справу з тим типом не 
варто, бо він пов’язаний із сицилійською мафією. 
Можливо, Сальваторе у душі сумнівався щодо свого 
ймовірного батьківства, тому вважав, що дитину 
вона для нього ще народить.

Ганнуся не наважилася кинути свою дитину, 
адже вона не зозуля, що підкидає свої яйця у чужі
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гнізда... Боліло серце за нею, хоча вона тепер була 
для своєї доньки лише служницею...

...Рідна земля зустріла Ганю спекотною погодою. 
На небі не було ні хмаринки. їй навіть здалося, що 
це Італія. Автобус зупинився і пасажири вийшли 
на площадку. Михась виглядав свою жінку, трохи 
нервував, бо чув за собою провину: дошка у стодолі 
вже виблискувала і виглядала, мов полакована. 
Проте в селі по Михасеві не було поголосу.

Останньою вийшла красива, доглянута жінка 
у джинсовій куртці й коротенькій спідниці. У ній 
Михась угледів свою рідну жінку. Вона трохи боязко 
підійшла до свого чоловіка, легко поцілувала його 
в щічку і, щоб, бува, не запідозрив чогось лихого, 
коротко промовила:

-  Ходімо, заберемо з автобуса багаж, щоб не 
пропав, а потім по-родинному розцілуємося!

-  Гаразд, мила жінко, -  і собі про всяк випадок 
додав Михась, -  заберемо багаж...

Між людьми, які прожили разом не один рік 
і народили дітей, тепер ніби хтось рів викопав! 
Чоловік довго клав до багажника речі, ніби від
тягував невідворотну бесіду. Обоє не так уявляли 
цю зустріч.

-  А де діти, Михасю? -  тихо запитала Ганна, ніби 
боялася, що це викличе у перехожих дивну реакцію.

-  Із бабою, як завжди...
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-  Дідо що, не допомагає? -  здивувалася Ганнуся.
-  Я не хотів тебе засмучувати, але дідо на війні.
-  Як на війні? -  не зрозуміла жінка. -  Хто такого 

старого взяв?
-  На хату був лише один вибір: або я -  і тоді діти 

залишаться сиротами, або дідо, а там як Господь 
звелить!

-  І багато це коштувало?
-  Ні, на щастя, накрили стіл для голови сільради 

і трохи дали грошей військовому. Це знайомий На
умка. Інші попродавали свиней, корів, і то мусили 
ще по селі ходити й шукати, у кого позичити б...

Ганнуся, почувши прізвище голови сільради, 
опустила голову: очі, мов у побитого Сірка, шукали 
шпарини у підлозі...

-  Батько вже воюють довго, правда, останнім 
часом не дзвонить чомусь, може, у полон потрапив 
до терористів...

-  Чому так сталося, що на війну виловлюють 
молодиків? -  запитала Ганнуська. -  За кордоном 
говорять, що від добровольців відбою немає.

-  То справді було спочатку, люди вірили нашим 
керманичам! Тепер вони, як і завжди, забули про 
патріотів, ніби їх ніколи не було. А люди ж добре 
пам’ятають! Народ можна обдурити раз, від сили 
двічі, а втретє -  то вже занадто! По селу і поши
рюються усякі чутки...
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Приїхали додому. Жінці стало не пособі. Зараз 
вона побачить своїх дітей, за якими тужила весь 
цей час, допоки не народила третю... Зайшли до 
літньої кухні. Діти спочатку з обережністю зустріли 
матір, але за мить кинулися до неї на шию. Вони 
пробачили їй свої довгі сиротливі дні й ночі очіку
вання незрівняного материнського тепла, ніжності 
й любові, яке не замінить ніщо на світі!

-  Мамо, ви більше не поїдете до Італії? -  не 
злізаючи з її колін, запитав молодший. -  Там є 
інші мами, тож нехай доглядають своїх дітей, а 
ми ж рідні тобі?

Ганнуська пригадала свою донечку, яку зали
шила на чужих людей: тож і її дитина!

-  Ну, діти, вистачить мучити матусю! -  втрутився 
у розмову Михась. -  Ходімо, покажемо мамі нашу 
господарку і, головне, нашу хату!

Господар, за ним Ганнуська, діти і баба, а тоді 
навіть кіт -  єдиний член сім’ї, який не отримав 
гостинця (правда, таки скористався відсутністю 
баби, що не закрила слоїка зі сметаною, коли до 
кухні увійшла невістка), -  усі вирушили до ново
будови. Тепер у кінці процесії чимчикував кіт зі 
сметаною на вусах.

-  То наша така велика хата! -  вихвалявся Ми
хась. -  Найвища у селі. Правда, сусід побудував два
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поверхи, але я про всяк випадок добудував ще пів. 
Тепер нехай його їдь їсть!

Підійшли до великого добротного гаража. Ган
нуська зазирнула туди. На неї дивилася зовсім 
новенька техніка.

-  Де ти її взяв? -  запитала жінка.
-  Як де? Купив за гроші, які ти надіслала не

щодавно!
Ганнуся гірко усміхнулася, нічого не відповів

ши. Лиш всередині раптово з’явилося неприємне 
відчуття з полиновим присмаком.

-  Завтра треба йти до церкви й висповідатися 
обом, -  долаючи пекучу тривогу, промовила Ганнуся.

-  Звичайно, -  відповів на те Михась, -  обо
в’язково, але тільки, мабуть, післязавтра, бо ро
боти багато. А так неділя, буде багато людей, тож 
подивишся на них і себе покажеш, якою красивою 
стала. Завтра відпочинеш трохи з дороги, дивись, 
яка втомлена...

-  Побачу, але до церкви піду, скучила!
-  Ну, дивись, я готовий піти до сповіді! -  дивля

чись жінці в очі, вдало зіграв свою роль Михасько.
Чоловік зробив для гості запашну ванну з ру

м’янку. Мати приготувала для невістки українського 
борщу на сепараторній сметані. Діти не злізали з 
материнських колін. Усе по-родинному, ніби щиро 
й показово для сусідів, але у повітрі відчувалося
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наближення грози. Михась краєм ока спостерігав за 
кожним рухом жінки. Змінилася зовні і всередині. 
Стала якоюсь зовсім чужою до дітей, не кажучи вже 
про нього, Михася. А втім, може, і справді перевто
ма -  після такої далекої томливої дороги людині 
треба відпочити. Ванну кімнату Михасько зробив 
за останнім криком моди, просто зі спальні, щоб 
не ходити через коридор.

-  Ніхто в ній ще не купався, кохана моя, -  спо
вістив Михась, -  ти перша відкриєш сезон і це буде 
наша, тільки наша з тобою ванна.

-  Звичайно, -  байдуже сказала Ганнуська і по
вторила так, немов у нікуди:

-  Звичайно, тільки для нас.
Діти полягали спати з бабою у старій хаті, щоб 

не заважати батькам після довгої розлуки нарешті 
провести ніч разом. Ганнуська метушилась, зазира
ла у кожен кут, ніби не збиралася приймати ванну 
і готувалася до сну. Михась лежав у ліжку, байдуже 
дивлячись телевізор. Жінка нарешті залізла у ванну, 
довго хляпалася у ній. Через шпарину до спальні 
долинав запах шампуню.

-  Можеш помити мені спину? -  натужно про
мовила Гандзя. -  Не дістану...

-  Звичайно, кохана, аякже! -  Михась ліниво 
підвівся з ліжка і зайшов до ванної кімнати.
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Він хотів скинути свої труси і залізти до неї, але 
вона жестом дала зрозуміти, що не потрібно. Чоло
вік намилив їй спину і, уважно миючи, розглядав 
кожен клаптик спини, ніби збирав у голодний рік 
зерно в полі...

-  Дякую! -  сухо промовила Ганнуся. -  Чекай 
мене в ліжку!

Коли після ванни Ганнуся вийшла абсолютно 
гола, із вологою матово-білою шкірою, сміючись 
своїми блакитними очима і встромленими ви
шневими сосками на великих пружних грудях, 
Михась не витримав і зістрибнув з ліжка. Його труси 
спереду одразу надулися, мов вітрило на великому 
рибальському човні. Ганнуся не квапилася лягати 
до ліжка.

-  Ти що, не хочеш мене? -  ковтаючи слину, що 
заважала йому не те, що говорити, а навіть дихати, 
запитав Михась зі стогоном.

-  З чого ти взяв, чоловіче? -  відповіла, не ва
гаючись.

-  Ти вже відвикла від мене?
-  Чому ти так думаєш? -  Ганнуся зрозуміла, що 

він почав щось підозрювати.
Вона справді забула манери свого чоловіка, адже 

стількох мала після нього! Мудрість узяла гору, і 
вона лягла до ліжка,запрошуючи і його. Михась 
навалився на неї і почав обмацувати її тіло, ніби
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шукаючи слідів чиїхось рук. Зараз йому так хотілося 
злитися з нею, ніби вперше, ніби то не вона, а хтось 
інший! Коли Ганя, граючи роль, розвела стегна, як 
бутон п’янкої рожі, і чоловік вже уявляв назріваюче 
блаженство, він раптом уперся об щось твердувате.

-  Це що, ремінь безпеки, вибач, ремінь вірності?
-  спитав він, задихаючись від шаленого бажання 
відчути те особливе тепло, через яке руйнуються 
міста і сім’ї! Ганнуся пригадала те, про що давно 
забула, коли прощалася з Михасем, від’їжджаючи 
до Італії.

-Так... коханий мій, -  вичавила з себе жінка,
-  саме це і є ремінь вірності! Я про нього давно 
забула, та й не до цього було. Ти ж бачиш, що в 
тебе засмага така, ніби з моря повернувся, а я ці
лодобово на вахті. Раз на місяць вихідний давали. 
Тоді я спала увесь день... Гроші легко не даються!

-  Що ж робитимемо? -  важко зітхнув Михасько. 
-Д о  гінеколога вже пізно, атак зараз хочеться. Гм... 
Уже затужив за вами двома! Може, я сам спробую, 
може, вийде? Трактори сам лагоджу, зрештою...

-  Я також хочу, аж зуби цокотять, чуєш? Але...
-Щ о «але»?
-  Я спробую зняти сама, для цього мені по

трібно трохи часу, якщо не впораюся, то закличу 
тебе. Про всяк випадок дуже добре вимий у спирті 
руки. Так мені говорив наш гінеколог, коли встав
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ляв ремінь вірності! До речі, ти не знаєш -  він у 
відпустці чи ні?

-  Не знаю, бо не було потреби до нього йти!
-  Добре, йди мий руки і чекай мене тут! -  по- 

діловому розпорядилася Ганнуся.
-  То, може, я піду з тобою?
-  Я відвикла, щоб на мене дивилися чоловіки, 

особливо коли буду шпортатися там... Ти ж відчув 
той ремінь чи ні? Скажи!

-  Звичайно, бо ніяк не міг дістатися всередину, 
щось заважало, -  спантеличено відповів чоловік.

-  Отож бо й воно! -  у душі всміхнулася Ганнуся. 
-  Вам би тільки одне -  щоб жінка не гуляла, а по
стійне відчуття в середині стороннього предмета 
для нас, жінок, велика мука!

-  Я не знав, що то воно таке і що незручно буде 
з ним...

-  Іди до креденсу і візьми щось випити, може, 
маєш коньяк. Мене не буде так після випитого 
боліти...

Михась одягнув штани, взув тапки, які спеці
ально купив до приїзду жінки і обережно, щоб не 
розбудити дітей, увійшов до літньої кухні. Зорі на 
небі ніби принишкли, щоб зазирнути через вікно 
у нову хату, якраз у відповідальний момент, де 
за мить розпочнеться медово-коньячна ніч двох 
спраглих за тілами людей. Подивитися буде на
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що. У пориві пристрасті вони покажуть, що вда
лося засвоїти через розлуку! Повертаючись назад, 
Михасько наступив на кішку, яка, задерши вбік 
свого хвоста, лежала на доріжці, а поруч сновигав 
патлатий сусідський кіт.

-  От напасть! Ще не пощастить Ганнусі скинути 
той клятий ремінь вірності, -  подумав Михасько, 
проганяючи ногою чорного сусідського кота. -  Кіт 
на дорозі, то не на добро!

У кімнаті світив лише нічник і це додавало осо
бливого шарму. Ганнуся стояла, розвівши ноги на 
ширину плечей, накривши голе тіло внизу живота 
оксамитовим рушником.

-  Давай, налий для хоробрості! -  запропону
вала вона.

Налив. Випили по одній.
-  Тепер давай за мою вірність.
Випили по другій. І також не закушували. Об

терли губи рукавами.
-  Третю вип’ємо у ліжку! -  запропонувала Ган

нуська і, повертаючись спиною до чоловіка, так 
ніби між іншим, промовила:

-  Я показала тобі неруханий ремінь вірності, а 
тепер ти покажеш, що тримав для мене...

Михась помив руки, протер їх спиртом, не за
бувши розвести ним коньяк, що у шлунку. Для хоро
брості! Сів біла журнального столика, якого придбав
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минулого тижня. Ще поклав журнали «Плейбой». 
Ганнуся щось шаруділа у ванні, стогнала і час від 
часу ойкала. Пройшло майже півгодини, бо Михасько 
навіть здрімнув, тримаючи руки догори, щоб не за
бруднити, -  так розморив його коньяк зі спиртом.

-  Ну що, може, допомогти тобі? -  прокинувшись, 
поцікавився він, піднімаючись із ліжка.

-  Я тебе кликала, а ти хропака робив! -  гримнула 
жінка. -  Так мене боліло, що думала кликати серед 
ночі гінеколога!

Коли Михась зайшов до неї у ванну, то Ганнуська 
якраз спускала воду з унітаза.

-  Я так хотів побачити той ремінь вірності.
-  Ремінь як ремінь, тільки зробили його не так, 

як треба. Дуже натер мене за той час.
Ганнуська обкрутилася рушником і пішла у 

спальню. Михась за нею.
-  Налий, чоловіче, щось ти став зовсім недо

гадливим, -  пробурмотіла Ганна, лягаючи у ліжко.
-  Може, коньяк заглушить біль. Якби знала, то не 
ставила б собі, щоб тепер так мучитися!

-  Воно то так, з одного боку, -  наливаючи у фу
жери коньяку вів Михась, -  з іншого -  щоб не було 
ніякого непорозуміння -  варто трохи помучитися...

-  Долий мені трохи більше, -  попросила Ганя,
-  хочеться тебе, а болить! Михась заповнив келиха 
жінки та не забув і про себе.
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-  За любов! -  святково промовила Ганна, тра
диційно піднявши фужера.

-  За любов! -  якось жмакано повторив Михась, 
бо вже відчував, що сп’янів, а робота, важка робота, 
попереду.

Що то була за ніч, просто не можна оповісти! 
Обоє продемонстрували вищий пілотаж. Кури на 
бантах проспали схід сонця. Півень забився в куток 
у важких судомах. Стара мати сама мусіла припи
нати корову на вигоні, бо не могла достукатися до 
Михаська. Проспали і сповідь. То була ніч випро
бувань ременя вірності з одного боку і чоловічої 
вірності з іншого. Вони втрачали свідомість від 
блаженства тертя тіл, страху перед наступним 
днем, насолоди від тієї миттєвості вечора, болі 
і вічності -  з чого розпочиналося кожне життя! 
На другий день, коли Ганнуся пішла сповідатися 
до отця Ярослава, цікавість Михася перемогла, 
і він пішов за стайню, підняв кришку збирача і 
побачив, як щось таке плавало поверху людських 
відходів. Паличкою вийняв назовні і почав уважно 
розглядати. Тут він пригадав телевізійну рекламу 
і мало не впав зі стиду. Перед ним лежав звичай
нісінький... тампекс, яким жінки користуються в 
критичні дні. Михась достеменно пригадав учо
рашню ніч в усіх подробицях. Він відчував, що Ганя 
не так поводиться, як було раніше. Колись вона не
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могла так завести його, Михася, без відповідної 
практики! Жінку відразу видно, коли вона спить 
з іншим чоловіком. Це Михась знав по собі! Тепер 
ця історія з тим злощасним тампексом! Від лише 
однієї думки Михася зсудомило.

-  Як я міг повірити цій лисиці? -  ганив себе 
Михасько. -  Вона мені не те що роги наставила, 
вона їх вкрутила в дурну голову назавжди і навіки, 
на десять поколінь наперед! Ремінь вірності! -  смі
явся Михась над собою. Він бережно тримав у руці 
Ганнусин пояс вірності, щоб, бува, не впав улюдські 
відходи. Ніщо тепер не було для нього важливим, 
світ міг рухнути разом зі своєю віссю, міг зірвати
ся, тріснути -  зараз Михасько не ворухнувся б, не 
поворухнув би навіть пальцем. Він стояв посеред 
ділянки землі за стайнею знесилений, розбитий 
щойно пережитим! Він хотів зараз лише одного, 
щоб вона щезла з його очей, щоб розчинилася у 
тому лайні, в якому щойно плавав її ремінь без
пеки, чи то пак -  пояс вірності! Він уб’є ї ї ! Але діти, 
на кого вони залишаться без батька? На ту повію? 
А ще вона говорила, що збирається знову поїхати 
до Італії, заробити на круту машину. Чим?

-  Що з тобою, Михасю? -  запитала мати, коли 
син зайшов до літньої кухні. -  На тобі лиця нема!

-  То, певно, з солодкого, що Гандзя привезла з 
Італії, -  сказав Михасько, не бажаючи заставляти
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переживати стару матір, -  трохи перейдуся, може 
пройде.

-  А де ж Ганнуся?
-  Пішла до церкви сповідатися в отця Ярослава.
-  Це добре, сину! Видно, що побожна моя не

вісточка!
Михась нічого не сказав, лише махнув рукою 

і вийшов з літньої кухні. По дорозі зустрів свого 
напарника по бізнесу, двоюрідного брата. Випили 
у барі. Семен поспішав додому, бо чекала жінка, а 
Михась засидівся сам. Присутні дивувалися його 
появі у такому місці. Він, як правило, кожну копій
чину до копійки складав, не пускав на вітер, ато, на 
диво, навіть почав пригощати односельчан. Якраз 
із магазину вийшов його приятель отець Ярослав. 
Михась зрадів і сам підійшов до нього.

-  Чому це ти так балюєш один і з якого при
воду? -  обережно запитав отець.

-  Та так, вирішив трохи розслабитися, а то все 
робота і робота, й кінця-краю їй немає... Може, 
зайдемо до бару на хвилину?

-  Та ні! -  заперечив отець Ярослав, -  сам зна
єш, мені не можна туди. Люди зараз наговорять 
на мене таке, що до церкви не підійду. Якщо вже 
хочеш мене пригостити за те, що висповідав твою 
жінку, то можемо посидіти у садочку. Моєї якраз 
нема, поїхала з дітьми до своїх.
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Михась пішов до крамниці, набрав випивки, 
хотів втопити своє горе і подався до свого нероз
лучного дружка Ярослава. Спочатку хотів зайти 
додому, провідати дітей, але згодом передумав, 
не хотів зустрічатися з Ганею.

Коли пішла під стіл перша порожня пляшка, 
Михась вирішив розділити своє горе з отцем Яро
славом. Проте лише коли розпочали другу плящину, 
аж тоді до Михаська прийшла відвага і він поволі 
розповів усе, як було. Отець довго думав, що від
повісти такого, щоб зарадити горю приятеля. Не 
наважувався розповісти і отець Ярослав зміст спо
віді його коханої дружини-зрадниці. Випили -  і 
друга пляшка покотилася під стіл, дзенькнула об 
першу, і це було сигналом до проповіді отця. Він 
розповів усе, що говорила Ганнуся, не викидаючи 
жодного слова. Тепер те, про що він здогадувався, 
але не знав точно, стало реальним і підтвердже
ним отцем Ярославом. Мало того, що вона гуляла, 
а Михась також не пасував у цьому ділі, то вона 
ще й народила дитину і продала. Продала свою 
рідну дитину, стала нянькою біля рідної дитини! 
Михасю це ніяк не вкладалося у голові. Як, рідну 
дитину продати? Він вважав, що вже збожеволів! 
Від почутого, від пережитого сьогодні...

-  Що ж мені робити? -  запитав тихо, наче хтось 
підслуховував їх.
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-  Навіть не знаю, що маю порадити тобі, друже, 
-  отець обняв Михася і похитав головою.

-  Я вб’ю її, ні, зарубаю цю курву!
-  Тільки не це! -  налякався отець.
-  А що ж тоді?
-  Тільки не горілкою! -  помовчавши трохи, 

мовив отець Ярослав. -  Може, попробуй жінками. 
Тіло до тіла -  і витреться з пам’яті почуте.

-  Добре, я подумаю, отче! -  Михась піднявся 
було йти, як звернув увагу на ще одну повну пляш
ку коньяку. -  Спокуса, отче, то як змія -  красива 
вона у домі твоєму до пори до часу, але вжалить 
обов’язково боляче, може, і смертельно! Подумаю... 
Доп’єш той коньяк за мою удачу, друже!

Подивився ще раз на отця, потім на пляшку 
коньяку та й вийшов із саду, насилу обминаючи 
стовбури дерев.

Удома світилося лише у спальні. Михась на
мацав сходи і поволі піднявся догори. Ганя че
кала, бо відразу відчинила двері. У погляді свого 
чоловіка вона відчула смертельну небезпеку й 
аж подалася назад. Михасько увійшов до спаль
ні, глянув на ліжко, на якому вони ще зовсім не
давно купалися у зливі чистих, тілесних почут
тів. Тепер це була підстилка з гною і поту. Він 
не мав сили про щось говорити -  так знесилила 
його новина отця.
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-  Що скажеш, курво? -  похитуючись на ліжку 
промовив Михась. -  Мало того, що ти обманула 
мене з поясом вірності, то ще й байстрюка заве
ла в Італії. То таким способом заробляла гроші?

-  А ти що гадаєш! -  Ганя взялася попід боки, -  
ти гадав, що такі великі гроші, які я переводила 
тобі, так легко заробляються? В Італії грішми не 
розкидаються. Ти ж добре знав, що там роблять з 
нашими заробітчанками, чим вони заробляють, а 
відпустив. Чому? Ти міг не піддатися моїм словам, 
моїй спокусі поїхати за кордон самій. Ти ж добре 
знав, що жінку послухай, а зроби навпаки! Чесно, 
я сумнівалася, що ти дозволиш мені поїхати... 
Тепер жалкуй!

Михася клонило до сну і він вже через силу 
пробурмотів :

-  Уб’ю, ні, краще зарубаю тебе й шматками 
роздам собакам! Завтра ж!

З тими словами Михась повалився на ліжко 
і захропів. За вікном продовжувалося життя й 
ніхто з сусідів не знав, яким чином зароблена 
і збудована хата у старого Стефанка, на півпо- 
верху вища за всі хати у селі. Мирно спали сини 
у своїх ліжечках, що пахли свіжим деревом. Діти 
тепер засинали лише з іграшками, які привезла 
їм з далекої Італії мама. Вона в них найдорожча і 
найкраща.
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Ганнуська стояла біля вікна й дивилася на стару 
хату, де солодко спали її двоє синів, а там, далеко, 
у задушливій Італії, у розкоші спала третя дитина. 
Й дитя, а в той же час -  не її...

9

-  Тепер проведемо обмін полоненими, -  Фро
ся злапала старого Стефанка за бари і притягла 
до себе, -  попробую і тебе, сучий сину, на що ти 
здатний!

-Д авай сьогодні не будемо обмінюватися, Фро- 
сю! -  благаюче попросила Люся, -  він мені до впо
доби непросто як чоловік...

-  Щось трапилося з тобою, сестро? -  перепитала 
конвоїра. -  Раніше за тобою такого не спостері
гала. Може, він тебе купив своєю бандерівською 
пропагандою?

-  Не ятри мені душу, подруго! -  Люся потерла 
кулаками свої скроні. -  Від перепою є похмілля, а 
від кохання люд не винайшов ще засобу...

-  Що будемо робити з тими полоненими? -  
поправивши висячі на автоматі груди, тепер вже 
серйозно запитала Фрося. -  Здамо на утиль?
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-  Ти знаєш, чим це закінчиться! -  сумно відпові
ла Люся. -  Звалашають і кинуть копати рови, якщо 
виживуть... З іншого боку, кров наших чоловіків 
на їхніх руках.

Старий Стефанко сидів у кутку кімнати, голова 
сільради на металевому ліжку. Зараз Наумко був 
зовсім спокійним. Нарешті закінчиться душевна 
мука, яка не дає навіть побачити сонце. Після того, 
як він зрозумів, що Михась його син, а він спав з 
його жінкою, життя перестало цікавити. «Тільки 
смерть може змити ганьбу!» -  стукали у скронях 
думки в Наумка. Тут, у затхлому приміщенні не
великого східного села, дві жінки вершили їхню 
долю. Від них тепер залежало їхнє майбутнє.

-  Не віддати їх, значить випустити на волю, щоб 
продовжували убивати наших рідних, -  уголос роз
думувала Фрося. -  Тримати тут, будемо пов’язані 
по руках. Треба годувати хоча б один раз на день, 
як худобу, і пильнувати, щоб драпака не дали. З 
іншого боку, дістануться іншим бабам. Також не 
вихід. Ті так не відпустять!

Почувши про те, що її мужик може дістатися 
котрійсь з односельчанок, все Люсине лице зали
лося червоною фарбою.

-  Дивися, Фросю, -  спокійно і розважливо по
чала Люся, -  хто вони, ці чоловіки? Звичайнісінькі 
роботяги. Глянь на їхні руки, всі у мозолях, як і в
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наших мужиків. Різниця лише в тому, що, може, 
менше п’ють?

-  Допустимо...- похитала головою Фрося. -  
Допустимо, ти маєш рацію, але це ж бандерівці 
американської начинки, америкососи, розумієш?

-  Так, я знаю, але ж ти смакувала свого хлопа 
і не дивилася, що він америкосос. Ось бачиш, як 
розхитала залізне ліжко!

-  Так, я тому й не вбила їх відразу, жаль такий 
товар нищити. -  Фрося поправила автомата, що 
своїм дулом терся по її голому стегну. -  Дивлюся на 
них, такі худі, вимучені тяжкою дорогою, напевно, 
нічого не їли, не пили і все ж таки які молодці! Не 
зганьбили рід чоловічий.

-  Давай відпустимо їх на інші руки. -  Люся 
опустила очі в підлогу, про щось задумалась. Старий 
Стефанко хотів піднятися, змінити положення тіла 
і затерплі ноги, які від очікування вироку стали 
немов ватними. Фрося вмить підняла автомат і 
наставила на нього дуло.

-  Не жартуй зі мною, Стефанку! -  вона вперше 
усміхнулася до полоненого і зробила до нього крок 
назустріч. -  Подивлюся, може, вмовлю подругу. Так 
чомусь хочеться попробувати і тебе!

-  Не смій, Фросю! -  викрикнула Люся, і в її 
голосі чоловіки відчули свого.
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Тепер кожен з чоловіків, незалежно один від 
одного обдумував, як використати цю жінку для 
свого звільнення. Насувалася ніч, яка могла навіки 
закрити їхні очі або визволити з цього дивного і 
приємного бабського полону. Тепер старому Сте
фанкові хотілося жити. Ще би! Таку жінку попро
бував під кінець свого життя! І він, напевно, для 
неї не був байдужим... Напевно, всі жінки в Україні 
різні не тільки за політичними поглядами. Якраз 
він тепер, коли на нього було наставлене дуло ав
томата, думав про це.

-  Стріляйте, москальські морди! -  раптом по
рушив мовчанку голова сільради, голим підняв
шись з скрипучого ліжка і виставивши наперед 
оголені груди. -  Я не збираюся зраджувати свою 
Батьківщину!

-  Ти її зрадив ще потіючи зі мною на цьому 
поломаному залізному ліжку, -  усміхнулася Фрося, 
опустивши дуло автомата донизу. -  До речі, і свою 
жінку зрадив заодно...

Ці слова додали Стефанкові оптимізму. Нарешті, 
коли він повернеться після війни додому, а в тому, 
що залишиться живим, тепер у нього сумнівів не 
було, повторить ці сакраментальні слова жінці голо
ви сільради! Стефанко був упевнений, що Наумко 
загине на фронті, якщо не на справжньому, то на
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бабському -  точно! Якщо не сам, то він, Стефанко, 
йому підсобить.

Наумко, повернувшись назад на скрипуче ліж
ко, думав не про голих жінок, що стояли напроти 
нього, а про подальшу долю свого земляка. Голо
ва сільради, попри те, що хотів загинути смер
тю хоробрих у бою з російськими найманцями, 
окропивши своєю кров’ю святу землю і змивши 
тягар родинної ганьби, вірив, що доля дасть йому 
шанс на життя, а Стефанко обов’язково загине від 
інфаркту на ненаситних місцевих бабах. Він, На
умко, вчинить подвиг і отримає Золоту зірку Героя. 
Стане відомим і знову переспить з Стефанковою 
жінкою, адже вона не йде в жодне порівняння з 
іншими жінками, не кажучи навіть про Фросю, яка 
так хотіла показати свої вміння і настирливість! 
Від цієї ідеї в голови сільради напружилися м ’язи 
промежини і йому враз стало дуже стидно за свої 
тільки що народжені думки. Він навіть повернувся 
до жінок спиною. Але те, що побачить жінка, не
досяжне чоловічому розуму.

-Слухай-но, старче! -  Фрося підійшла до голо
ви сільради і дулом автомата повернула його до 
себе. -  Та я бачу, що ти щойно згадав митті нашого 
кохання і знову захотів! Це похвально з твого боку!

За вікном раптом почувся потужний вибух і 
через розбиту кватирку вікна до кімнати занесло
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запах горілого пороху і ще чогось незрозумілого. 
Жінки похапцем одягнулися, наказавши полоненим 
лягти ниць на підлогу і не рухатися, доки вони не 
повернуться, а інакше смерті -  не минути! Коли 
за конвоїрами закрилися двері, Наумко скочив 
на ноги і підбіг до вікна. Надворі була суцільна 
темінь. Оглянувся довкола: автомата не було, їх
нього одягу також.

-  Що будемо робити? -  тихо запитав голова 
сільради.

-  Як що? -  здивувався Стефанко, -  пробиратися 
до своїх.

-  Ти думаєш, що говориш? -  хіхікнув Наумко. 
-  Хто тепер свої? Ми не фашисти і тим паче не 
рашисти. Голі невстановлені особи. Повернемося 
до своїх і що? Запитають, де ваша зброя? Що ти 
відповіси? Віддали місцевим бабам за задоволення 
своєї похоті? Це не просто зрада, це ганьба на всю 
Україну!

-  Що ж ти пропонуєш, Наумку?
-  Треба йти звідси, негайно, голими, бо одягу 

немає... -  Наумко засунув палець в отвір, де колись, 
можливо, була клямка і потягнув двері на себе: 
вони легко відчинилися. -  Гайда за мною, там воля!

Вони обережно вийшли на подвір’я. За край
німи хатами виднілася заграва, горіла стайня в 
котрогось господаря. Та ніхто не поспішав гасити
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її. Голі вояки вийшли на польову дорогу і від не
сподіванки зупинилися. Зовсім поруч біля кущів 
стояв автомобіль «Тойота» з військовими номерами.

-  Що будемо робити? -  обережно запитав голо
ва сільради.

-  Підійдемо поближче і якщо там хтось є, на
сильно заберемо одяг, -  зробивши мудру міну, 
запропонував Стефанко.

Першим ішов Наумко, за ним крадькома земляк. 
Біля самого авто голова сільради випадково від
пустив гілку куща і та вдарила Стефанка по лобку. 
Той зігнувся від болю, аж зойкнув.

-  З тобою у розвідку не підеш, Стефанку! -  На
умко зупинився і глянув на земляка, який корчив
ся від болю. -  Що, у відповідальний момент тобі 
дурного захотілося?

-  Ні... -  ледь промовив Стефанко, -  ви мене 
гіллякою всмажили по одному місці...

Зупинилися майже поруч «Тойоти», з якої відлу
нював храп надто втомленої людини. Голі чоловіки 
стояли і пошепки розробляли план захоплення у 
полон водія. Раптом з хати, що при заграві сві
тилася своїми білими стінами, вийшов чоловік, 
голий як і вони. Справив нужду і похитуючись, 
знову зайшов у хату.

-  Що ж це таке? -  обурено запитав голова сіль
ради. -  Кругом війна, а тут на тобі -  веселі розваги!
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Давай обкрадемо тих, хто там, у хаті. Не будемо ж 
голими добиратися через лінію фронту.

Вони дуже обережно, щоб не сполохнути лю
дей, що зібралися в хаті, пробралися під вікно. 
Кілька хвилин не наважувалися заглянути туди, 
а коли засвітилося світло від ліхтарика і стало 
трохи видніше у помешканні, першим заглянув 
Стефанко. З цікавості, бо подумав, що там Люся. 
Спершу в нього защемило під серцем від рев
нощів. І дивися він спочатку не на чоловіків, а 
на жінок. Полегшено зітхнув: Люсі серед них не 
було. Заглянув голова сільради і прицмокнув, бо 
жінки й справді були привабливими, можливо, 
притьмарене світло додавало особливого інтим
ного ефекту... Мовчки глянув на Стефанка. Запа
ла очікувальна тиша. Голі чоловіки обдумували, 
як почистити вояків. Після короткочасного від
починку чоловіки в кімнаті вийняли нові кон
серви. Старший, трохи посивілий на скронях, 
одним махом ножа відкрив одну. Другий, чор- 
носмолий молодик, став, підійшов до дверей, зі
гнувся і взяв з клунка з одежею пляшку, трохи 
подумав, знову нахилився і взяв ще й другу.

-  Запам’ятав, де одежа? -  штовхнув Стефанка 
в плече Наумко.

-  Так! -  кивнув головою земляк. -  Але ви піде
те, голово!
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-  Тут я старший, все ж таки голова сільради! -  
невдоволено буркнув Наумко. -  Твоя справа про
ста -  виконувати наказ!

-  Це вам не село і тим більше, -  не сільрада, а 
ще, між іншим, не моя жінка, -  закипів Стефан
ко, -  Звикли командувати і користатися владою!

-  Добре, піду сам, бо знову щось наплутаєш, 
-  тихо, невдоволено сказав Наумко. -  Дивися 
уважно, щоб хтось не надійшов. Коли щось таке, 
налякай своїм маленьким хвостиком. Ти ж дорос
лий, тому прояви ініціативу. Тут лише один водій 
і може десь нишпорять наші конвоїрки, розшу
куючи нас...

Чекали довго, поки у кімнаті пили. Коли піш
ла третя плящина, то було видно, що військові 
дозріли, а з ними і їхні жінки. Ліхтарик пога
шений, отже це сигнал для всіх: жінки присту
пили до виконання своїх службових обов’язків, 
а голі військові чоловіки штурмувати чергову 
висотку. Голова сільради нишком прокрався у 
темну кімнату. Тут неприємно пахло немитими 
чоловічими і жіночими тілами. Наумку раптом 
захотілося пристати до цього процесу любовних 
утіх, адже він щойно розігрівся з Фросею, щоб 
вистрелити у мішень. Глянув у вікно і побачив 
Стефанка з розкритим ротом, що уважно спо
стерігав за парами. Стогін раптом пропав, Наум-
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ко стрепенувся, перелякавшись свого власного 
стукоту пульсу у скронях... Він закляк на місці, 
але нерви не здали. За мить стогін відновився 
і Наумко обережно вийшов у двір, тримаючи в 
охапці все, що він міг взяти. Обоє мовчки пода
лися подалі від хати. За голими сідницями воя
ків гуляв східний донбаський вітер. Вже позаду 
залишився автомобіль із сплячим у кабіні солда
том, коли голі чоловіки зупинилися біля уцілілої 
стайні. У темноті розібрали одежу і на скору руку 
натягнули її на промерзлі тіла: голові сільради, 
які належить, дісталася форма майора, з чим по
тім ніяк не погоджувався земляк. А Стефанкові 
перепала форма сержанта, правда, у клунку були 
відсутні труси. Проте Стефанко не сумував: було 
чим прикрити голе тіло.

-  Чому ви не прихопили з собою хоча б одну 
консерву? -  пошепки запитав Стефанко. -  їсти 
хочеться -  жах!

-  Попробував би ти так із-під спітнілих задів 
забрати одяг і не видати себе? -  обурився голова 
сільради. -  На тебе труси якраз?

-  Ні... немає в мене трусів. Ви спеціально не 
взяли для мене?

-  Що ти, Стефанку! Там не було часу переби
рати. На мене вони вузькуваті, тож я тобі віддаю 
свої...тобто майорські.
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-  Ні, не потрібно, тримайте їх собі, можете 
простудити яйця, -  з огидою відповів Стефанко. -  
Може, ще зробите дівчинку котрійсь з конвоїрок?

-  Знайшов час, коли жартувати! Що ж тепер 
будемо робити? -  на всяк випадок помацавши 
себе по матні, запитав Наумко. -  Напевно, віді
йти потрібно подалі, щоб свої кривдники не по
рішили нас, а потім, очевидно, треба трохи по
спати, бо з їжею нам не щастило...

-  Дивися, кляті офіцери для бабів знайшли 
консерви, а для нас, солдатів, навіть бляшки не 
залишилося, -  розмірковував Стефанко.

-  Мовчати, сержанте! -  з притиском промо
вив Наумко. -  Це політика, за неї можуть приши
ти зраду Батьківщини! -  нагадав голова сільради. 
-  Тепер я тут старший за званням, все ж таки ма
йор! -  нагадав Наумко. -  Тож підкоряєшся тільки 
мені, зрозуміло?

-  І тут я маю лягати під вас, -  подумав Сте
фанко. -  Мало того, що моя рідна жінка була під 
вами!

Йшли мовчки пустими вулицями села, нікого 
з людей не було видно, лише пси блукали, але 
вони не звертали уваги на військових і вважали 
їх за своїх, бездомних...

Світало раніше, ніж би мало світати. То вели
чезна заграва на сході нагадала воякам тяжкі часи

130



виходу з Іловайського котла. Легкий вітерець до
носив неприємний, але тепер вже звиклий запах 
розкладеного білка людських тіл. Хто вони, ці 
нещасні людини, свої чи чужі? Тепер неможливо 
розібрати по згорілих тілах. Попереду виднівся 
уцілілий «Камаз».

-  Давайте, майоре, -  жартома сказав Стефан
ко, -  підійдемо до авта, може хоч скибочка хліба 
знайдеться!

-  Там може бути ворог! -  попередив голова 
сільради. -  А можливо, і розтяжки. Хочеш перед
часно відійти на той світ? Там бабів немає...

-  Вам дурне в голові, так і так помирати!
-  Тоді давай, йди першим, побачу твою смерть!
Стефанко крадькома добрався до автомаши

ни, і яке було його здивування, коли в кузові він 
побачив шестеро побратимів. Серед них було 
двоє легко поранених.

-  Товариші! -  радісно звернувся Стефанко до 
напівсонних вояків. -  Ви живі?

-  А ти що тут робиш, паршива душа? -  запитав 
довгов’язий доброволець.

Старий Стефанко вже не радий був, що прий
шов сюди. Йому здалося, що натрапив на бойови
ків. Тепер від земляка його відділяло якихось сто 
метрів і не було як повідомити Наумку про засід
ку. Він картав себе, що голова сільради з великим
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задоволенням засвідчить його жахливу смерть. А 
так хотілося, щоб було все навпаки!

Стефанко хотів тікати, але тут побачив, що до 
автомобіля наближається Наумко.

-  О! Дивіться, браття, ще один вояка прий
шов! -  закричав інший, маленький товстун, що 
нагадував бульдога. -  Коли ми були там, у котлі, 
то нікого не було, а хто був, то відразу ж втік! Зра
дили нас і Україну.

-  Ми не зрадники, а такі ж обдурені, як і ви! -  
намагався заперечити Стефанко. Йому потакував 
і Наумко.

Бійці лежачи слухали перепалку військових 
з добровольцями. Зрештою громило, що лежав і 
чухався у матні, не витримав і піднявся на повен 
зріст, глянув на голову сільради, потім на Стефан
ка.

-  То ти, курвий сину, -  повернувся громило 
до Наумка і злапав його за коміра форми, -  сам 
злякався піти першим у розвідку до авта, а по
слав сюди молодшого за званням! Так ви і вою
єте. Хіба що по бабах лазите... Добре, зраджуєте 
своїх жінок, а при чому тут Батьківщина, га?

-  Я не посилав його, він сам пішов до вас! Ми 
ж з побратимом такі ж добровольці, як ти і твої 
товариші, -  виправдовувався голова сільради. -  
Ми просто... Наумко лиш тепер пригадав, що на

132



ньому форма військового майора і пожалкував, 
що не віддав її тоді старому Стефанкові.

-  Що ти з ним говориш так довго: до стінки і 
хана! -  зарепетував поранений боєць, взявши до 
рук автомата. -  Вони кинули нас на вірну заги
бель за домовленістю з москалями.

Ситуація назрівала з плачевним закінченням. 
Тепер Стефанко мовчки радів, що буде свідком 
смерті свого кровного ворога. Він навіть хотів 
втулити свої слова, що майор не тільки зраджу
вав свою жінку, але й спав з його, Стефанковою 
жінкою. А за це кара потрійна! До розмови долу
чився довгов’язий чоловік. Він підійшов до Сте
фанка, оглянув косо його з ніг до голови.

-  Того не будемо рухати, -  сказав він і тепер 
оцінив пронизливим поглядом також і голову 
сільради. -  Цей старший за званням і відповідає 
за свої вчинки та підлеглих. Думаю, що смерть 
наших побратимів довго не дасть йому заснути.

Після цих слів він розмахнувся і сильним уда
ром кулака поклав Наумка на вигорілу траву. Не 
відомо, чим все це могло закінчитися, якби не 
громовиці залпового вогню зі сходу.

Піднімався світанок заспаним і невеселим. 
Тужливе сонце кинуло косе проміння на знекров
лених важкими боями і душевними муками воя
ків, які ще вчора стояли по одну сторону фронту, а

133



сьогодні розкидані, мов осколки, по всьому полі. 
А живі з мольбою дивилися за горизонт, чекаю
чи допомоги від своїх. Та її і не було. Поспіхом 
зібравши свої речі, добровольці залишили не
справне авто і подалися, долаючи глибокі ворон- 
ки, на Захід. Старий Стефанко взяв за комір свого 
побратима, котрий не міг ніяк оговтатися піс
ля сильного удару, і потягнув його до села. Жаль 
було залишати свого односельця на розтерзання 
бойовикам. Коли Наумко трохи відійшов і міг вже 
поволі рухатися самостійно, вони ледь встигли 
пірнути у перші зарослі саду.

-  Стійте, прокляті фашисти, застрелю! -  доне
слося з-за спини.

10

Михась підвів голову і йому здалося, що все 
це був жахливий сон, який, відкривши очі, можна 
прогнати геть! Та не так воно сталося насправ
ді. За вікном весело гралися у пісочниці його 
сини. Побачивши біля них Ганнусю, він зрозу
мів, що сон -  це реальність, яку не заглушиш 
самогоном.«Як тепер діяти? -  питався він п’яної 
голови і від самогону, і від новин. -  Невже можна
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пробачити людині такий гріх? А, може, винен у 
всьому отець Ярослав? Можливо... тоді було б не 
так страшно: очі не бачить, серце не болить! Чому 
я сам себе дурю?

З такими тяжкими думами Михась вийшов на 
залите сонцем подвір’я. Діти, побачивши його, 
відразу ж кинулися з новиною.

-  Мама казала, що ми поїдемо в Італію! -  в 
один голос промовили сини. -Там немає зими 
і завжди тепло й багато бананів! Дуже багато, -  
повторив менший, створивши у повітрі руками 
велике коло. Михасько охопив руками своїх ма
люків і, не дивлячись на свою жінку, промовив 
кудись в городи:

-  Не знаю, чи там справді тепло, діти мої, але 
в душі справжня зима і замерзле навіки серце!

Пробудився удосвіта, поголився, святко
во одягнувся та й подався до міста. За ніч все 
передумав і вирішив піти на фронт доброволь
цем. Господарку передав братаничу, який весь 
час йому допомагав. Знав, що той не підведе. У 
військкоматі тільки руки потерли: знайшовся 
один відважний патріот. Якраз не вистарчало до 
комплекту.

Наступного дня Михасько приїхав першою 
маршруткою до міста. Мати про все дізналася 
тільки після того, як вночі Михась вкладав дітей
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спати, поцілувавши їх у голови, і наказав слухати 
бабуню! З жінкою навіть не попрощався -  так бо
ліла його рана, нанесена Ганею.

-  Що ж я маю робити тепер, сину? -  запитала 
крізь сльози мати. -  Від старого не має вісточки 
вже більше місяця, і ти туди ж!

-  Не журіться, мамо, -  здавленим голосом 
промовив Михасько, обнімаючи її, -  все владна
ється! Ви тут добре дивіться за дітьми, а я повер
нуся, обов’язково повернуся! Нема гіршого, щоб 
на краще не вийшло!

-  А як Ганнуська?
-  Що Ганнуська, вона знає свою справу доско

нало, вимуштрувана італійцями, -  тихо зітхнув 
Михась. Він нічого не говорив матері про те, що 
начудила її невістка в Італії. Бруд з хати не ви
носять! -  Заробить трохи і повернеться додому... 
Тільки ви дітей їй не віддавайте, чуєте?

-  Добре сину, нехай буде так, як ти вирішив. -  
І додала: «Може, то на краще. Материнське серце 
чутливе, його не обманеш... Хоч як не крути, а 
воно чує і болить».

Ганнуська тим часом була у родичів. Вона боя
лася показатися чоловікові на очі. Її також мучив 
подвійний гріх, а ще гірше -  відчуття розправи 
Михаськом. Вона твердо знала слово свого чоло
віка: сказав -  зробив!
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...На полігоні його і ще кількох молодих тан
кістів, які пройшли муштру ще в армії, довго 
не тримали. Через чотири дні вони вже були на 
передовій. Саме їх, трактористів-танкістів, хро
нічно не вистарчало. Багато поверталося додому 
«двохсотих», як колись в афганську війну. Зараз, 
в цю мить, Михась не боявся смерті. Через кілька 
днів про нього вже знав весь фронт.

-  З такою відвагою рватися у бій може справ
жній свідомий патріот, -  повторював командир 
бригади. За останній бій командиру дали орден, а 
Михасю медаль... Та йому цього не було потрібно. 
У бою він отримував шалене задоволення і зрозу
мів, що то його справа... Він багато чув про бій під 
Іловайськом, про сотні обгорілих тіл. Тому мучило 
одне: щоб його тіло, якщо загине, було впізнане і 
доставлене додому. Йдучи у бій, він бачив, як го
рять, мов смолоскипи, танки та інша бронетехніка. 
У бою він забувався і не думав про страшний Ган- 
нусин гріх. Діти з мамою, значить все буде гаразд!

Того прохолоднуватого дня, коли нарешті ко
мандир дав день на відпочинок, Михась чомусь 
занедужав. Легка нежить заважала вільно дихати, 
і він подався до медсестри-волонтерки.

-  Мені б щось для носа, -  стидаючись молодої 
дівчини, тихо попросив Михасько. -  Як на зло, 
через годину у бій, а тут, на тобі, з носа тече...
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-  Ви себе, напевно, дуже любите, козаче? -  
усміхнулася медсестричка. -  Що бій проти нежиті
-  дрібничка!

Михасеві раптом стало соромно за себе. Ді
вчина, очевидно, знала або здогадалася, що нія
кого бою сьогодніне буде. Він повернувся і вже зі
брався йти, коли вона гукнула його, запрошуючи 
сісти на стільця.

-  Я чула про вашу відвагу не один раз, то маю 
право так сказати. -  Дівчина якось по-особливому 
опустила очі, і це вразило танкіста просто в серце.
-  Вибачте, коли чимось образила вас.

-  Та ні, що ти... -  й собі застидався Михась,
-  мені відразу ж стало добре, коли тебе лишень 
побачив...

Медсестра посадила Михася у крісло, торкну
лася рукою його щоки і поволі задерла його голо
ву так, що тепер він виразно бачив її очі. Піпет
кою закапала носа, і він нехотячи пчихнув так, 
що навпроти крісла затряслися інструменти в 
скляній шафі. Обоє засміялися. Михась, перш ніж 
встати, поклав свою руку на її худеньку руку і від
чув, як по тілу пробіг струм.

-  В здоровому тілі -  здоровий дух! -  глянувши 
йому глибоко в очі, сміючись промовила волон- 
терка. -  Видно здорового мужика!
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Михась почав задихатися від того, що до
торкнувся ліктем до її грудей. Навіть там, де зо 
страху все закам’яніло, як тільки пішов на фронт, 
щось живе подало знак. «Її б до мене в стодолу на 
стрих!»- подумав Михась і ще більше почервонів.

-  Може, у вас гарячка, шановний танкісте? -  
глянула на Михаська волонтерка. -  Щось не подо
бається мені блиск ваших чарівних очей! Давай
те, поміряємо температуру!

Вона розстебнула ґудзики його гімнастерки 
і засунула туди, зачепивши ненароком на його 
волосатих грудях сосок, свою руку з градусником. 
Михась на мить закрив свої очі і вперше після 
того, як дізнався від своєї жінки про її гріх, за
хотів не просто переспати з ким-небудь, але від
чути щось особливе, що може витіснити з серця 
нестерпний тягар. Волонтерка, напевно, відчула 
цей дрож, бо миттю витягнула з-під пахви свою 
руку, і залилася такою ж фарбою, як і Михасько. їх 
погляди зустрілися.

...Повертався у розташування своєї частини у 
глибокій задумі. Щось щемило під серцем. Мож
ливо, той стид за обман, коли, не подумавши, ска
зав, що збирається зараз у бій, або, можливо, про 
інше, досі не чуване... Зараз йому захотілося вчи
нити щось неймовірне, можливо, навіть подвиг, 
аби компенсувати сказане...
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Командир закінчував проводити інструктаж 
про план виходу бойових танків на лінію зіткнен
ня з ворогом, коли водій танка підійшов до ко
мандира і шепнув йому щось на вухо. Той поди
вився широко розкритими очима на нього і, не 
контролюючи себе, крикнув:

-  Сержанте, в тебе завжди, як тільки в бій, так 
і понос... Не маю ким замінити і баста!

-  Мені в очах двоїться, пане майоре! -  знову 
тихо промовив танкіст.

-  Вип’єш сто грам і потроїться, -  усміхнувся 
командир і звернувся до молодого лейтенанта:

-  Дай йому мою і свою порцію. А ти стрель
неш посередині, тоді обов’язково вцілиш туди, де 
треба!

Всі зареготали, окрім танкіста. Напевно, так 
вже було написано йому на чолі. Вигляд у нього 
був таким, ніби його щойно зняли з хреста.

-  Пане командире, -  звернувся Михасько до 
майора, -  можна, я піду у бій, бо команда танка 
не винесе такого смороду і може потрапити у 
полон.

-  Ти ж щойно повернувся з бою, навіть не пе
репочив, -  здивувався майор і махнувши рукою, 
так, між іншим, сказав:

-  Вирішуй сам або домовся з Михайлюком, 
щоб тобі віддячився після бою, заодно, може, і
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мені трохи перепаде, що відсторонив тебе від 
можливої смерті...

-  Роздобудеш самогону і віддаси команди
ру! -  голосно, щоб почули усі, промовив Михась 
до танкіста. -  А я тим часом заміню тебе!

Бійці, що зібралися на завдання, були зовсім 
молоді, навіть трохи по-дитячому легковажні і 
наївні. Та й Михасько особливо нічим від них не 
відрізнявся, хіба що пізнав не один добрий деся
ток, а той сотню жіночих тіл і особливо жорстоку 
зраду своєї жінки. А ще -  невловиму мить першо
го кохання з першого ж погляду цієї невідомої 
Аліни.

Поле, по якому повільно рухався танк, ско
ріше нагадувало дитячий пісочний майданчик, 
зритий вздовж і впоперек ніжними дитячими 
ручками. Таке він собі уявляв і бачив не раз вдо
ма, коли бавилися у пісочниці його сини. Михась 
сумно позіхнув. Війна... Хто б міг подумати. Свої 
своїх. Він подумки знову повернувся у ще не
давню мить перебування в медпункті: «Аліна, її 
напрочуд м ’які, ніжні і, здається, доступні руки. 
Після війни обов’язково розшукаю її».

-  Справа ціль! -  раптом почув над вухом оска
женілий крик командира танка, молодого лейте
нанта. -  Куди ти дивишся? -  Михась натиснув на 
газ, різко повернув вправо, прямо на танка, що
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готувався вистрелити по їхньому. Така зухвалість 
дій механіка-водія Михася вивела з рівноваги не 
тільки командира танка, але й противника. Ми
хасько взяв ініціативу в свої руки, використавши 
замешкання противника. Снаряд полетів у баню 
ворожого танка. Вибух -  і танк загорівся. Було 
видно, як із його люків повискакували палаючі 
факели. Стріляти по них вже не було потреби, 
хіба щоби прискорити жахливу смерть. Михасів 
танк понісся в долину, де стояло кілька обвугле
них дерев.

-  Що ти робиш, ідіоте! -  ледь видушив з себе 
командир. -  Там же пастка, чуєш?

-  Мені глибоко в дупі ваша пастка! -  крізь 
зуби процідив Михась. -  Дивись, командире, ось 
горить танк нашого побратима, з яким годину 
тому ми сміялися від анекдотів. Мені що, потріб
но втікати, га? Я на своїй землі!

-  Наказую повернути назад! -  закомандував 
лейтенант. -  Наші танки відійшли, залишилися 
ми самі!

-  Сьогоднішньої ночі, коли не спалося, мене 
осяяло провидіння. Я миттю збагнув, що таку 
місію помсти за наших побратимів Господь у 
своїй безмежній милості поклав на мене. Я, саме 
я повинен довести рахунок танків на нашу ко
ристь!
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-  Невиконання наказу грозить тобі, дебілу, 
ув’язненням, зрозумів? -  кричав командир, бриз
каючи навколо слиною. -  Тебе не мине кара!

-  Ви, командири, всі ніби однією ниткою шиті,
-  спокійно вів Михасько, наближаючись танком 
до дерев. -  Насамперед боїтеся смерті і свого не
долугого начальства. Коли б ви сиділи під час бою 
з місцевими бабами у напівзруйнованих хатах, як 
це робили досі, і нюхали б замість наркоти їх піт, 
то на полі бою було би без вас воювати легше.

-  Справа танк і за нами також один! -  тремтя
чим голосом прошептав навідник, ніби хтось тут 
у суцільному шумі міг підслухати таку важливу 
державну таємницю. -  Командире, що робити?

М еханік-водій глянув на пополотнілого зі 
страху командира, і йому в цю мить стало жаль 
молодого лейтенанта. «Напевно, ще не знає, де 
в баби коробка передач, а тут, на тобі, помирати 
пора! Ех, тебе б до мене в село, на горище, як там 
затишно завжди, а натхнення яке!» Командир 
мовчав.

-  Ось так, москалику! -  Михасик різко повер
нув свого танка, і як завжди в таких випадках, 
перехрестившись, понісся просто в лобову атаку.
-  Господи, бережи моїх дітей!

Роздався постріл і спереду задиміла башта 
ворожого танка. Михась знову розвернув свою
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машину і понісся до дерев. Він знав, що дерева 
хоч трохи, але прикриють його броню. Танк, що 
переслідував його ззаду, залишився наодинці і, 
не ризикуючи, подався у свій тил.

-  Отже, панове, прошу вас довести до відома 
нашого командування, що механік-водій танка 
Михасько, скоряючись волі небесного провиді
ння та власної совісті, помстився ворогові за бра- 
тів-однополчан! -  випалив скоромовкою Михась. 
-  Командире, запишеш на мене і навідника Васю 
скромну премію від командування за два підбиті 
танки.

Не встиг молодий лейтенант щось промовити, 
як зліва засвистіло так, ніби цвях впав на скло. 
Танком затрясло. Михась хотів рушити, але танк 
тільки крутився на місці.

-  Напевно, пошкодило ліву гусеницю, коман
дире! -  крикнув механік-водій. -  Попробую не 
стояти на місці, щоб не розстріляли, як мішень!

Михась потягнув важелі на себе, танк закру
тився. Зліва у віконечку показався ворожий танк, 
який швидко наближався до них. Сильний удар 
затряс танком, їдкий дим пік очі. Не усвідомлю
ючи, екіпаж через люки вибрався назовні. На
вколо нічого не було видно через густий чорний 
дим з підбитого танка. Нестерпний біль тиснув 
Михасеві скроні. Він повз подалі від броньованої
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машини, у бік рідкої лісосмуги. Де поділися то
вариші, -  не знав. Навколо лежали обвуглені тіла. 
Хто вони: свої чи чужі -  тепер ніхто не взнає... 
Михасько уявив себе на місці тих нещасних і це 
дало йому поштовх до швидшого пересування 
подалі від цієї жахливої картини. Віддаляючись, 
він короткочасно втрачав свідомість. Його ви
водили із забуття поодинокі постріли: контроль
ним пострілом добивали поранених. Вітерець 
поволі відсунув димову завісу і механіку-водію, 
тепер вже без бойової машини, було добре видно, 
як військові, що йшли шеренгою, не ховаючись 
від людського ока, пристрілювали поранених.

Тих, хто міг ще самостійно пересуватися, під
німали, ставили у шеренгу і виводили вниз до 
лісосмуги. «Туди мені зась!», -  промовив до себе 
Михасько і порачкував у протилежний бік.
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-  Попалися, проклята хунта! -  почулося над 
головою у Стефанка. -  Тепер ми порішимо з вами 
так, як ви зробили це з нашими сім’ями!



Старий Стефанко підняв голову і побачив над 
собою стоячого чоловіка, років сорока, не більше, 
сухорлявого з розтріпаним на голові світлим волос
сям. Він тримав у правій руці здоровенну металеву 
трубу і націлився нею на голову сільради. Земляк 
вже налаштувався, щоб піднятися і накинутися на 
чоловіка, але з-за кущів вийшло ще двоє, тільки 
зовні набагато міцніших за першого. «Тут нема 
мені що робити з моїми старечими м ’язами!» -  
подумав Стефанко і знову притулив свою голову 
до жовтої трави.

-  Ану, піднімайтеся, бандерівські прихвосні! 
-  розкотисто рознісся по лісосмузі голос одного 
з чоловіків, який підійшов ближче. -  На наших 
беззахисних жінках ви показували свою силу, а 
тут принишкли нижче трави. Так з нами не вийде, 
пани!

Старий Стефанко подумав, що це чоловіки тих 
жінок-конвоїрок, з якими вони розважалися і тепер 
доведеться покласти свої голови за насолоду, про 
яку він вже й забув. Піднімаючись зі землі, він на
віть хотів оправдатися перед тими незнайомими 
чоловіками, що не з власної волі вони вступили у 
блуд з їх жінками.

-  0, майоре! -  зрадів один з чоловіків у роже
вій майці, що стояв ближче до Наумка, вказав на 
нього пальцем. -  Те порося буде добре коштува
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ти, хлопці! Здамо їх рашистам, а може чеченцям, 
вони дорожче заплатять за таку високу військову 
здобич!

Старий Стефанко вже вкотре зрадів, що не йому 
перепала форма майора. Він вже уявляв розправу 
над Наумком. «Ая що? Простий смертний, рядовий. 
Відправлять у звичайний полон рити окопи...»

Чоловік у рожевій майці розвернувся і з усієї 
сили вдарив Наумка кулаком у шию. Той, мов під
кошений, повалився на землю. Стефанко кинувся 
приводити до тями свого земляка, але чоловіки 
відіпхнули його вбік.

-  Вони зрадили своїх солдат і тебе в тому числі, 
-  процідив беззубим ротом сухорлявий чоловік. -  
Дивися, ви, немов голодні шакали, вештаєтеся по 
нашій землі, шукаючи якогось обгризка!

-  Це наша спільна земля! -  вирвалося в старого 
Стефанка з рота.

-  Де ти бачиш спільну землю, вонючий бандерів
цю? -  підійшовши ближче, запитав третій чоловік, 
що весь час спостерігав за полоненими. -  Де?

-  Як де? -  тихо відповів Стефанко. -  То ж наша, 
радянська, союзна!

Ці слова спасіння від жорстоких катувань вря
тували старого. Чоловіки розсміялися, принизливо 
подивившись на розгубленого вояку. Про щось тихо 
порадившись, вони вирішили забрати полонених
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з собою. Тим часом Наумко застогнав і повернув 
голову убік чоловіків. Його губи заворушилися, але 
ніхто з присутніх нічого по них не зрозумів.

-  Піднімай свого командира і підемо! -  зако
мандував чоловік у рожевій майці. -  Кажуть, що 
у вас там на бандерівщині наших хлопців беруть 
у рабство? Тож ми і тебе віддамо також у рабство, 
а твого начальника продамо рашистам, ні, краще 
чеченцям. У них, у Чечні, бракує рабів. Там життя 
пеклом покажеться!

Стефанко ледве зумів підняти Наумка, таким 
важким він здався, а може просто сам вибився з 
сил. Голова сільради не втримався на ногах і знову 
гепнувся на землю.

-  Помочись на нього! -  наказав сухорлявий 
чоловік. -  Може тоді прийде до тями.

Старий Стефанко замешкався, йому так за
хотілося це зробити, але якось не випадало при 
бандитах. Все ж таки свій чоловік. Коли б не було 
їх, то цю процедуру зробив би із задоволенням. 
Він пригадав би голові сільради, як той напівпри
томного його поїв своєю сечею!

-  Ти що, хочеш, щоб я тебе напоїв своєю сечею? -  
грізно повторив чоловік. -  Мені не довго, але жаль 
її на такого покидька стріпувати!

Стефанко розстебнув ширінку і розбризкав 
сечу по голові сільради. Це не дало йому такого
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задоволення, як перед тим сподівався. Наумко 
очуняв, відкрив очі, але так і не зрозумів, що 
діється навколо.

-  Теплий дощ... -  стогнучи, мовив він. -  Це 
добре...

Чоловіки зареготали. Стефанко підняв бідолаху 
і, обнявши його попід руки, почимчикував між 
чоловіками у невідомість. Дедалі важче ставало 
ступати, мучила спрага, а ще важке тіло земляка 
муляло під руками. Якось добрели до польової до
роги. Якраз під’їхало авто, затоварене рештками 
обвуглених людських тіл. Третій чоловік, на думку 
Стефанка, був серед них найбільш врівноваженим. 
Може, це йому лише здалося, але говорити з ним 
було можна. Його називали між собою «Чапай». 
Зазвичай такі люди грають у товаристві роль м а
совки. Саме він разом з полоненими бійцями і 
заліз на кузов, де були трупи. Місця у кабіні для 
нього не знайшлося. Його очі не були такими на- 
віженими, як у приятелів. Видно, що вони були 
«наколотими». Для полонених дорога видалася 
вічною. Запах залишків тіл, що почали розклада
тися на спеці, вивертав душу назовні. Зненацька 
серед трупів щось порухалося. Від несподіванки 
живі завмерли. Старий Стефанко на мить при
крив повіки і трусонув головою: чи, бува, не по 
привиділося?
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-  Де я? -  видушивши з себе, ледве промовив 
«пришелець з того світу», все лице якого було в 
сажі. -  Де...

-  Поки що по дорозі до пекла, -  співчутливо 
відповів «Чапай».

-  Тоді яке ж насправді буде пекло? -  подумав 
Стефанко, пильно оглядаючи пришельця.

Авто зупинилося біля сільського кладовища, 
де була вирита довга канава. Людей поруч не було. 
Сонце безжалісно пекло у спину. «Пришелець з того 
світу» ворухнув рукою і «Чапай» дулом автомата 
вивернув її назовні.

-  Ваш! -  тихо сказав він, кивнувши головою на 
живого трупа. -  Замотався поміж наших мертвих...

-  Як ви знаєте? -  боязко запитав голова сільради.
-Дивись, на зап’ясті правої руки в нього тату

ювання греко-католицького хреста.
Поранений боєць знову застогнав, але вже 

сильніше. «Чапай» силою запустив у нього кулаком, 
той відразу ж вирубався. Стефанко рефлекторно 
піднявся на повний зріст. Хотів з усієї сили, що 
в нього залишилося, вдарити у кривдника, але 
відкрилася кабіна і появилася голова чоловіка у 
рожевій майці.

-  Що тут за такий стогін? -  запитав той, огля
даючи кузов. -  Може, котрийсь повернувся з того 
світу?
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-  Ні, це тобі просто почулося! -  тут же відповів 
«Чапай».

Це старого Стефанка дуже здивувало. Він навіть 
відкрив рота, ніби хотів заперечити сказаному. 
«Значить з ним можна говорити!» -  знову подумав 
про себе.

-  Ми з водієм підемо до його родичів, трохи 
перекусимо, а ти, давай припильнуй, щоб наші 
герої всі попали до ями! -  закомандував той дру
гий, сухорлявий, з розпатланим на голові русявим 
волоссям.

-  Я також хочу кинути щось до рота... -  зробивши 
кислу, ображену міну промовив «Чапай».

-  Ти ще не встигнеш помолитися за тих героїв, 
як ми вже будемо тут, може і тобі щось дістанеться 
з нашого походу... -  усміхнувся світловолосий чоло
вік. -  Наказ треба виконувати, а не обговорювати, 
зрозуміло?

-  Зрозуміло, товаришу начальник! -  крізь зуби 
відповів «Чапай».

-  Організуй, щоб ці «бандерівці» швидко ви
кинули трупи, -  наказав чоловік у червоній майці. 
-  За них ти відповідаєш головою, чуєш? Той майор, 
видно, велика рибка, тож дістанеться нам немалий 
куш... За те я принесу тобі трохи травки, а ... я за
був, що тим не балуєшся ... попушка.
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Чоловіки швидко пішли у бік села і раптом на
стала мертвецька тиша. Рів, щоб був викопаний 
наспіх п’яним трактористом, нагадував синусоїду, 
накреслену учнем-невдахою.

-  Тепер приступайте до роботи! -  наказав «Ча
пай», але це був швидше голос не командира, а 
простого грішного чоловіка.

Голова сільради вловив це і вже креслив у голові 
свої далекоглядні плани. Полонені голими руками 
скидали з кузова тіла небіжчиків. Викручені від 
вогню, вони ніби хотіли піднятися на весь зріст і 
поглянути востаннє на сонце, яке пекло без жалю, 
і попросити в нього хоч кілька секунд прохолоди, 
щоб спокійно лягти у землю. Стефанка нудило, 
вивертало назовні кишки. Коли вони дійшли до 
свого солдата, який дістав кулаком в обличчя від 
«Чапая», Стефанко раптом побачив, що той дихає. 
Він заступив його своїм корпусом і думав, як до
помогти бідоласі, щоб не побачив наглядач.

-  Чому байдикуєш, бандерівцю? -  зробивши 
брови хаткою, крикнув«Чапай». -  Захотілося при
клада автомата?

-  Я зараз, тільки трохи перепочину і витру руки 
від жиру і вугілля, -  відповів Стефанко.

Тут земляк знову застогнав, тепер це вже почув 
наглядач. Він підійшов, дулом автомата перекинув 
вояку навзнак, той відкрив очі.
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-  Як спалося у духовці? -  запитав «Чапай». -  Не 
встиг обгоріти, як твої однополчани?

Полонений мовчав, жадібно дивлячись в очі 
деспоту. «Чапай» ткнув дулом Стефанкові в плечі і 
наказав продовжувати скидати трупи. Наумка взяв 
з собою і вони пішли до першої хати, що стояла 
облуплена після бою. Через якусь мить вони повер
нулися, але вже зі старенькою, трохи згорбленою 
жінкою, яка час від часу голосила і заломлювала 
свої руки. Коли вони підійшли ближче і жінка по
бачила цю жахливу картину, то їй стало зле і вона 
рухнула, як підрубане деревце.

-Деспоти! Що ви робите з нашими дітьми! -  
крикнула вона, жадібно вдихаючи повітря. -  Це 
наші діти, кому вони стали на заваді?

-  Бабка, багато не говори, а слухай, що я тобі 
скажу! -  «Чапай» рознервувався не на жарт. -  Ві
зьмеш його до себе і тільки дивися за ним, щоб не 
накивав п’ятами, ясно?

Полонені взяли вояка попід руки і потягнули 
до ближньої хати. На тілі чоловіка не було жодної 
рани, напевно, був дуже контужений. Крок в крок 
за ними ступав «Чапай», навівши, про всяк випадок, 
на них дуло автомата. Йти було нестерпно. Запах 
горілого м ’яса уперемішку з гниллю розкладеного 
людського тіла, яке всмоктав одяг молодого бійця, 
доводило полонених до втрати свідомості. Якось
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дотягнули до хати і поклали на старе, дерев’яне 
ліжко. Господарка принесла мокру ганчірку, щоб 
вмити кіптяву з лиця вояка.

«Чапай» наказав Стефанку і Наумку вийти з ним 
у сусідське подвір’я. Оглянули порожній будинок, 
але не знайшли в ньому хоч би щось поїсти. Загля
нули до напівзруйнованої стодоли. У Стефанка щось 
кольнуло під серцем від п’янких спогадів про вольне 
сільське життя і любовні баталії у своїй стодолі... 
Він глянув на стелю: через шпарини було видно, 
що за ними хтось спостерігає. Стефанко вдав, що 
нічого не побачив. Коли вони повернулися назад 
у хату, то ще з порога їх чекала несподіванка. По
лонений, якого за цей час відмила бабуся, піднявся 
і обіпершись на лікті, тихо вимовив:

-  Тато... Я, напевно, марю, чи це ви?
У старого Стефанка від побаченого відняло 

мову. На нього дивився його син, Михась. Стефанко 
підбіг, клякнув на коліна і поклав свою голову на 
звисаючу руку свого сина. Він не міг промовити 
жодного слова, бо не сподівався зустрітися тут, за 
сотні кілометрів, зі своєю кровинкою... Присутні 
остовпіли від здивування.

-  Сину...- видавив з себе Стефанко, витираючи 
брудним від диму і гару рукавом гімнастерки свої 
повні сліз очі, -  як... як ти опинився тут? Може і 
мені привиділося від голоду, втоми чи хвилювання?
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-  Та ні! -  ледве стримуючи сльози промовив 
Наумко. -  То справді син!

Він не хотів, а може боявся сказати, що це і його, 
голови сільради син.

Стефанко пообціловував свого Михася як тільки 
міг і не зважав, що від нього заносило трупним і 
смаженим запахом. Голова сільради стояв і плакав, 
ледь стримуючи себе, аби також не кинутися до 
Михаська. Він плакав так, як це і повинно бути, 
коли стрінеш дорогу для себе людину, але він не 
мав права на більше. Михась не знав, що оцей 
другий, що стояв перед ним, і є його батьком, як 
це твердила Наумкові його матір... Михась довго 
і пильно дивився на чоловіків. Час від часу він 
примружував свої очі, які різало від сліз... Раптом 
він почав кричати у нестямі, кидаючись у ліжку, і 
знову наставав спокій.

-  Як це зрозуміти? -  ніяк не міг второпати 
«Чапай». -  Виходить, ми справді зловили солідну 
рибу, оце буде викуп! Не потрібно буде і продавати 
у рабство. Двоє з одної хати! Рахуй, сім’я! -  І по
вернувшись до господині, махаючи кулаком, додав:

-  Відповідаєш за нього своїм життям! Приведеш 
до тями. Коли хто запитає про нього, відповіси, що 
внук приїхав з Донецька, контужений, зрозуміла?

-  Ще б не зрозуміти тебе, прихвостню воню- 
чий, -  сміливо відповіла господиня. -  І як тебе
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могла народити мати такого кривдника, як і цих 
двох? -  жінка показала пальцем на полонених у 
формі збройних сил України. -  А хлопця справді 
виходжу...

-  Не філософствуй, стара! -  вів далі «Чапай», -  
вислизне, вдушу, так і знай.

- 1 ще: нікому ні слова! Повернуся за кілька днів.

Він підійшов до Стефанка, ткнув автоматом в 
плече і наказав йти на вихід. Вийшли на подвір’я 
і коли побачили вдалині авто і біля нього трьох 
чоловіків, «Чапай» наказав повернути за височен
ну огорожу і крадькома добратися до невеликого 
узлісся. Для полонених було зрозуміло, що «Чапай» 
щось задумав і вирішив не ділитися зі своїми. Сте
фанко впізнав місце, де вони були ще недавно. Ось 
недалеко видніється невеличкий став, де вони від
чули не тільки прохолоду води, якою марили багато 
днів, але й ніжність від жіночих тіл, які скучили за 
чоловічими обіймами і ласками...

-  Командир! -  нарешті відважився голова сіль
ради, притишуючи ходу. -  Може скупаємося трохи, 
трупний запах паморочить свідомість. Тут зовсім 
недалеко хороше озеро, тонізуюче. Та й ви пропах
ли разом з нами гниллю... Як бачите, вас кинули 
ваші приятелі. Дивіться, тільки порох піднявся 
за ними. І справді, вдалині було видно куряву за
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автомобілем. «Чапай» замислився на хвилину не 
спускаючи дуло автомата з полонених. Щось ви
рішував або аналізував.

-  Добре! -  хвилину по тому, як підійшли до 
берега, видушив з себе «Чапай». -  Роздягайтеся до
гола і лізьте, де глибоко, а я покупаюся при березі. 
Підпливете ближче ніж десять метрів, розстріляю, 
як горобців, зрозуміли?

-  Так точно, командире! -  відповіли гуртом.
«Чапай» також роздягнувся, але тільки до трусів,

походив по березі навколо озера, тримаючи напо
готові автомата. Напроти берег був дуже стрімким 
і вилізти з води без сторонньої допомоги немож
ливо, тому повернувшись на своє місце, «Чапай» 
вирішив купатися також наголо. З великим задо
воленням він пірнув під воду і тут же винирнув. 
Полонені бавилися у воді, немов навколо не було 
горя, війни та смерті, яка чатувала у дулі його 
автомата. «Чапай» наказав відплисти на кілька 
метрів від нього, щоб мати можливість скупатися 
у глибшій і холодній воді. Зараз йому хотілося 
разом з полоненими забути про цю кляту війну і 
сотні скалічених доль по обидві сторони фронту. 
Забути і кинутися до них, на рівних гратися у воді, 
але... зась! Він пригадав свої молоді літа, коли йому, 
молодому вчителеві історії, було приємно разом з 
улюбленими учнями грати у ватерполо в невелич
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кому сільському ставі. Потім він переосмислив своє 
життя і подався духовно лікувати мирян. Прикрий 
випадок перекреслив його благі наміри. І тепер він 
вдає, що воює... Він пірнув якомога глибше, щоб 
насолодитися прекрасним відчуттям глибини. Коли 
випірнув з води, то почув писклявий жіночий крик: 
у руках в жінок були автомати.

-  Вилазьте по одному, а руки за голову! Ви наші 
полонені!

2

Ганнуся повернулася до Італії з подвійним 
почуттям: з одного боку їй не доведеться тепер 
фальшивити перед своїм чоловіком, бо все виліз
ло назовні завдяки отцю... Ганна сумно зітхнула, 
пригадавши цю історію зі своєю сповіддю отцеві 
Ярославу. З приїздом до Італії боязко було повер
татися у будинок, де знаходилася її крихітна доця 
Габріелла.

-  До дитини не поспішай! -  Франческо став пе
ред нею, загородивши рукою прохід. -  На початках 
пройдеш аналізи, а потім, коли лікарі дозволять, 
візьмешся доглядати нашу дитину! За той час ман
дрівки до своєї України ти могла набратися всякої

159



зарази. Може, там вже переспала з усім селом... Не 
виключаю того...

Звичайно, господар трохи ревнував Ганнуську 
до українських чоловіків, але в основному цей 
піар був спрямований на очищення своєї репутації 
перед дружиною.

-  Думаю, чоловіче, що цій вертихвістці тепер 
немає що робити в нашому домі! -  зневажливо 
промовила Розетта. -  Здай її в оренду... хоча б 
Максу, на ферму...

Звичайно, Франческо вже думав над цим питан
ням давно. Ганнуся після пологів була вже іншою, 
хоча дуже тягнуло до неї на розігрів... Потім йому 
було легше в стосунках з іншими жінками. Проте 
віддати її Максу -  означало втратити назавжди. Та 
й у нього залишилися до неї якісь внутрішні по
чуття, а, можливо, і зобов’язання. З іншого боку, з 
дня на день повинна приїхати на його замовлення 
з України молода, красива випускниця універси
тету, англомовна, ще й добре володіє італійською 
мовою. Франческо вже бачив її минулого літа в 
Італії, тому і домовився на біржі за неї... Заочно 
купив, давши великий завдаток.

Весь час, поки проходила обстеження, Ганя жила 
в саду у прибудові. Своєї рідної дитини так і не 
побачила. Чула тільки її плач і материнське серце 
вило від душевного болю втрати живої частинки
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душі... Того ж дня прибула нова прислуга, Ганнуська 
бачила її краєчком ока. Конкурувати з нею було не
можливо: сама краса, молодість і філігранна фігура! 
Десь жінку защемило під серцем і вона раптом 
подумала: чи, бува, не вагітна знову? «А що якщо? -  
турбували її думки. -  Треба мерщій до Сальваторе, 
переспати з ним і тоді спокійніше буде на душі». 
Хоча, з іншого боку, дитини від Михаська не хотіла. 
Він став для неї противним після останньої ночі, 
проведеної з ним у ліжку... Так і вчинила. Можли
во, вперше у житті вона так віддалася Сальваторе, 
ніби востаннє... Весь час кричала у ліжку, що хоче 
дитини. Сальваторе навіть подумав, чи не з’їхала 
його кохана з глузду. Не знав він, та й не міг знати, 
що її волання були спрямовані у два різні боки -  
до своєї крихітки Габріелли, насильно забраної 
в неї, та щоб заставити Сальваторе повірити, що 
майбутня дитина, яка вже закладена іншим, буде 
його! Коханець сприйняв усе це за чисту монету.

Франческо, знаючи норов українки, вирішив 
переконати Розетту, що жива Ганнуська поза домом 
може бути дуже небезпечною, бо захоче заявити 
у поліцію про маніпуляції, проведені з зачаттям 
Габріелли і потім все піде шкереберть. Звичайно, 
Розетта мусіла піти на компроміс і Ганнуська за
лишилася в домі Франческо, але без доступу до 
рідної дитини. Господар час від часу використовував
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Ганнусю для розігріву. Це було справжнім пеклом 
для Гані. Якось, прогулюючись з Габріеллою в саду, 
нова нянька залишила дитину на кілька хвилин 
під доглядом Ганнуськи. Мала заплакала. Ганя 
перебрала її і зауважила в неї на лівому стегні не
величку родиму пляму. Це збентежило матір. Та в 
цю мить не було часу роздумувати, де вона бачила 
її раніше... Прийшла молода прислуга і забрала 
від Ганни дитину, насваривши, що та без дозволу 
передягнула її.

Якось трохи випивш и, Франческо, скорис
тавш ись тривалою  відсутністю Розетти, після 
ліжкових оргій з Ганною, тихо лежав і ди вив
ся у стелю прибудови. Ганнусьці це видалося 
підозрілим, бо раніше Франческо після розігріву 
відразу зникав.

-  Чому задумалися, хазяїне? -  тихо запитала 
Ганнуська, щоб якось порушити запалу мовчанку.

-  Ось думаю, як швидко росте моя Габріелла, -  
замріяно відповів чоловік. -  По фотографії на
гадувала спочатку мене у дитинстві, а тепер стає 
схожою на мого батька...

Гандзю ніби хтось окропом обпік, бо пригадала 
родиму плямку. «Де вона її бачила? Ага! -  По тілу 
в неї пронісся морозець. Навіть здригнулася від 
згаданого. Обмиваючи і переодягаючи старого 
сеньйора, вона бачила в нього цю ж плямку в тому
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ж місці, де є і в Габріелли!» Вона важко зітхнула: 
«Значить, старий запліднив мене незадовго до 
смерті, а вона лише вдавала і говорила йому, що в 
тяжі від нього! Значить направду від нього носила 
свою Габріеллу!»

-  Не журися, Ганунцю! (Франческо завжди нази
вав її так перед тим, як займатися любов’ю) -  якось 
байдуже сказав господар, думаючи, що спомин про 
їх спільну дочку не дає їй спокою. -  Треба позбутися 
Розетти і ми будемо разом!

Та Ганя вже була навчена своїми прожитими 
літами. Вона розуміла натяк господаря і тепер знову 
пригадала, як одного разу, коли господині не було 
вдома, з сімейної спальні Франческо доносився 
стогін чоловіка й жінки. В жіночому стогоні Ганна 
виразно впізнала несамовитий крик служанки. 
Гані не потрібно було здогадуватися, що було у 
спальні. Тоді вона лише усміхнулася, пригадавши 
ще недавню і свою участь там... і вдаваний стогін. 
Цієї митті Ганнуся сказала собі: «Намагається, бі
долаха, догодити господарю, бо він і так нічого не 
вартий!» Відносини між Франческо і новою при
слугою зауважила і Розетта, тільки вдала, що нічого 
не трапилося. Правда, через кілька днів, коли всі 
зрозуміли, що назріває сварка, Розетта якось м ’яко 
натякнула Ганні, що хоче скористатися однією 
делікатною послугою з її сторони. Тепер сумніву
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не було: обоє хочуть позбавитися одне від одно
го з допомогою Ганнуськи. Саме з тим питанням 
Ганя вирішила порадитися зі своєю нерозлучною 
колежанкою Приймовою Танькою.

-  Ти повинна залишити цей дім якомога швид
ше, бо станеться непоправне і ти будеш вбивцею 
когось з них, -  спокійно сказала Танька, маючи 
вже певний досвід у таких справах. -  Ти ж тут, на 
чужині, всього ніхто, лишень рабиня!

Тепер, лежачи у ліжку разом з Франческом, вона 
повинна щось відповісти на його репліку. Він почав 
ласкати її, чого досі не було ніколи. Вона навіть 
грішно подумала, що в нього раптом виникли до 
неї, простої заробітчанки з України, святі почуття. 
Вона спробувала відповісти йому тим самим, але це 
була, як і в кожної жінки, мить слабкості. Холодний 
розрахунок полонив її мозок.

-  Діти великого кохання завжди успадковують 
щось надзвичайно важливе від родини, -  збрехала 
Ганнуська, -  особливо коли батько і син одним 
тістом помазані...

Франческо усміхнувся на весь рот, бо складене 
нею італійською мовою речення з окремих слів 
якраз означало надзвичайно похвальні слова на 
адресу господаря.

-  Дай мені свій паспорт, -  хвилину помовчавши, 
промовив Франческо, -  в середу поверну...
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-  Навіщо вам? -  запитала Ганя, хоча вона добре 
знала, що паспорти у прибулих заробітчан господарі 
завжди забирають і тримають в себе, щоб легше було 
управляти ними. Людина без паспорта за кордоном 
ніхто. Тому господарі тримають заробітчан при собі 
на невидимому ланцюгу. Ганнусі було дивно, що 
Франческо не забрав в неї паспорта після прибуття 
з України. Напевно, гадав, що дитина тримає її, а 
тепер, видно, затіяв щось, права була Танька! -  За
втра поїду і заберу паспорта, залишеного у своєї 
землячки і віддам вам...

До постійної думки про можливу вагітність, а 
місячних не було вже понад три місяці і щоденна 
нудота травила їй душу, ще й додалися нові пере
живання. На ранок однієї проблеми стало менше 
-  нарешті рясно пішли довгоочікувані місячні. 
Франческа не було вдома. Як завжди, у таку пору 
він вирішував свої темні справи у друзів. Ганнуська 
дещо зібрала з одежі з кімнати у прибудові, вине
сла усе в сад і повернулася в будинок до дитячої 
кімнати, щоб викрасти свою дитину. Служниці в 
кімната не було, дитина спала. Це полегшило її 
плани. Ганя прихопила з собою кухонного ножа 
на випадок, коли б землячка чинила опір. Жінка 
підійшла до ліжечка і задивилася на свою доню. 
Не знала, скільки простояла, але чоловічий крик 
вивів її з забуття.
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-  Ти що тут робиш, курво? -  Ганнуся повернулася 
і побачила перед собою налякані очі господаря. -  
Хто тебе допустив сюди, до моєї дитини? Де ця 
друга українська потаскуха, де?

Такого розлюченого господаря Ганнуся ніколи 
не бачила. Здавалося, що він зараз візьме і роз
чавить жінку, як помідор. Тільки сік залишиться 
і шкірка... Ганя непомітно намацала ножа, якого 
запхала за пояс джинсів, посунула його глибше і 
витягнула на зовні сорочку.

-  Я лише вирішила глянути, бо, проходячи мимо, 
почула, що дитина закричала...- оправдовувалася 
жінка. -  Думала, що трапилося щось з нею. Все ж 
таки рідна...

-  Зарубай собі на носі, що ти не маєш жодного 
відношення до Габріелли, ясно? А зараз ступай і 
привези паспорт! -  Франческо показав пальцем 
на двері. За спиною в нього з’явилася постать слу
жанки і це перешкодило Гандзі використати свій 
шанс. Опустивши голову, вона подалася світлим і 
багатим коридором до вхідних дверей, залишаючи 
назавжди свою кровинку, свою Габріеллу.
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з
Плавці один за одним, прикриваючи руками 

свою чоловічу гідність, що зовсім закацапіла від 
холоду і страху, вилазили з води.

-  Господи! Батюшка, це ви? -  взявшись у боки, 
зареготала одна з жінок. У ній Стефанко відразу ж 
впізнав Фроську. -  В рясі бачила, але щоб так, ніколи! 
Хочу сказати, що ви приємно вразили мене своїм... 
ого-го... Батюшко, просто йдіть в мої обійми...

Голова сільради і старий Стефанко вийшли з 
води, знаючи, що небезпеки від жінок не буде, бо 
довелося провести з ними не одну ніч, тим більше, 
що вони не зганьбили західний регіон! «Чапай» 
зіщулився, шукаючи хоча б якоїсь водорості, щоб 
прикрити грішне тіло. Окрім жаби, яка теж, як і 
жінки, вирячила на це чудовище свої білкуваті очі, 
не було нічого.

-  Виходьте, батюшко! -  наказала Фрося, поправ- 
ляючи притиснутий до своїх грудей автомат, дуло 
якого було направлене у бік переляканого «Чапая». -  
Улов сьогодні, Люсю, як ніколи. Два бандерівці і 
батюшка, напевно, також бандерівець! Так як ти, 
Люсю, не грішила, розшукуючи свого Стефанка, -  
продовжила Фрося, -  то забереш його собі, а мені 
дістанеться голова сільради і... батюшка. Заодно і 
висповідаюсь у нього...
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Люся кинулася в обійми до Стефанка, не за
бувши перевірити рукою його калитку, а Фрося 
залишилася стояти, кинувши батюшці великого 
лопуха, щоб прикрив грішне тіло. Коли полонені 
одягнулися, конвоїрки повели їх до єдиної уцілілої 
в селі хати. Попереду, як і годиться, ступав батюшка 
«Чапай», за ним Наумко, а поруч з Люсею кульгав 
Стефанко. Полонені тримали руки за шиєю. Тут 
Фрося була неприступною і непіддатливою на торг, 
навіть розрахунком натурою.

-  За дезертирство в умовах воєнного часу, по
карання вам -  розстріл, панове щирі бандерівці! -  
зупинивши полонених, голосно, щоб усі почули, 
промовила Фрося. -  Люсю, використай свого хахаря 
в мирних цілях і покінчимо нарешті з ними, щоб 
більше не втікали. А ось що робити з батюшкою, 
навіть не знаю... Таке утилізувати жаль... Може, 
після проби, переконавшись, що він вартує цього, 
відріжу це опудало і причеплю собі на пояс: буде 
замість кинджала! -  Фрося зареготала, несамовито, 
голосно і якось боляче, ніби з присмаком гіркої 
втрати за чимось дуже дорогим і неповторним, 
сокровенним...

Люся відкрила двері єдиної уцілілої на село 
хати. Першим увійшов голова сільради, другим 
старий Стефанко, а батюшка«Чапай» -  третім. 
За ним зайшла Люся і останньою, дотримуючись
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правил конвоювання, до кімнати увійшла Фрося. 
Ще входячи у кімнату, Стефанко звернув увагу на 
дверний замок і тут же розчарувався, бо замок був 
добротним і важкодоступним для демонтажу. «Тут 
тепер нам і кінець! -  подумав він, важко зітхнув
ши. -  Найгірше, чого я боявся в житті, то смерті 
від бабської руки».

-  На цей раз на волю вам не вийти! -  грізно 
промовила Фрося, дивлячись на полонених і по- 
правляючи ліфчика, з-під якого виривалися на 
волю дві потужні грудки, але ремінь автомата, мов 
шлагбаум, перегородив їм шлях. -  Вашу чоловічу 
гідність бачила і вже не цікаво, хіба що батюшку 
перевіримо на практиці. Теоретично, так нічого...

-  Ніч заступає, Фросю, -  нагадала Люся, -  треба 
визначитися з нічлігом, та й поїсти не завадило б.

-  Так, справді, -  спохватилася Фроська, чухаючи 
праву сідницю об одвірок, -  за тими мужиками й 
про їжу забула... До чого свербить сідниця, Люсю?

-  Напевно, на свіжого мужика, -  задумано від
повіла Люся і уточнила, -  на нового, може, навіть 
на батюшку.

-  Так, «бандерівці»! -  скомандувала Фроська, 
виставивши перед собою дуло автомата. -  До стіни 
обличчям, руки за голову і стояти, доки я не зміню 
команди. А ти чому, батюшко, не виконуєш моєї 
команди? Я ще під тобою не лежала...
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-  Я не бандерівець...- зовсім тихо промовив 
«Чапай», ніби вибачаючись, -  я ополченець...

-  Тоді вистрелиш свою обойму в мене і підеш 
на утиль разом з бандерівцями. Ти зрадив молодій 
народній республіці! Ти не встиг присягнути їй на 
вірність, як перейшов на бік несамовитого ворога, 
бандерлога, зрозуміло тобі?

-  Ні, не зрозуміло, бо ви не допитали мене, щоб 
вияснити, як все насправді трапилося.

-  Припинити розмови! -  крикнула Фрося, сту
пивши крок вперед. -  Уб’ю на місці, фашистська 
наволоч.

Конвоїрка підійшла до батюшки і ткнула його в 
плече дулом автомата. Він пристав до полонених, 
підняв руки і поклав їх за голову. Люська тим часом 
перевірила грати на вікнах та забрала з кімнати 
сторонні предмети, якими могли скористатися 
полонені для звільнення. Фрося вийняла з дверей 
ключа, попередньо перевіривши справність замка, 
і підійшовши до Люсі, щось шепнула їй на вухо. Та 
кивнула головою у бік Стефанка.

-  Зараз ми вийдемо на деякий час, щоб роздо
бути щось поїсти, а ви тут не здумайте щось ро
бити такого, що нам з Люсею не до вподоби, ясно? 
-  конвоїрка насупила брови, стараючись нагнати 
на полонених ще більшого страху.
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Чоловіки, ніби по команді, повернулися лицем 
до Фросі, але руки не опустили. Вони не повірили 
своїм вухам, що перед смертю їм дається шанс 
щось кинути до рота.

-  Зачекайте, хочу розповісти вам, як я попав 
до тих «бандерівців», -  продовжував своє «Чапай».

-  Ти, бандерівський прихвостню, розповіси 
тоді, коли мені буде добре, -  зверхньо глянувши 
на полоненого батюшку, мовила Фрося, -  попро
буй тільки не настроїти свого ключа від церкви 
до мого замка! -  конвоїрка підійшла до батюшки 
і легко зачепила своїми пальцями його за носа. -  
На вітрині ого-го! В магазині... бачила. Старшим 
залишається Стефанко!

Заскреготів ключ у замку і стало тихо. Чоловіки, 
ніби по команді, опустили руки, мовчки оглянули 
закриті двері.

-  Чого-чого, але не чекав, що доля мене пов’яже 
з жінками і ще й з якими! -  виражаючи своє неза
доволення, мовив «Чапай».

-  Це ще тільки квіточки...- заінтригував голова 
сільради, чухаючи пальцями свого носа, -  попробу
єш яка вона смачна у ліжку, ніколи не забудеш. Після 
неї я годен був лягати під танка. Не так страшно 
мені було, як брати її на себе... Забрала всі сили до 
остатку. Ось Стефанко підтвердить: коли ми вті
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кали від них, то він допомагав мені пересуватися 
по грішній землі...

- 1 що, вона така ненаситна? -  залишки волосся 
на голові у «Чапая» стали дибки.

-  Підеш першим на амбразуру, я поклопочу
ся за тебе, -  усміхнувся Наумко, вмощуючись на 
підлозі. -  Життя в тебе, батюшко, тільки набирає 
певного сенсу...

-  А що, ви вже були той... там ...- «Чапай» за
кашлявся від слини, що наповнила йому рота вже 
лишень від одного спогаду про жінку, бо жіночу 
стать він не любив ще змолоду. -  Може, я відпущу 
вам гріхи... навіть заплачу, останнє віддам!

-  Е... ні! Так справа не піде, -  заперечив голова 
сільради, -  раз вирішили жінки, так і має бути! А 
чого це ви, батюшко, подалися в ополчення, наскіль
ки мені відомо, ваше завдання хрестити, сповідати 
і ховати людей. Чи тут вам платять більше, га?

-  Я за гроші не йшов, -  мовив батюшка, вмо
щуючись в кутку на підлозі.

-  То яка нечисть дала вам автомата в руки? -  й 
собі запитав Стефанко, який спочатку не встрявав 
у розмову, бо уявляв оголені стегна своєї Люсі, за 
якою вже встиг зіскучити. -  У нас, на Галичині, це 
є великим гріхом, запам’ятайте!

-  Не стріляв, повірте. Зовсім випадково по
трапив до них, як зараз і до вас... Чий насправді
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зараз я є? Не їх, бо називають бандерівцем, а ви 
ладні перегризти мені горлянку зубами, бо і не 
ваш... Хоча в сорокових роках ви боролися також 
за самостійну Україну!

-  То дві різні речі, батюшко, -  вів далі старий 
Стефанко, -  ми відстоювали те, що мали колись і не 
нищили зроблене власними руками та скроплене 
кров’ю. Зрештою, нас гнобили і поляки, а потім і 
москалі. Але про що я говорю... ми відстоювали не 
Західну Україну, а цілісну! Ви ж народилися, вирос
ли і, надіюся, помрете на святій українській землі!

-  Стефанку! -  захоплено вигукнув голова сіль
ради. -  Не повірю, що то слова з твого писка... 
Виявляється, що ти мастак не тільки гемблювати 
дошки на своїй стодолі, але й мислиш політично...

Стефанко, захоплений розмовою, пропустив 
сказане земляком повз вуха. Йому зараз хотілося 
вилити назовні все те, що переніс на своїх вже не 
молодих літах стільки бід за тих кілька тижнів війни.

-  Дивно, що ви такий працьовитий народ, гару
вали на своїх, тепер вдвічі гаруватимете на чужих 
братів і завжди будете меншовартісні. Ви підтри
муєте тих, хто століттями гнобив вас і нас, -  мовив 
Стефанко.

Батюшка сидів, понуривши голову. Він все те 
добре знав, але так склалися обставини не на його 
користь. Тут всі так мислили і він теж.
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-  Ви не можете зрозуміти тих людей, які нічого 
не бачили у своєму житті, окрім запиленої щілини 
шахти, буфету і гіркого похмілля, -  зітхнувши, мовив 
«Чапай». -  Куди дивилося начальство усі ці роки? 
Яка, до бісової матері, незалежна Україна. Хіба що 
не залежить від себе, а залежить від бандита, що 
сидить на сході, заході і в центрі. Тут я солідарний 
з вами і, напевно, коли б не знав одного монаха, 
який також був від вас, з західних окраїн, то не го
ворив би... Добрий був чоловік і впертий. Прикро, 
що тоді ми розійшлися. Напевно, помер, бідака, бо 
здоров’я в нього було кепське... і та дивна історія... 
смерті Даринки, його коханої!

-  А як звали вашого монаха? -  спохватився 
голова сільради.

-  Ієромонах Пафнутій, а що?
-  Та я ж бачив його по телевізору на Майдані, 

а потім писали про нього в газеті, що возить до
помогу з монастирів на фронт.

-  Не може бути! -  не повірив «Чапай». -  Я 
зобов’язаний йому багато чим! Завдяки йому я 
змінив свій внутрішній світ.

-  І пішов служити найманцям, бандитам...- 
встромив слівце Стефанко.

-  Неправда! Я випадково потрапив сюди, -  ба
тюшка трохи помовчав, затримавши свій погляд 
на брудній від кіптяви стелі. -  Я часто приїжджав
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сюди, бо тут аж до самої смерті жила моя покійна 
мати, і тепер я провідував її вже на кладовищі. Мож
ливо, саме там бачили мене ось ці жінки. Тепер ні 
до кого їхати... Цвинтар розбомблено, ніби мертві 
завинили в чомусь перед живими. Антихристи, а не 
люди! Тут мене і схопили, примусово, під страхом 
смерті записали в ополченці.

-  І хто ж тоді розкидав по цвинтарі біленькі 
кісточки вашої матері, не залишивши хоч по смерті 
її у спокої? -  запитав голова сільради, вже загля
даючи вперед на перспективу розмови.

«Чапай» мовчав, можливо, роздумував над за
питанням, а, може, витирав з пам’яті накопичений 
за ці літа бруд.

-  Ви маєте родину в Росії? -  через хвилину після 
того, як батюшка обтер шершавими мозолистими 
руками свої щоки, поцікавився Наумко.

-  Звичайно, а що?
-  Як вас там називали? Росіянином?
-  Та про що ви говорите? Звичайно ж ні!
-  А ким?
-  Як ким? Звичайно, хохлом! -  знітився батюшка.
-  Ось так, на Заході москалем, а в Росії хохлом! 

-  покачав головою Наумко, поплескавши рукою 
по плечу свого співбесідника. -  Так і живете без 
національності і роду свого, як блудні пси.
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-  Я українець по мамі і батько також, кубан
ський козак!

Помалу тон співрозмовників стишився до зви
чайної бесіди нерозлучних товаришів. Вже й забули, 
що за дверима на них чатує смерть. Ніби нічого 
нема, ніби поруч не було війни, немає гіркоти без
цінної втрати рідних, близьких, товаришів. «Чапай» 
тепер відчув себе, як колись, вчителем історії,але 
зараз перед ним були не допитливі очі школярів, 
а маститі, не раз биті життям, два пройдисвіти.

-  То чий син? -  примруживши очі, оглянув своїх 
співрозмовників і запитав батюшка.

-  Який син? -  не зрозуміли чоловіки. -  Про що 
ви, батюшко?

-  Не робіть з мене вар’ята! -  усміхнувшись 
кутиком рота, тихо сказав Чапай. -  Я чув вашу роз
мову між собою. Я зрозумів, що він син котрогось 
із вас. Звичайно, я міг його пристрелити, коли б 
не був людиною, бо саме так роблять ополченці з 
вашими бандерівцями і виконують це з особливою 
насолодою, -  потер скроню батюшка.

У цей момент почувся скрегіт ключа в замковій 
щілині, двері відчинилися і на порозі з’явилися 
конвоїрки. Першою увійшла до кімнати Люся, три
маючи у руках кульок з продуктами. За нею Фрося. 
Вона насуплено глянула на батюшку, поправила 
автомата, що звисав з її грудей.
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-  Батюшку дамо в рознос, як зрадника, а тих двох 
після експлуатації продамо у рабство, можливо, 
навіть чеченцям! -  серйозно промовила вона. -  Не 
можна по-іншому, Люся. А то дограємося з ними 
до того, що втечуть або застрелять нас... Навіть не 
те: наші не зрозуміють і можуть порішити з нами 
як спільниками бандерівців. Зараз накрий на стіл і 
зробимо прощальний банкет, можеш навіть при нас 
зайнятися любов’ю зі своїм Стефанком. Батюшка 
свічку триматиме, щоб добре видно було...

Полонені склали з дощок щось загалом подіб
не на стола, жінки накрили його папером з-під 
продуктів. Чоловіки вже хотіли також сідати до 
столу, коли Фроська зробила страшну міну на 
обличчі.

-  Хто вас запрошував до столу, скотиняки? -  
гримнула вона кулаком по столі. -  Від вас смердить 
трупами, як з трупарні! Навіть вода не допомогла 
вам. Негайно в куток! -  Фрося показала дулом ав
томата на засмалені і протерті людськими тілами і 
кров’ю стіни. Можливо, саме тут тримали полонених 
військових. Чоловіки неохоче почимчикували у 
куток, а жінки, вийнявши з кулька пляшку з випив
кою, розлили її у склянки, залишивши половину, 
напевно, на потім. Попоївши, Фрося піднялася, 
підійшла в куток, стала напроти голови сільради, 
наставивши на нього дуло автомата.
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-  Роздягайтеся догола! -  суворо закомандувала 
вона, трохи скривившись від запаху, що доносив
ся від чоловіків. Наумко підкорився команді, за 
ним Стефанко. Для них це було вже звичним, а 
батюшка повернув голову до стіни, ніби це його 
не стосувалося. -  Ти що, не дочуваєш, паршива 
морда? -  гримнула на нього конвоїрка. -  Хочеш, 
швидко промию тобі вуха твоєю ж кров’ю.

-  Я не збираюся роздягатися, та ще й перед та
кими виродками, як ви, -  твердо відповів «Чапай».

-  Тоді, Люсю, ти залишайся тут, з тими двома 
бандерівцями, а я забираю батюшку з собою! -  на
казала конвоїрка,ткнувши «Чапая» дулом в груди:
-  Ставай, підеш зо мною! Полонені поглядами 
попрощалися з батюшкою. Той підвівся і не по
вертаючись рушив до дверей. Фрося зняла курок 
з запобіжника автомата.

-  Ну, все! -  витиснув з себе Стефанко, скида
ючи труси. -  Жаль чоловіка. Напевно, добрим був 
священиком...

-  Можливо, -  все, що міг, відповів на те Наумко.
-  Це ж чекає і нас з вами, Стефанку!

Наступила тиша, яка тиснула у скроні в очіку
ванні вистрілу. Та його не було. Чоловіки стояли 
голими, не думаючи прикривати свою наготу. Зараз 
їм навіть під дулом автомата нічого не хотілося. 
Люся лише посміхалася в кулак, оглядаючи і порів
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нюючи чоловічі достоїнства. Більше затримувала 
свій погляд на старому Стефанкові, адже зачекала
ся після кількох днів вимушеної розлуки. Раптом 
почулося човгання взуття, і незабаром двері від
чинилися, а на порозі першим з’явився «Чапай», 
тримаючи два відра з водою. За ним увійшла Фрося 
з маленьким пакунком у лівій руці. Коли батюшка 
поставив на підлогу відра, вона висипала в них з 
кулька порошок.

-  Зараз беріть свої речі й виперіть у цій воді, -  
повернулася до батюшки і наказала:

-  Скидай з себе це дрантя і також пери його, а 
то сморід, блювати хочеться.

«Чапай» спочатку відмовився, а коли Фрося 
ткнула дуло автомата йому в спину так, що він 
аж зойкнув, все вирішилося за лічені долі се
кунди.

-  Таке добро і пропадає під рясою, га, Люська? -  
розпливлася в усмішці Фрося, дивлячись на голого 
батюшку. -  Не кожному пощастить побачите таке 
чудо, а не те щоб навіть помацати його рукою, не 
кажучи про відчуття всередині... А всі думали, що 
то ключ від церкви!

-  Мене він зовсім не цікавить, -  байдуже від
повіла на те Люся. -  Мені вистарчає однієї лише 
ласки Стефанка. Це я зрозуміла вперше у житті. 
Такому чоловікові говориться на «Ви».
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Коли прання закінчилося, Фрося наказала ба
тюшці винести його у двір і розвісити на кущах, 
щоб швидше висохло. Правда, вона вийшла разом з 
ним, не довіряючи наготі чоловіка. Фрося, навчена 
втечею Наумка і Стефанка кілька днів тому, пильно 
супроводжувала батюшку на подвір’я і назад.

Вечоріло... Через вікно було видно, як на сході 
раз у раз запалювалася заграва. Тоді в кімнаті 
ставало світло і можна було порахувати на обличчі 
голови сільради кожну зморшку. Перекусивши 
чорним хлібом, полонені за наказом Фросі зби
лися однією купкою у віддаленому від дверей 
куточку кімнати й куняли. Сьогодні, врахувавши 
напружений психічний стан чоловіків, Фрося дала 
відбій любовним оргіям. «Ніж мазати помазком 
давно очікувані пристрасті і тим самим краяти 
мені душу, краще побачити все у віртуальному 
сні...» -  говорила Фрося, позіхаючи на повні гру
ди. Люся, незважаючи на жагуче прагнення від
чути ненаситне тіло свого Стефанка, змирилася 
з пропозицією подруги. Посеред ночі зле стало 
батюшці. Ним трусило, як восени вітер грушкою. 
Спочатку всі подумали, що це в нього від пере
житого за день або від холоду, але коли «Чапай» 
почав синіти і відразу зіслався на задишку і болі 
у серці, всі зрозуміли, що можливі плачевні на
слідки. Фрося передала автомата Люсі, бо власне
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з ним сиділа, куняючи до півночі біля дверей, 
а сама підсіла до батюшки, оголила свої налиті 
величезні груди і, мов матір, притиснулася ними 
до нього. Вона опустила свою ледь тремтячу руку 
вниз по тілу «Чапая» і завмерла. Здавалося, що 
перестала дихати, щоб не зірвалася рибина з її 
гачка... Немов малу дитину Фрося взяла батюшку 
в обійми і перенесла у протилежний кут кімнати. 
Це було так несподівано і напрочуд швидко, що 
всі присутні не могли зрозуміти, де подівся їх 
приятель. Через якийсь кілометр чи два на лінії 
фронту ніби зважили на історичний момент, який 
відбувався у єдиній уцілілій на все село хатині, 
бо перестали гатити з «Градів». Заграва опустила 
штори, і в кімнаті стало темно, хоч око виколи.

-  Зараз почнеться! -  тихо сам до себе промовив 
Стефанко і навіть хіхікнув, зачепивши голову сіль
ради за руку. -  Ото ж бо, що батюшка покаже тобі, 
западенцю, як треба поводитися зі справжніми 
жінками! Ато ти звик в нашому селі ходити серед 
бабів півнем без шпор...

Старий Стефанко був вдячний долі, що вона 
нарешті прихилилася до нього і йому випала така 
можливість принизити свого суперника за кривду з 
рідною жінкою. Наумко опустив голову і з великим 
нетерпінням чекав початку змагання, де, має ви
рішитися його доля: хто ж і справді кращий? Через
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кілька хвилин Фрося підійшла до Люсі, забрала 
автомата і так, між іншим, промовила в нікуди:

-  Даремно чекала газдиня з щедрого весняного 
дощу великих червневих огірків...

А за вікном відновився бій, сильніший, за 
пекліший, ніж тут, у цій смердючій, просякнутій 
запахом крові і поту людського, кімнаті. Йшла 
війна. Жорстока. Безжалісна. Вередлива. Гинули 
діти, цвіт нації, яка не могла змиритися з рабством 
і постійним маханням фантиками від солодких 
обіцянок світлого, вільного майбутнього. Як ви
явилося -  незримого і фальшивого... Тисячі матерів 
ночами вдивлялися у зоряне небо, чи не впала на 
землю зірка котрогось з їх синів... так важко витяг
нутих з дитячих недуг, виплеканих материнськими 
мріями-сподіваннями, вирощених на свої старечі 
літа. Все осипалося, немов збіжжя після липневої 
зливи. Все: і сини, і мрії, і сподівання... Купаються 
у теплих, затишних снах на білосніжних постелях 
сини можновладців. Не відають, про що ще мріяти- 
гадати. Доля поки що схилилася над ними, мов над 
своїм улюбленим дитям мати. Поки що...

Десь під ранок заснули полонені. Фрося й собі 
задрімала, час від часу здригуючись у неміцному 
сні чи то від спогадів про розриви мін жахливої 
війни, чи від задоволення, якого так і не дочека
лася у цій кімнаті. Люся всю ніч дивилася крізь
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морок на людину, яка вперше у житті змусила її 
страждати. Вона не розуміла, що з нею коїться. 
Може, захворіла тим, чим справді хворіють ви
брані долею люди! Люся ніколи не мала дарунку 
від долі відчути, що таке кохання, що таке щира, 
безкорислива ніжність того, кому віддаєшся без 
останку! Вона була, як і сотні, тисячі жінок, які 
слугували тут тяговою силою важкого життєвого 
воза. Та тягнула би, якби хтось був поруч, з того 
боку ридля. Батіг долі боляче шмагав по її жіночій, 
ранимій, у душевних шрамах, душі...

Батюшка, він же Микита Іванович, затерся у 
стінку і лише зараз, кілька хвилин по тому, думав, 
що натворив. Зрада присязі церкви відлунням 
роздирала його душу. Він ніколи не мав жінок і не 
тягнувся до них, бо навіщо? Знав і любив своїх учнів, 
історію, а потім служіння Богу і людям. Саме вони 
замінювали йому дружину, друга, матір і власне 
не зачатих від нього ж ненароджених дітей. На 
старість літ він спокусився, впавши у гріх. «Чапай» 
пригадав ієромонаха Пафнутія, якого намагалася 
спокусити покійна Даринка, але чи не встигла, чи 
так і не змогла -  невідомо. Тоді Микита Іванович 
з цікавістю спостерігав за історією кохання моло
дої художниці до затятого монаха, що перейшов 
громовиці й пекло. Тоді, так і не попробувавши 
терпкого вина п’янкого кохання, вона згоріла, але
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не в обіймах свого недоступного монаха, а в огні 
палаючої церкви. Це був знак гріховності -  розплата 
за легковажність! Тепер батюшка чекав свого часу, 
коли і над ним повисне меч правосуддя.

Тихо сидів Стефанко, через примружені очі 
вдивлявся у Люсю. Він відчував її настирливий і 
благаючий погляд і зараз, у цій непросвітній пере
дранковій імлі, розумів, що й сам змінюється. Але 
чому? Згадував сина, десь глибоко у своїй душі 
відчуваючи, що загроза його життю мине і він за
лишиться живим.

Голова сільради не спав. Він радів своєму трі
умфу самця перед Фросею, недолугим батюшкою 
і, зрештою, перед односельчанином. Наумко, не
зважаючи на пізній час, не давав спати Стефанкові. 
Він все крутився, ніби не міг вмоститися на місці. 
Та Стефанко вдавав, що не зауважує присутності 
цього тілесного жіночого звабника. Голова сільради 
враз згадав про свого сина, якого залишив на поталу 
ворогам. Зараз він вдивлявся в темінь кімнати, в 
місце, де примостилася Фрося. «Автомат! -  раптом 
подумав Наумко. -  Треба зараз же викрасти його 
у Фросі, можливо, вбити її, щоб потім визволити 
свого сина. Стефанкові того не дано, він не може 
бути добрим сім’янином! Тільки мені, Наумкові, до 
снаги здійснити подвиг не тільки на чужих жінках, 
але й задля рідної дитини!» Голова сільради тихо
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піднявся на ноги, зорієнтувався, куди йти, і впев
нено зробив крок уперед.

4

Михась оклигав дуже швидко. Господиня весь 
час гримала на нього і обзивала бандерівцем. Кілька 
разів вона збиралася піти до ополченців і здати по
лоненого українського солдата, не просто солдата, 
а танкіста та ще й з якимось орденом на грудях. Та 
страх перед навіженим командиром, що наказав 
берегти Михася, як зіницю ока, і та обіцянка вели
кої нагороди, стримували її. Михасько був хитрим 
і вдавав, що почувається зле. Навіть вдав якось, 
ніби втратив свідомість. Стара вже збиралася йти 
у сусіднє село за фельдшером. Проте в останні дні 
жінка стала агресивнішою і Михась зрозумів, що 
над ним нависає небезпека. До неї почала частіше 
заходити далека сусідка. Вони розмовляли в осно
вному на військову тему і жалілися одна одній на 
фінансові проблеми. Це стало поштовхом до дії. 
Якось Михасько, щоб відтягнути час своєї втечі, бо 
почувався не досить добре, запропонував господині 
вигнати самогону. Йому було відомо багато спосо
бів з досвіду свого батька-винахідника. Господиня
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зраділа і відразу ж вирішила запропонувати солдату 
приступити до виконання обіцяного. Самогон ви
дався справжнім досягненням і Михась отримав 
від господині похвалу.

-  Такого самогону на підручному матеріалі я 
ще не пила ніколи, клятий бандерівцю! -  у захваті 
вимовила господиня. -  Виженеш ще трохи. Ось піду 
до сусідки, пригощу її і візьму в неї ще на самогон!

-  Добре, -  погодився Михась, -  але візьміть 
трохи більше самогону, бо не розпробує як слід. 
Я приготую ще багато, вистарчить вам і мені на 
лікування...

Стару вже почало заносити від випитого і вона 
почимчикувала, прихопивши з собою повну пля- 
щину. Михасько, не гаючи дорогоцінного часу, 
зібрав необхідне, що можна було взяти у дорогу, і 
швидко покинув село.

Сутеніло, і це було з одного боку на руку, а з 
іншого -  висока ймовірність підірватися на роз
тяжках. Одяг знайшов в стодолі господині, тому 
впізнати в ньому танкіста було неможливо. Тут міг 
видати говір. Михась прикинувся глухонімим. Важ
ко було контролювати кожен свій рух, як реакцію 
на шум, крик, звернення до себе. Він старався не 
показуватися людям на очі. Спробував себе у ролі 
людини несповна розуму. І потрібно віддати йому 
належне, бо впорався з цим на відмінно. Жебра
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кував. Не вмивався, не слідкував за собою. Так він 
жив і ходив по території, підвладній ополченцям. 
Нікому до нього не було діла. Та настирливим було 
бажання перебратися до своїх, до однополчан, з 
якими в нього склалися якнайкращі стосунки. Він 
не згадував про Аліну, обдурював себе, що байду
жий до неї, але його чоловіче єство все частіше 
нагадувало про себе. Останні дні блукання містами 
і селами остаточно розрушили в ньому бажання не 
думати про медсестру-волонтерку.

Дві доби -  вдень і вночі -  українські вояки, 
відрізані від основних сил, вели запеклі бої у лісі, 
вздовж шосе і біля вугільних копанок. І все по
чалося тоді, коли Михасю залишилося пройти до 
своїх якихось з тисячу метрів. Він ліг під повалене, 
обгоріле дерево і молився... Все голосніше і голо
сніше. Здавалося, що розум залишає його. Раптом 
якась невидима сила підняла його на ноги і він, 
не захищений бронежилетом, почав несамовито 
кричати. За спиною, здіймаючи пилюку і видира
ючи з землі суху траву, гатили вогнем самохідні 
артилерійські установки. Важкі гармати хитали 
землею. У перерві між заряджаннями скиглили 
міномети. І все це відбувалося на очах в Михася. 
Він ніби був зараз суддею на шкільних змаганнях. 
Лише різниця в тому, що гинули молоді люди і не 
можна було припинити це помахом руки. Десь під
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вечір осколок міни не пройшов мимо Михаська. 
Він зачепив кінчиком висок і від несподіванки 
Михась повалився на землю. До нього підбіг солдат 
з георгіївською стрічкою на грудях і щось крикнув. 
Михась не почув, лише показав жестом, що не 
говорить і не чує. Солдат потягнув його назад під 
викорчуване снарядом дерево, де ще недавно лежав 
сам Михась. Військовий жестом показав, що треба 
винести з бою пораненого офіцера російської армії. 
Михасько вдав, ніби не розуміє, що від нього хоче 
солдат. Той взяв його за барки і ткнув у тіло лежа
чого підполковника. Михась за допомогою солдата 
закинув пораненого собі на плечі і, зігнувшись у 
три погибелі, поплентався з ним назад у тил. Куля 
пробила голову важко пораненому підполковни
ку саме в ту мить, коли Михасько виносив його з 
переднього краю. Солдат спостерігав, як Михась 
повторно взяв пораненого на руки і в ту ж мить, 
мов сніп, упав з ним на землю. Михасько вдруге 
підвівся, але вибухова хвиля від міни відкинула 
його і притиснула до землі. З носа пішла кров. 
Осколки міни зі свистом пролетіли над головою 
і накрили щойно стоячого біля нього солдата зі 
стрічкою на грудях. Михась насилу підвівся, але 
вогонь знову змусив його лягти. Кілька ополчен
ців, лежачи горілиць, почали хаотично стріляти по 
своїх. Залишитися живим серед ворогів допомогла
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Михасеві кмітливість: він узяв ще теплого мертвого 
росіянина і поніс з передової.

-  Кого ти приніс? -  поцікавився бородатий вій
ськовий, що стояв біля бліндажа. Михась показав, 
що не розуміє, про що запитує той, бо глухонімий. 
Військовий матюкнувся і передав поруч стоячому, 
щоб той перевірив документи вбитого. Михась 
присів на повалене дерево і жестом попросив у 
солдата закурити. Той вийняв з рота недопалок 
і сунув Михасю у відкритий рот. Солдат передав 
бородатому документи вбитого, той переглянув, 
раптом виструнчився і побіг кудись. Михась тепер 
роздумував, як вирватися з полону,в який сам, 
з доброї волі, потрапив. Через якусь мить, коли 
Михасько не встиг навіть викурити недопалка, 
підійшов статечний чоловік років п’ятдесяти і з 
вдячністю поплескав Михася по плечу.

-  Дивіться, -  звернувся він до молодих вій
ськових, що сиділи зачмарені чи то горілкою, 
чи наркотою і байдуже дивилися в небо, -  це 
справжній патріот! Незважаючи навіть на те, що 
він каліка, а не втікав з поля бою! І виніс свого 
побратима, хоч і мертвого, але щоб він не діс
тався бандерівцям, -  і наказав стоячому поруч 
на струнко військовому:

-  Помити, переодягнути героя у військову форму 
і представити його до нагороди.
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Військовий кинувся виконувати наказ коман
дира. Михасько зрадів, побачивши цілу бочку води. 
Він припав до неї і почав жадібно ковтати. Навколо 
зібралися солдати й почали реготати з нього. Вони 
вже дізналися про героїчний вчинок Михася на 
передовій. Після бані його поголили. Правда, зна
йшовся перукар-хохмач, який підстриг його дуже 
модно цього спекотного літа: залишив на маківці 
оселедця. У бік Михася лунали найнепристойніші 
слова і компліменти, бо думали, що він не чує. Про
те він спокійно сприймав їх і в душі навіть радів 
з цього. Тепер потрібно було думати, що робити 
далі. У будь-яку мить його могли викрити і тоді 
жахливої смерті не минути.

Його увагу привернув танк, який стояв на за
правці. Танкіст в цей час під корчем справляв 
нужду. Рішення прийш ло миттєво: Михасько, 
скориставшись тим, що солдати пішли до намета, 
кинувся до танка. Він, як затятий наїзник, що ви
рішив осідлати непокірного скакуна, заліз у залізну 
коняку і з ревом рушив у поле. Танкіст, підтягнувши 
штани, тільки руками розвів. Від побаченого йому 
відняло мову. Всі, кого Михась минав по дорозі, 
весело махали руками. Танк ніби відчув сильну 
і впевнену руку танкіста, слухняно піддавався 
команді свого повелителя. Польова дорога була 
забита колонами артилерії, транспортом з боє
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припасами, машинами, що підвозили військових 
до лінії фронту. Тут на поранених і вбитих ніхто 
не звертав уваги, не до того було. Ополченці сха
менулися, зрозумівши, що танк викрадено і тепер 
вже стріляли по ньому з протитанкових гармат. 
Михась крутив вліво, вправо, ризикуючи натрапити 
на міну або на снаряд. Коли до наших залишилося 
менше кілометра, по ньому почали гатити свої. 
Спочатку він вирішив зупинитися і повісити на 
гармату білу сорочку як знак здачі у полон, але ця 
затія відразу ж відпала, бо не пройшло б навіть 
хвилини і пряме попадання перекреслило надію 
не тільки зберегти танк, але й могло б коштувати 
життя танкісту. Михась повернув гармату вправо і 
опустив трохи донизу. Ефект дався взнаки відразу. 
Стрілянина спереду припинилася. Тепер вже танк 
був у безпеці. На передню лінію оборони, де зупи
нили Михася дозорні, під’їхав бронетранспортер. 
Спочатку з нього вийшов молодий офіцер. Рукою, 
в якій він тримав пістолета, подав сигнал вийти 
всім з танка. Яке було здивування, коли вийшов 
лише один танкіст.

-  Чому не виконують наказ інші? -  строго за
питав офіцер.

-  А інших просто немає і не було, -  спокійно 
відповів Михась, оскаливши в усмішці свої зуби, 
-  залишився один п’яний солдат.



Офіцер махнув рукою в бік бронетранспортера, 
і з нього вийшли ще двоє солдатів.

-  Перевірте танк всередині та чи не замінований 
він! -  наказав офіцер.

-  Можете повірити мені на слово, що я говорю 
правду! -  знітився танкіст.

-  Знаємо таких! -  зі злобою в очах глянув на 
Михаська офіцер, при цьому плюнувши на землю. 
-  Нашпиговані наркотиками, ви можете і не те... 
Руки за спину і йдіть вперед.

Коли солдати перевірили всередині танк і до
повіли, що там лише п’яний солдат та нема мін, з 
бронетранспортера вийшов високий, з вираженими 
проблисками сивини на скронях, з ознаками за
йвої ваги, військовий без розпізнавальних знаків. 
Михась зупинився перед ним і по-військовому 
доповів про все, що з ним сталося. За спиною у вій
ськового стояла у бронежилеті зовсім молоденька 
білявка. Волосся її постійно спадало на очі і вона 
раз за разом змахувала його такою ж тоненькою 
ручкою, як і сама.

-  Огляньте, чи немає в нього зброї і відішліть, 
куди потрібно! -  грубо наказав військовий і тут же 
повернувся йти назад до бронемашини. -  А ти що 
тут робиш без дозволу?! -  нагримав на журналістку 
начальник.
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-  Я журналістка і маю право бути у найгарячіших 
точках війни! -  запротестувала дівчина. -  А вашу 
розмову з героєм я обов’язково передам в ефір. 
Танкіст жертвував життям, щоб повернутися і не 
просто самому, але й вкрасти російського танка. Це 
справді подвиг. Ви ж, командире, послали поперед 
себе на всяк випадок молодих солдатів, щоб бува 
не потрапити самому в халепу. Вони такі молоді, 
можливо, ще не ціловані і мали б право на своїх 
дітей, а не те, що ви...

-  По-перше, шмондя, це не війна, а по-друге, 
тобі пасувало б переслатися з котримось з солда
тів, бо в них сім’я витікає разом зі слізьми, коли 
побачать ворожий танк.

-  Не хаміть, ви ж старший офіцер! -  приструн
чила його журналістка. -  А по-друге, гляньте на 
свої руки і на себе. Ви спостерігали за бойовими 
діями лише в бінокль. Коли б ви наблизилися хоча 
б на кілометр до лінії вогню, то не відомо, чи за
лишилося б у вас у кишківнику хоч на показ лайна. 
Ваші генеральські майтки не витримали б смороду.

Ураз всі присутні так розсміялися, що навіть 
офіцер, який спочатку допитував Михася, забіг 
за бронетранспортер і, охопивши свого живота 
руками, корчився від сміху.

-  А ще, -  продовжувала далі дівчина, -  для вас 
це АТО, а для народу війна, яка кожного дня зачіпає
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чиюсь сім’ю, покриваючи чорною вуаллю родину. 
Запам’ятайте, що Господь сотворив у світі рівно
вагу... і вона не мине вашу родину!

-  Щоб я більше не бачив це зухвале дівчисько 
тут на передовій! -  задихаючись від злості нака
зав військовий. -  І ще: цього танкіста-терориста 
до мене в кабінет. Розберуся, хто він і що. У мене 
ще не такі заговорили і признавалися у злочинах!

Дівчина підійшла до танкіста і тепер вже на 
камеру попросила його повністю переповісти все, 
що він щойно сказав. Михась дивився в її чарівні 
очі і здавалося, що навколо не було війни. У нього 
вщухла біль від опіків, приниження людської гід
ності від свого офіцера. Він дивився на неї, як на 
образ, як на диво, що спустилося з небес... Підійшло 
двоє солдатів і штовхнули Михася до відкритих 
дверей бронемашини. Він не встиг навіть запитати 
журналістку, як її звати і звідкіля вона.

Через три дні на перших сторінках газет і по 
телебаченню з’явилося інтерв’ю танкіста з комен
тарем молодої журналістки. Михась виглядав дуже 
гідно. Особливо пасувала йому зачіска, зроблена 
по той бік ворожим перукарем. Заголовок так і на
зивався: «Незламний козак Михась!». А в кабінеті 
четверту годину йшов допит і здавалося, що танкіст 
зламається і вже скаже, що дійсно він бойовик і 
скерований в тил армії для здійснення насправді
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терористичного акту. Допитував сам начальник 
відділу безпеки, який час від часу поглядав на 
свою новеньку гімнастерку з майбутнім орденом. 
Раптом задзвонив мобільний і перебив важливий 
момент допиту.

-  Слухаю! -  сухо сказав у слухавку.
-  Передаю наказ згори. Відправити героя-танкіс- 

та до Києва! -  чувся наказний голос з другого кінця 
у слухавці. -  І зняти його з обліку. Документи про 
те, що він брав участь у бойових діях, відправите 
потім посильним. Зрозумів?

-  Так точно! -  по-військовому відповів допи
тувач. -  Негайно відправлю його до Києва!

5

У Сальваторе з несподіванки від настирливого 
дзвінка в дверях затремтіло все тіло. «Хто це міг 
бути в такий пізній час?» -  подумав він. -  «Це не до 
добра!» Але піднявся і підійшов до дверей, зазир
нув в оглядове віконечко. І відразу відкрив двері. 
На порозі стояла насуплена Ганнуся, тримаючи у 
руках скромні пожитки.

-  Ти що, від’їжджаєш назад в Україну? -  запитав 
тихо, трохи боязко.
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-  З чого ти взяв? Може запросиш неждану пані 
до покою? -  зверхньо промовила Ганя. -  Чи ти вже 
не любиш мене? Тоді я піду до подруги, туди, де 
ми з тобою познайомилися. Га?

-  Ні, що ти! -  схаменувся Сальваторе. -  Я ні
чого не маю проти тебе, навіть навпаки, очікував 
тебе, але не в такий пізній час і без попереднього 
дзвінка...

-  Чому це я повинна тебе попереджати? -  на
супила брови жінка, обходячи стоячого посеред 
коридора Сальваторе. -  У тебе що, за моєї відсут
ності бувають інші жінки? Ану, розповідай!

-  Ні, що ти, кохана! Ти тільки одна в мене, іншої 
не хочу...

Відчуваючи свою силу над Сальваторе, Ганна 
вирішила познущатися над господарем. Вона сіла 
на тапчан, заклала праву ногу на ліву, витягнула її 
вперед, даючи знати, що потрібно зняти їй взуття. 
Сальваторе підбіг, зігнувся, тремтячими руками 
торкнувся її гомілки і провів по ній вниз. Дотик до 
голого жіночого тіла враз запалив у ньому бажання 
чогось більшого, ніж тримання ноги. Він став на 
коліна, зняв її взуття і притулився до ніг. Жінка 
зверхньо дивилася на це дійство. Сальваторе во
логим язиком торкнувся ноги і поволі вилизуючи 
її, піднімався все вище і вище. Добрався до вну
трішнього боку стегна, де в Ганни було збудливе
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місце і тепер вже відчув, що несила стримувати своє 
бажання потонути у безконечному озері пристрасті. 
Він зупинився, напевно, роздумуючи, як діяти далі. 
Ганна сиділа, як ніколи, холодно спостерігаючи за 
тим ритуалом.

-  Випити! -  коротко і владно промовила. -  Ви
пити неси!

Сальваторе миттю приніс два фужери і надпиту 
пляшку з коньяком. Налив на денце і подав Гандзі 
і трохи, зовсім мало, налив собі.

-  Тобі що, жаль налити більше для своєї коха
ної? -  єхидно запитала жінка. Молодий чоловік 
похапцем долив до середини фужера коньяку і 
трохи добавив собі. Випила залпом, як ще ніколи 
не пила так в Італії. Вдихнула глибоко повітря і 
замислилася. Душу роздирав неспокій.

-  Налий ще, чого на мене так дивишся? -  про
мовила Ганнуська. -  Тобі жаль для мене, не міг 
принести цілу пляшку. Напевно, вже з кимось тут 
розпивав, а потім лягав у ліжко?

-  Ні, не міг я зрадити тобі, моя єдина і вічно 
жадана Ганю!

У Сальваторе було лиш одне в голові: щоб за
раз після випитого лягла з ним у ліжко. Щоб, бува, 
не відмовила. Правда, раніше за нею він не спо
стерігав такого, але сьогодні Ганя прийшла якась 
зовсім не така, як завжди. Зараз її вибрики абсо
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лютно не дратували його, можливо, навпаки, він із 
задоволенням виконував всі її захцянки, лишень 
би влягтися з нею поруч. З усього було видно, що 
Гандзя розтягнула задоволення на довго. Вона 
пішла у ванну, прийняла душ, і Сальваторе вже 
намірився також зайти туди ж, але жінка раптом 
закрила перед його носом двері. Він так і залишився 
стояти наголо, не розуміючи нічого. Вона наспіву
вала у ванній якусь веселу, незрозумілу для нього 
пісеньку, але в голосі відчувався глибокий смуток, 
відчай і навіть скорбота.

-  Кохана Ганнусю! -  Сальваторе делікатно про
бував розпочати розмову з жінкою. -  Можна й мені 
до тебе? Не розумію, що такого трапилося, що ти 
відторгуєш мене. Клянуся, що я з ніким не був, 
окрім тебе! За дверима ванни припинився спів. 
Напевно, Ганна роздумувала над пропозицією і 
клятвою у вірності свого молодого коханця.

-  Принеси ще випити! -  почулося за стінкою, 
-  сьогодні, як ніколи, хочу напитися і забутися на 
якийсь час!

-  Зараз, любов моя,зараз принесу, лиш би ти не 
нервувала. -  Сальваторе підтюпцем побіг до вітальні 
і тут же повернувся до дверей ванни з пляшкою і 
двома фужерами у руці. Двері відчинилися і чо
ловік, вдихнувши пари, увійшов до Ганни. О, вона 
була прекрасною! Розпарене жіноче тіло віддавало
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особливим присмаком і бажанням попробувати 
його на дотик. Випуклі груди, які завершувалися 
набубнявілими весняними бруньками-сосками, 
тремтіли і ніби запрошували Сальваторе з осо
бливою ніжністю торкнутися їх свіжості...

-  Налий. Хочеться сьогодні напитися до безтя
ми! -  сказала Ганна, вириваючи келих з коньяком 
з рук Сальваторе. -  Хочу втопити душу і з нею біль 
втрати своєї кровинки!

-  Ганю, що в тебе такого сталося? -  тремтячим 
голосом запитав Сальваторе.

-Я  не впізнаю тебе, таку завше світлу і радісну. 
Хто образив мою кохану жінку?

-  Доля образила мене, чуєш доля-я-я! Позаду 
Ганнусі по плитці стіни стікала гаряча вода, об
даючи присутніх парою. Це була казкова мить, 
коли жінка торкалася губами келиха і розчиняла
ся з ним у білосніжному тумані ванної кімнати. 
Тоді напій, що цівочкою стікав по її рельєфних 
губах до ущелини між розкішними грудьми, а 
потім переростав у струмок, долаючи делікатно 
вип’ячений животик, губився у таємничих зарос
тях зваби...

-  Дай ще! -  наказала жінка, і в її голосі Сальва
торе почув якусь навіженість.

-  Чого дивишся на мене такими закоханими 
очима?
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Сальваторе налив ще. Випила. Жінка підставила 
келеха. Знову випила. Сальваторе налив собі. Ган
нуся підняла вгору свої довгі, ніби дві стеблини, 
руки, мов би хапаючись за хмаринки пари, і чоло
вік тепер побачив по-новому рельєф її стегон, які 
плавно переходили у талію, і різко відсахнувшись 
від грудей, повели кудись вбік. Ця таємна жіноча 
граціозність додала Сальваторе впевненості і він, 
ставши перед нею на коліна, почав цілувати жіноче 
тіло. Взаємності не було. Здавалося, що від її холо
ду пара перетворювалася у льодяні краплі і тепер 
градом обпікала його гарячу голову. Взаємності так 
і не було... Він піднявся з колін і притулився до її 
сосків своїми губами, тремтячими від очікування 
єдиного, незбагненого відчуття взаємності, але 
даремно. Сальваторе роздумував, як поступити: 
силою заволодіти жіночим тілом, задовольнити 
свою похіть, чи робити спробу віднайти цю жилку 
спокуси у її тілі.

-  Чого ти хочеш від мене? -  зверхньо запитала 
Гандзя. А через хвилину додала:

-  Роби свою роботу, чого стоїш?
Він здивовано дивився на неї і не впізнавав у 

ній ту, яка віддавалася, як йому раніше здавалося, 
повністю і без залишку. Сальваторе поклав свою 
руку їй на спину, провів нею вниз по її філігран
ному задку. Потім, обійшовши такі ж стегна рукою
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спереду, затримався на мить, напевно, роздуму
ючи, що робити далі. Охопивши долонею широку 
промежину, він відчув обпікаючі краплі на долоні. 
Поглядом промацуючи кожну клітинку її тіла, Саль
ваторе піднімався угору. Ось її пухкі губи застигли 
на півслові, ось ці шалені, дивовижні очі, які звели 
його з розуму. Вони плакали, ні, швидше ридали! 
І тепер Сальваторе зрозумів, що це гарячі, обпіка
ючі сльози, збираючись в один потік з колодниць 
її спокусливих очей, долають не менш спокусливі 
груди, животик, набираються спекотного жару і 
поволі сльозять на його руку. Він не міг поступити 
по-іншому, ніж чекати не просто її згоди, а бурх
ливої віддачі свого тіла. Так не сталося...

-  Бери, чого стоїш? -  не зігрівши свої слова 
хоч на мить, голосно повторила Ганнуся. -  Ти ж 
господар тут, тож не гай часу!

-  Я кохаю тебе і не дозволю собі просто напитися 
твоєю, не зігрітою мною, ніжністю! -  ледь вимовив, 
зволожуючи свої пересохлі у цій незвичній терпкій 
парі губи. -  Коли б не любив, то, можливо, поступив 
би саме так, як ти зараз радиш!

Ці слова зовсім не вплинули на жінку.
-  Ти кохаєш іншого? -  якось боязко промимрив 

Сальваторе. -  Тоді чому ти крутила мені голову?
Ганна взяла рушника, обтерлася, ніби відтя

гуючи час для відповіді. Сальваторе дивився і зараз
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йому хотілося взяти з її рук той рушник і витерти 
хутчій її тіло. Але ні! Напевно, він швидше б ви
лизав кожен клаптик її шкіри, щоб вона відповіла 
на його запитання. Тепер він чекав приголомшеної 
новини, яка зараз перекреслить усі його плани, 
його незриме майбутнє з коханою жінкою. Ганна 
відтягувала час сповіді...

-  Дай ще трохи! -  гнівно промовила Ганна. -  Від
чуваю, що тверезію, якщо це можна так назвати...

-  Пляшка порожня, -  тихо мовив Сальваторе.
-  Може знайдеться щось сильніше? -  запитала 

жінка, трохи пом’якшивши голос. -  Таке відчуття, 
що пила звичайну воду...

Сальваторе вийшов з душової і направився у ві
тальню, залишаючи за собою мокрі сліди. Витягнув 
з бару закриту пляшку віскі і раптом зупинився.

«Знаю, чому Ганнуся така стурбована! -  Сальва
торе мало не підстрибнув з радості від цієї думки. 
-  На її батьківщині йде війна! Як я раніше не до
кумекав?» Він пригадав, що залишив нерозпочату 
пляшку коньяку за канапою, коли вони кохалися 
минулого разу. Повернувся назад, поставив пляшку 
віскі на місце. У цей час до вітальні зайшла Ганна, 
обгорнута великим синім купальним рушником. 
Сіла у фотель, розвівши свої красиві ноги в сто
рони. Кінчик рушника відхилився, давши тепер 
можливість Сальваторе при світлі глянути на той
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спокусливий трикутник оволосіння... Він підбіг, 
налив у протягнутий Гандзею пустий келих, і не 
забув налити для хоробрості й собі! Жінка підня
лася з фотеля, рушник впав на підлогу, оголивши її 
тіло. Тьмяне світло у вітальні додавало особливого 
ефекту. Воно затушовувало стріли, які залишили
ся в неї після попередніх пологів. У такому стані 
Сальваторе бачив її вперше. Мовчки випили.

-  Я співчуваю тобі, кохана! -  вибачаючись, 
промовив Сальваторе. -  Як я міг забути те, чого 
не можна забути.

Він зараз хотів розповісти те, про що збирався 
сказати їй при першій же зустрічі. Тепер він вже 
відкрив рота, щоб похвалитися, але Ганна глянула 
на нього так здивовано, що він і сам здивувався, 
проте не знав чому.

-  Про що ти верзеш, дитино? -  з насмішкою 
запитала жінка. -  Що за телячі ніжності!

Вона обійшла Сальваторе, з презирством огля
нувши його з ніг до голови. Ним почало трясти. 
Він навіть звів ноги докупи, щоб вона не побачила 
його перестрашеного куцого закінчення. Випили. 
Сальваторе не міг відірвати погляду від складок 
паху, які, ніби дві Амурові стріли, показували, 
куди потрібно ввести залишок чоловічого тіла. Він 
вагався не більше хвилини, бо відчув, як хлинула 
кров донизу, немов вода із жбана під корч. Діяти!
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І він піднявся, задихаючись від хвилювання, пі
дійшов впритул до неї, провів язиком по її шиї, 
плечі, потім поволі спускався під пахви. Зупинився, 
напевно, планував, куди дальше варто податися, 
щоб завести і її.

-  Я ненавиджу тебе, чуєш! -  вирвалося в неї з 
вуст. Але тут же опам’яталася, бо не потрібно йому 
зараз хамити. Це не входило в її плани, коли йшла 
сюди. Усміхнувшись, вже м ’якше додала:

-  Точніше... я не хочу. Сальваторе відчув цю 
миттєву жіночу слабість і, ставши на коліна, почав 
цілувати її збудливі стегна.

-  Я кохаю тебе і нікому не віддам ні твою 
душу, ні тіло! Навіть тоді, коли зненавидиш мене! 
Сальваторе поклав свої руки на крила її тазу, 
ніби хотів обіпертися, щоб не впасти. Він від
чув ослаблення її тіла, яке щойно було пругким і 
недоступним для нього. «Вона нарешті захотіла 
мене!» -  стукало в голові, і він піддався спокусі 
внутрішнього голосу. Лиш би встигнути, хоча б 
торкнутися, а потім піде...

-  Як, тут, стоячи? -  незрозуміла Ганна, але рап
том відчула лишень поміж ніг подих вітру, який 
залишив по собі розбризкане по її литках сім’я. 
-  Як, вже?

-  За цей важкий вечір довгого очікування на
солоди ти мене вимучила, я так тебе чекав стільки
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ночей! -  оправдовувався Сальваторе. -  Зараз я 
наберуся сили і буде так, як раніше було між нами.

Він розтер долонями залишки реактивного 
палива від невдалого запуску свого космічного 
корабля на орбіту. Дивлячись на цю сцену, Ганна 
не могла приховати своєї огиди.

-  Я ж просила тебе, що не потрібно робити це 
насильно, -  знову зірвалася Ганнуся, тепер вже з 
особливою силою:

-  Ти що, не знаєш, коли жінка не хоче чоловіка, 
то це викличе в неї лише несамовиту злість і ги
доту! Ти упав у безодню своєї чоловічої слабості. 
Ганнуська сіла у фотель, накрилася рушником і 
підняла ноги на бильце. -  Як ти смів так поступити 
проти моєї волі! Сальваторе дивився їй у вічі, ніжно 
гладячи її кучеряве волосся.

-  Я справді кохаю тебе, чуєш? -  облизуючи пе
ресохлі губи, тихо, якось по-особливому чутливо 
мовив Сальваторе.

-  Ти готовий доказати на ділі про своє кохання 
до мене? -  відчуваючи, що це та мить, коли можна 
з чоловіка витягнути не тільки серце, а й розум, -  
крадькома запитала Ганна.

-  Звичайно, кохана, я знесу будь-які твої ви
пробування!

Жінка зробила паузу, ніби ще раз обдумуючи 
ситуацію перед тим, як стрибнути на жертву. Вона
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награно обняла Сальваторе за шию і ніжно поці
лувала у вухо. Від такого поцілунку в Сальваторе 
ніби щось обірвалося всередині.

-  Я кохаю тебе, моя українська зіронько! -  впер
ше усміхнувся Сальваторе. -  Чим я можу довести 
свою відданість і вірність?

-  Ну, ну! Не потрібно доводити, -  й собі усміхну
лася Ганна і рухнула своїм задом у фотель. -  Я тобі 
вірю! Налий ще трохи, вип’ємо за мою пропозицію!

Випили. Ганнуська пішла в душ, щоб змити 
засохле сім’я, а заодно продумати, як поступати у 
непередбачуваних обставинах. Тим часом Сальва
торе постелив ліжко, поставив запалені дві свічки 
і тихо включив музику.

Хвилин через п’ять повернулася Ганна, закута
на у великий рожевий банний рушник. Він їй так 
личив. Сальваторе відкинув ковдру і посунувся на 
край ліжка, даючи знати, що саме для неї виділено 
місце. Жінка підійшла, нахилилася до Сальваторе. 
її великі соковиті груди маятником колихнули йому 
носа. Від несподіванки він ойкнув.

-  Що, вже знову запустив ракету, не дочекавшись 
старту? -  розсміялася Ганна. -  Дивися, поміняю 
космонавта...

-  Ні, кохана, на цей раз все в порядку, то був 
фальшстарт. З ким таке не буває, коли жіночі по- 
годні умови затримують пуск. У твоїй орбіті може
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бути тільки один космонавт, той, що відпочиває під 
коцом. Ганнуся добре вивчила свого бойфренда і 
тепер знала, на що тиснути.

-  Ти колись говорив мені про священика Ген
ріха, який заповів своїм дітям в Україні великий 
спадок... -  почала здалеку жінка.

-  Так, ми з тобою вже розмовляли на цю тему...
-  Можливо, я призабула, бо це для мене осо

бисто нічого не значило...
-  Так, покійний Генріх справді зробив заповіт і 

продумав різні варіанти, коли не знайдуться рідні.
-  Власне я, будучи в Україні, присвятила вільний 

час на пошук його дітей, -  дивлячись Сальваторе 
у вічі, обманювала жінка.

-  Ну й що? -  збентежено запитав чоловік.
-  Нікого не знайшлося з живих!
-  ф у-у! -  зрадівши від такої новини, Сальваторе 

випустив з рота повітря. -  Слава Богу!
-  Чому ти так зрадів? -  насторожилася Ганна.
-  Я власне хотів тобі сказати приємну новину 

ще у душі, але ти перебила мене.
-  Що то за така приємна новина? -  проковтнула 

набіглу слину жінка.
-  Для нас тепер буде менше мороки з тим за

повітом! -  радісно відповів Сальваторе. -  Тепер 
ми можемо не переживаючи перетнути кордон 
Сврозони і України...

207



-  Не розумію, про що ти говориш! -  почала 
нервувати Ганна.

-  У заповіті отець Генріх сказав, якщо не зна
йдуться рідні, то перерахувати гроші на користь 
держави Україна!

-  Ну? -  жінкою почало тіпати, -  чого тягнеш, 
гнидо!

-  Я виконав волю отця і перерахував гроші на 
війну! -  похвалився Сальваторе. -  Це ж твоя земля 
у вогні, яка потребує допомоги. Думаю, що ти по
хвалиш мене?

-  Ти повний ідіот! -  не знаходила слів Ганнуська. 
Вона зірвалася з ліжка, кинула подушкою в Сальва
торе, сама почала ходила взад і вперед, розсуваючи 
своїми великими грудьми повітря. -  Ти перерахував 
всі гроші туди, де їх слід пропаде! Ти нагодував 
тих, хто і так біситься від жиру! Яка моя земля, яка 
батьківщина? Вона забула про мене давно, коли я 
віддавалася за миску баланди на чужині і підмивала, 
і задовольняла тих, чиї мощі ледве вбирали у себе 
повітря! Державі наплювати на заробітчан. Вони 
з того хочуть ще й податки знімати, а ти, дурню, 
поступив так, як би це мало пасувати у вас, в Італії. 
Я ненавиджу тебе і ніколи не вважала за людину, 
як і ви не поважаєте нас, українок! Ти мене купив 
тільки тими грішми і не більше. Я спала зі старим 
смердючим батьком Франческа, його сином, а
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потім з тобою! Знай більше: в Україні в мене двоє 
синів, чоловік, якого ненавиджу так, як і тебе! А 
тут в мене донька, але господарі вигнали мене з 
хати як останню курву, не давши попрощатися з 
моєю рідною дитиною, яку так важко виношувала 
під серцем. Тепер я не маю нікого і нічого: діти в 
Україні вже не мої, в Італії теж не мої, гроші твої, 
на які я так розраховувала,- теж не мої. І це за
вдячуючи тобі, ідіоте!

-  Я кохаю тебе, Ганю...
Ганнуся замовкла. Вона щось вирішувала. Вона 

не може, не має права все залишити так, як є!
-  Тепер ти маєш можливість змінити те, що 

натворив по своїй дурості! -  підвищеним тоном 
промовила жінка. -  Мені потрібно багато грошей, 
щоб викупити свою Габріеллу і повернутися до
дому, а може постаратися виїхати в іншу країну.

Ганнуся обома руками взяла за плечі Сальва
торе і обняла.

-  Послухай, коханий мій, продай квартиру і ми 
викупимо мою доню!

-  Я не маю квартири... -  знизив плечима чоло
вік. -  Я винаймаю...

-  То ти, виходить, жебрак? -  істерично роз
сміялась Ганна. -  Ти мене здорово кинув, юначе!

-  Я маю непогану роботу і ми заживемо так, 
як і основна маса людей. Кохання нам допоможе!

209



-  Кохання забери собі і сунь замість туалетного 
паперу! -  не заспокоювалася Ганна. -  Я з тобою не 
сяду по нужді і на одному гектарі, зрозумів?

Зараз вона годна була розірвати його живцем, 
щоб додати несамовитого болю, який вона випро
бовувала сама.

-  Ти мусиш викрасти мою Габріеллу, зрозуміло?
-  Будь-яке прохання, окрім цього. У нас посадять 

по саму зав’язку! -  перелякано відповів Сальваторе.
Ганя знала і натиснула на останній важіль, ко

трий виб’є Сальваторе з рівноваги:
-  Я йду від тебе назавжди! -  коротко сказала 

жінка, одягаючись.
-  Куди? -  тихо, ніби боячись свого голосу, за

питав Сальваторе.
-  У бордель!

6
Фрося побачила, як до неї крадькома наближався 

голий голова сільради.
-  Чому тобі, старче, вночі не спиться? Кулі за

хотів замість жінки?
-  Та ні, душно спати, та й по нужді не зашкодило 

б вийти... -  винувато відповів Наумко.
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Фрося піднялася, але попередила чоловіка, 
щоб до неї не наближався менше ніж на два м е
три. Дулом автомата натиснула на клямку, двері 
прочинилися і першою вийшла Фрося, за нею 
голова сільради.

-  Відвернися, як буду справляти нужду! -  по
просив чоловік.

-  Якщо ти не будеш це робити, як люди, тоді 
мені справді буде цікаво, а так... Наумко зробив 
крок, щоб стати біля куща, проте Фрося попередила, 
щоб нужду справляв тут, біля сходинок.

-  У нас не прийнято гадити там, де ходиш, -  
відповів чоловік.

-  Не забувай, що ти не в себе вдома! -  злісно 
відповіла жінка, наставивши на нього дуло автома
та. -  Крок вправо чи вліво, застрелю на місці! Йди 
під кущ. Я не дивлюся... Голова сільради зрозумів, 
що з полону тепер не можна так легко втекти.

Кілька днів полонені голими сиділи у заки
нутому будинку. Вдень, коли конвоїрки йшли за 
пошуком їжі, вони самі залишалися під замком. 
Втікати -  голяком не втечеш. Поодинокі жителі 
села, які залишилися живими, перелякаються і від
разу ж здадуть терористам, і навіть без винагороди. 
Так вони ненавиділи «бандерівців»! Відносини 
між чоловіками помало налагоджувалися. Багато 
розмовляли про політику, про те, чому вони, люди
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мирних професій і родинних зв’язків, опинилися 
по різні сторони барикад.

-  Як одні, так і другі не рахуються з простими, 
незахищеними людьми, -  задумливо промовив 
батюшка. -  Ми повинні боротися проти цих і тих! 
Ці слова були поштовхом до примирення людей, 
які волею долі були роз’єднаними, а за збігом об
ставин знову опинилися в одному човні.

-  Ви, батюшко, вірно сказали, -  мовив голова 
сільради, який вирішив взяти на себе, як колишній 
керівник села, віжки в руки, -  нам тепер втрачати 
нічого, навіть штанів не маємо, щоб заховати від 
голодних жінок Сходу свої не найгірші чоловічі 
принади!

Старий Стефанко зло подивився на свого одно
сельця за те, що він випередив його, і тепер дове
деться знову бути під керівництвом свого мучителя!

-  Як тепер переконати жінок, щоб вони випус
тили нас на волю? -  запитав батюшка.

-  Дуже просто! -  усміхнувся Стефанко, косо 
дивлячись на свого земляка. -  Віддамо сьогодні 
свої порції їжі голові сільради, аби набрався сили 
на Фроську! Тепер все залежить від нього, точніше 
від його круглих печаток і дрібненького олівця, -  
хіхікнув односелець. -  Він і так вже зрадив свою 
стару. Гріх залишається гріхом! Заодно побачимо,
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на що він тепер здатнии і чи варто йому довіряти 
кермо.

Жінки прийшли після обіду. Леся повідомила, 
що Фрося захворіла, тому в приміщені повинно 
бути тихо. За тих кілька годин, що вони не бачи
лися, Фрося справді кепсько виглядала. Особливо 
вражала на її обличчі сіро-землиста шкіра. Чоловіки 
підвелися з насиджених місць і утворили живий 
коридор, яким і дійшла до свого місця Фрося.

-  Прикрийте хоча свої соромливі місця! -  зо
всім кволо усміхнулася і мовила вона.

Чоловіки, ніби по команді, одягнули на себе 
штани, а інший верхній одяг підклали, щоб м ’якше 
було лежати хворій. Стефанко допомагав Люсі разом 
готувати скромний обід.

-Батюшка нехай піде і роздобуде десь трохи 
води, -  тихо закомандувала Фрося. -  Йому можна 
довіряти.

-  Може заодно пошукає десь у селі фельдшер
ку, -  запропонувала Люся. -  Боюся, щоб ти не була 
вагітною!

-  Що ти, Люська, таке верзеш! -  застидалася 
жінка. -  Я і вагітна? Від кого? Хіба що від Наумка, 
але він, мені здається, вже не здатний по літах! А 
більше я з ніким не була....

Старий Стефанко хіхікнув, косо поглянувши на 
голову сільради.
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-  Не потрібно батюшці дуже показуватися на 
очі місцевим бабам, бо здадуть його і нас разом з 
ним, -зойкнула від болю Фроська. Чоловіки кину
лися до неї, пропонуючи свою допомогу. Поверта
ючись на своє місце біля Люсі, старий Стефанко 
так, між іншим, сказав:

-  Кращого лікаря, ніж голова сільради, не зна
йдете по всьому Донбасу! Вдома він по навколишніх 
селах всіх жінок перемацав, як господиня курей 
перед тим, як зганяти з бантів.

Пройшло ще два дні і Фросі полегшало. Вона вже 
вставала і сама ходила по нужді на подвір’я. За той 
час усі вони справді подружилися і тепер чоловіки 
без супроводу конвоїрів по ночах ходили на про
мисел промислових товарів. Жінки, виходячи вдень 
в інші села за продуктами, одяг та інший реманент, 
«конфіскований» чоловіками вночі, вимінювали 
на їжу. Невтішні новини приносили вони додо
му. Вечорами, не запалюючи свічку, бо вона була 
лише одна на господарці, жінки розповідали про 
страшну трагедію під Іловайськом. Один «Чапай» 
не підтримував розмови. Він сидів тихо, похню
пившись дивився у давно не мите скло на вікні, 
у таємну небесну далечінь. Він пригадував такі ж 
передосінні щасливі ночі з ієромонахом Пафну- 
тієм, коли усім селом будували храм. То були для 
нього, напевно, найщасливіші і дорогі серцю дні.
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Правда, час від часу в нього закрадалася думка про 
те, чому склалося життя так, як би не мало бути в 
усіх, причетних до будівництва Храму. Адже зникли 
безвісти монах Лука і послушник Сергій. Загинула 
страшною смертю його симпатія Даринка. Ієромо
нах Пафнутій пропав невідомо де. Зараз, сидячи 
у цій хатині і очікуючи невідомо чого, якої кари 
і від кого, батюшка не міг повірити, що Пафнутій 
займається волонтерством, бо йому не пасує це 
робити навіть за своїм статусом ієромонаха. «Не
вже то та злощасна ікона, принесена Пафнутієм 
як дарунок старої жінки майбутньому Храму, до 
якої причетні всі будівничі?» -  часто ловив себе 
на думці батюшка.

Пройшло ще кілька днів, і тепер розмови про по
літику і їхнє життя у ній набирали нового формату. 
Вже не велися бурхливі дискусії про те, хто винен у 
цьому, що сталося. Все ближче розмова підходила 
до того, як зарадити гіркому, кровавому кровопро
литтю слов’ян. Інтимні відносини пар увійшли у 
цивілізоване русло. Ніч заставляла «молодят» роз
ходитися по різних кімнатах. Ось тут було найважче 
батюшці. Спочатку він в душі оплакував несвідомо 
вчинений гріх і молився по кілька годин щоденно. З 
часом рана покривалася пеленою замирення, і тоді 
він все частіше спостерігав за діями на любовному 
фронті свого противника Наумка. По ночах батюшка
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самотньо лежав під стіною, із-за якої було чути сто
гін і блаженні зойки Фросі та голови сільради. Там 
лунав чисто людський і, напевно, щасливий сміх, 
а в батюшки зароджувалася несамовита ревність. 
Це спочатку лякало батюшку, але згодом він вже не 
міг з собою нічого вдіяти. За цим усім спостерігав 
Стефанко. Він був на боці батюшки і кожного разу 
мріяв про поразку свого опонента.

-  Нам немає чого сидіти тепер без діла! -  якось 
після вечері нарешті сказав батюшка. -  Молоді, 
здорові люди, ми стаємо байдужі до людського 
горя і до того безчинства, яке гуляє тут, на обго
рілій землі! Ми мусимо нарешті визначитися, на 
чиєму ж ми боці!

Наступила затяжна пауза, якої ніяк не очікував 
«Чапай». Тепер він жалкував, що підняв цю тему, 
яка може призвести до нової ескалації внутрішньо 
хатнього конфлікту.

Іловайська трагедія, за словами жінок, ще раз 
підтверджує те, що владі глибоко десь проста люд
ська сім’я, її болі і турботи. З іншого боку, «сепа- 
ри» ще більше знущаються над своїми людьми 
і бандерівцями, яких беруть у полон. Тут зовсім 
безпросвітна смуга, горизонту котрої не видно ні 
зараз, ні завтра і навіть в далекому майбутньому. 
Власне тими думками була заповнена пауза, якої 
так боявся батюшка.
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-  Так, -  нарешті видушив з себе голова сільради, 
закохано дивлячись на оголені стегна своєї Фросі, -  
ситуація патова, але треба знайти з цього вихід. З 
одного і з другого боку появилося багато мародерів, 
із-за яких страждає місцеве населення. Людям і так 
сутужно жити. Зароблене важкою працею майно 
в один день переходить в інші руки. Це негоже! 
Може, ми встановимо контроль над мародерами?

-  То є добра думка, але цього замало! -  вкли
нився у розмову Стефанко, який намагався не від
ставати від голови сільради не тільки в інтимних 
справах, але й у вдалій пораді. -  Може, організуємо 
такий собі малий, можна сказати, кишеньковий 
партизанський загін. Він може бути на зразок 
бандерівського.

-  Що ти мелеш, Стефанку! -  взялася у боки 
Фроська, звівши литки до купи і похитавши голо
вою. -  Я і раптом, на тобі, стала бандерівською 
зв’язковою. Проснися, бандерівцю!

Наумко відчув, що зараз хороші задуми можуть 
розірвати всі хороші зв’язки, що утворилися за 
рахунок важкої попередньої роботи.

-  Я пропоную, що думка створення парти
занського загону має право на життя, -  впевнено 
промовив голова сільради, уявивши вже себе на
чальником. -  Але, Стефанку, тобі потрібно нарешті 
вибити зі своєї дурної голови тикання всюди бан
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дерівським рухом, ніби там не було також жодних 
помилок!

Стефанко промовчав, а про себе подумав: «Ти, 
вонючка, яка залазила на мою бабу, не думав про 
те, що так не потрібно було поступати! Ось тіль
ки випаде нагода і я підставлю тобі підніжку за 
зваблювання не тільки моєї жінки, але й багатьох 
інших, чоловіки яких так вірять у чесніть і не
порочність своїх суджених!» Стефанко піднявся, 
обійшов свічку, що миготіла на столі, і зупинився. 
Очевидно, щось обдумував.

-  А я знаю, як назовемо свій партизанський 
загін! -  весело сказала Люся, дивлячись на свого 
Стефанка, і, можливо, саме тим вона хотіла затерти 
неприємні слова з уст Наумка в бік свого коха
ного. -  Дивіться, Стефанко стоїть поза свічкою й 
утворює тінь, за якою нічого не видно. Тому я про
поную назву «Нічні тіні» Всім сподобалася назва, 
а батюшка навіть потер долоні від задоволення. 
«Нехай Господь розсудить, кому з нас з Наумком 
випаде доля залишитися живим і кому дістанеться 
Фроська!» -  тепер від першої думки про Фросю в 
нього вилучилася мошонка.

Звичайно, у таких випадках керівником повинен 
стати той, в кого є вже досвід командувати. Стефан
ко відразу запропонував «Чапая», бо, власне, в ньому 
він бачив чистого, з незаплямованою репутацією
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начальника, не враховуючи мить блаженства від 
дотику не зі своєї волі до Фросиної кізоньки. Як 
альтернативу батюшка поставив на голову сільради, 
який мав керівний досвід. Так він убив двох зайців: 
відвів підозру від свого справжнього ставлення до 
Наумка і, у випадку викриття організації, на нього 
чекатимуть великі неприємності. Звичайно, за 
кількістю голосів переміг голова сільради. Проте 
Стефанко не сумував, бо від одного і другого мав 
певний зиск.

Перші вилазки загону дали свої позитивні ре
зультати, але згодом появилися високі ризики 
попастися ополченцям. Тому зрозумівши, що в 
такому маленькому селі все видно, як на долонях, 
загін вирішив вимушено передислокуватися у не
величке містечко неподалік Донецька. Сталося так, 
що фури з продуктами з великої України йшли на 
Донбас не для голодуючого населення, а для пере
прави у Росію. Цьому особливо обурювалася Фрося. 
Тут же до неї підсів голова сільради і посиливши 
ситуацію іншими прикладами, делікатно підвів 
присутніх до потреби глобальніших дій з банди
тами. Були такі моменти, коли воїни збройних сил 
України за відповідну мзду супроводжували вантаж 
безпосередньо через заборонені зони бойовикам. 
Тоді народні месники жорстоко розстрілювали 
колишніх своїх, знаючи, що ті можуть залишатися,
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як завжди, безкарними. Побачивши з боку друзів 
безкомпромісність, невибірковість у їхніх діях, 
Фрося тепер остаточно наважилась і безповоротно 
перейшла на бік партизанів. Вони довіряли одне 
одному і бували такі моменти, коли, ризикуючи 
своїм життям, ставали на захист свого. Батюшка, 
маючи кілька таких моментів, виручав свого та
ємного ворога Наумка з лап смерті, але після того, 
будучи на самоті, жалкував. Проте в нього це швид
ко проходило. Якось жінки принесли інформацію 
про те, що неподалік у колишньому зерносховищі 
бойовики зібрали велику кількість боєприпасів. 
Накресливши карту з усіма важливими шляхами 
непоміченого відходу після виконання завдання, 
чоловіки вирішували, кому належить виконати це 
надзвичайно важливе доручення. Так було при
йнято з самого початку, щоб всі разом не ходили 
на завдання навіть тоді, коли бракувало рук для 
виконання доручення. Між жінками було також 
прийняте рішення, що на «промисел» вони ходять 
тільки своєю «сім’єю». Жереб випав на Стефанка і 
Люсю. Чоловік, виходячи до міста, завше підкладав 
на підошви ніг давно заготовлені металеві пружні 
пластини. У них він видавався повним калікою і 
тому на нього не звертали уваги, а Люся була міс
цевою і до неї патрулі не придиралися. Зупинилися 
біля кіоску, який не працював вже з часу початку
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подій на Донбасі. Звідси було видно ворота і тро
хи подвір’я. Вони подумки звірили все побачене 
з тією картою, що накреслили вдома чоловіки зі 
слів жінок. Все співпадало. Вирішено, що закладе 
вибуховий пристрій Люся, а Стефанко стоятиме на 
атасі. З метою конспірації народні месники непо
далік розклали на продаж овочі.

Старий Стефанко довго дивився на свою Люсю і, 
здавалося, хотів їй щось сказати, але вагався. Вона 
непомітно потиснула йому руку, відповіла своїм 
теплим поглядом і ледь кивнула головою на знак 
згоди на його мовчазне прохання.

-  Юначе! -  звернулася жінка до молодого опол
ченця, що чергував на прохідній, виставивши пе
ред ним привабливі груди, -  я до начальника, їсти 
принесла, а то засидиться тут на складі, чорт його 
знає, доки.

-  Може б мені перепало щось і самому? -  від- 
жартувався вартовий. -  їсти хочу аж на очі не 
бачу... та й жінки такої не завадило би вкусити на 
десерт.

-  На, синку, кілька грушок, -  Люся спеціально 
прикрила дрібними яблуками те, що лежало внизу, 
а кілька груш поклала зверху. Вона навмисно по
вернула корзину до вартового, щоб він бачив все, 
що тепер лежало на поверхні. -  Більшого не дам, 
господар сваритиметься, може і вбити з ревнощів.
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-  Якщо він під твоєю спідницею не витре все 
до дна, то увечері, як тільки стемніє, можемо зу
стрітися.

-  То все буде залежати від мого господаря, -  
відповіла жінка і на мить застидавшись, подалася 
подвір’ям у приміщення.

Для Стефанка ці хвилини видалися цілою віч
ністю. Вперше він так переживав за жінку, яку боявся 
втратити. «Годинниковий механізм наставлено 
на першу двадцять. Залишилося п’ять хвилин до 
вибуху, а Люсі не видно!» -  не знаходив собі місця 
чоловік.

Ось нарешті з брами складу вийшла Люся, поволі 
направляючись до вартового. Раптом той вийшов їй 
на зустріч і перегородив дорогу. Стефанко швидко 
помолився за кіоском і вирішив визволяти свою 
наречену. Він намацав за халявою старих подертих 
гумових чобіт пістолет, зняв курок із запобіжни
ка і зробив крок уперед. Люся зрозуміла, навіщо 
вийшов з укриття Стефанко. Вона поклала свою 
руку на плече вартовому і ніби ненароком підняла 
її і дала знак, щоб Стефанко не хвилювався і по
вернувся за кіоск. Молодий вартовий злапав Люсю 
за дупу, вдарив легенько по ній і відійшов убік. 
Люся йшла поволі, не оглядаючись назад, спокійно 
переставляючи занімілі ноги. Стефанко глянув на 
годинника, залишалося менше однієї хвилини.
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Люся вже стояла поруч, але дійти до запланованого 
укриття вони не встигли. Стефанко взяв Люсю за 
лікоть і, зігнувшись, кинувся з нею у першу-ліпшу 
хату. Впали на підлогу і враз так гримнуло, що 
заклало обом вуха. Посипалася штукатурка, скло 
на вікнах і рипнула стеля. Дихати стало важко і 
страшно пекло у горлі. Люди з сусідніх будинків 
почали вискакувати і втікати, а за ними і народні 
месники. Важче було Стефанкові, бо заважали 
пристрої на підошвах. Щоб не видати себе перед 
втікачами, він зняв чоботи і побіг як нормальна 
людина. Коли небезпека залишилися позаду, Люся 
запитала, чому він так поступив.

-  Рано чи пізно будуть розшукувати свідків, а 
моя кульгавість може бути вірною підказкою і тому 
з’являтися у такому стані мені більше не можна 
буде. А чому ти зупинилася тоді біля вартового? -  
запитав Стефанко.

-  Та ж він призначив мені стрілку і довго уточ
нював місце зустрічі, так що я могла вбити сьогодні 
двох зайців... І рибку з’їсти, і на дещо сісти, -  роз
сміялася Люся. -  Так воно і буде: одне вже горить, 
а друге за тобою!

Стефанко, повертаючись назад додому, копнув 
ногою лежачу на асфальті замаслену газету. Люся 
підняла її.
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-  Пригодиться на розпал, -  по-господарському 
розпорядилася вона.

Повечерявши і обговоривши сьогоднішню по
дію, Стефанко сів у кутку кімнати і трохи закуняв. 
Куняли теж інші, окрім батюшки, якого замучило 
безсоння: верхня половина тіла картала себе за 
сотворений з Фросею гріх, а низ благав дозволу у 
верхньої частини повторити мить насолоди і від
чуття полегшення. Стефанко позіхнув і вирішив 
заповнити час читанням газети, що лежала за
масленою частиною догори. Він прочитав кілька 
затертих заголовків, перевернув газету на другу 
сторінку і обімлів: на нього дивися бравий вояка 
і він, Стефанко, не помилився -  то був його улю
блений синочок, Михайлик! Не читаючи, про що 
там йдеться, він розбудив всіх і тикаючи кожному 
в лише, голосно промовив:

-  Дивіться мій син, воїн!
-  Читай! -  взяла газету в Стефанка і передав

ши її батюшці, строго наказала Фрося. Вона була 
трохи знервована порушенням спокою, в якому 
всі задрімали. На ніч у неї були свої плани, осо
бисті. -  Читай, може, там пишуть вже про втрати 
після диверсії!

Батюшка примружив очі і почав голосно і ви
разно читати. Там говорилося про те, що Михасько 
здійснив подвиг: потрапивши у полон, не тільки
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втік з нього і повернувся живим, а ще й прихопив 
з собою не лише танк, але й стрілка, який був на 
момент втечі у танку! Михась представлений до 
високої державної нагороди і відкомандирований 
до Києва. І це ще не все. Йому запропонували ба
лотуватися в народні депутати за списком однієї 
з партій, лідера перегону.

Стефанко гордо підняв догори свою покриту 
сивиною голову, а голова сільради тим часом по
шепки промовляв молитву і радів за свого сина 
Михаська, що такий герой весь у нього і ніхто не 
зможе закинути йому, що це не його син. Наумко 
гонорово провів своїм поглядом присутніх. «Мо
лодець Стефанкова, що народила від мене, голови 
сільради, таку гордість! -  витали у голові голови 
сільради теплі й оптимістичні думки. -  О, що буде, 
коли Стефанко дізнається про те, що герой -  не 
його дитина!»
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Київ зустрів Михаська теплою погодою. Не
звично було сприймати вухом тишу, яку порушував 
лише шум проїжджаючих автомобілів та сирени. 
Деколи він ловив на собі зацікавлені погляди мо



лоденьких дівчат. Після нагородження він зустрів 
у залі адміністрації президента сестру-волонтер- 
ку, з якою познайомився перед боєм. їй також 
вручили якусь медаль. Михась не звернув на це 
уваги, бо тепер він герой і нікому до нього не до
братися. Окрім того, йому повідомили, що шанс 
стати депутатом має стовідсотково! Він, Михась, 
обов’язково захищатиме бідних, буде безжалісно 
боротися з несправедливістю і олігархами. Нехай 
вони посміють йому щось заперечити. «А дівчата 
тут справді смачненькі, немов засмажені на грилі 
курячі ніжки...» Згадавши про їжу, новоспечений 
герой зупинився біля хорошого ресторану. Трохи 
далі, на куті вулиці, висіла вивіска «Кафе».

-  Ні, тепер не гонорово їсти у кафешці! -  сам до 
себе промовив Михась. -  Зайду, як належить герою, 
у ресторан! На здивування бійця, в приміщенні 
майже нікого не було, лишень десь там в куточку 
інтимно заховалася молода парочка. З усього було 
видно, що не з бідних. Михась пройшовся своїми 
грубими солдатськими черевиками по блискучому, 
натертому паркету і біля самого столу послизнувся, 
втратив рівновагу й зачепив крісло. Воно також не 
втрималося на полірованій підлозі й перекинулось. 
На шум відразу ж збіглися офіціанти. Один з них з 
вимащеним чорним, як галка, волоссям, підійшов 
до солдата, взяв його за рукав гімнастерки.
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-  Шановний, тут не місце випившим солдафо
нам! -  строго, дивлячись загіпнотизовано у вічі, 
сказав офіціант. -  Прошу залишити установу!

-  Я не звик ходити по такій слизькій підлозі, -  
жартома відповів Михась, сідаючи на крісло, що 
стояло біля столу.

-  Забирайтеся геть. Тут поруч кафешка для та
ких, як ти, -  показав молодий чоловік рукою вбік 
дверей. -  Там дешево і можна принести з собою 
випивку. Михасько піднявся, випрямився і хотів 
розвернутися, щоб змести з поля зору миршавого 
офіціанта, проте не встиг. Підбіг охоронець, що 
стояв біля дверей і спостерігав за цим дійством, і 
заступив офіціанта.

-  Я на фронті кров проливав, щоб ви, паскуди, 
могли тут спокійно пастися на чайових, -  злобно 
викрикнув Михась. -  Я щойно від президента, отри
мав за героїзм вищу державну відзнаку! Офіціанти 
непомітно усміхнулися в кулак і переглянулися.

-  Треба викликати на нього міліцію і... швидку 
з психлікарні, -  тихо порадив поміж своїми това
ришами коротко підстрижений з маслянистими 
очима офіціант.

Невідомо, чим би це все закінчилося для сол
дата, коли б до зали не увійшла красива, доглянута 
блондинка невизначеного віку. Вона делікатно 
усміхнулася до присутніх.
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-  Що тут таке твориться серед білого дня? -  
спокійно запитала, дивлячись то на солдата, то на 
офіціантів. -  А чому тут з’явилася охорона?

Офіціанти стали на струнко, ніби перед висо
ким начальством.

-  Ось прийшов чоловік напідпитку і почав нам 
качати свої права, -  тремтячим голосом промовив 
брюнет, -  мало не дійшло до бійки!

Коли блондинка підійшла ближче і зупинилася 
напроти Михася, він побачив у ній дуже знайоме 
обличчя. «Де я її міг бачити?» -  швидко ворушив 
у голові своїми викрутасами солдат. Жінка теж 
залишила на ньому свій зацікавлений погляд. «Де 
я бачила цього типа? Ага! У новинах, а потім на 
шпальтах газет». Тепло усміхнулася.

-  Запросіть шанованого солдата до мене в ка
бінет... через п’ять хвилин! -  наказала жінка, по
вернулася і впевнено пішла до виходу. Всі ніби 
стали нерухомими восковими фігурами, заклякли 
від почутих щойно слів.

-  Хто ця жінка? -  через хвилину по тому, як 
постать незнайомої жінки щезла за дверима, спо- 
хватився Михась.

-  Як, ти що не знаєш, хто це є? -  здивувався ко
ротко підстрижений офіціант, який так і не встиг 
випрямитися після почутих слів від своєї госпо
дині. -  Це ж власниця цього готелю!
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-  Як її прізвище? -  запитав солдат.
Офіціанти переглянулися поміж себе, але про

мовчали.
-  Може тобі кави подати? -  запропонував ви

нуватець цього дійства, бажаючи загладити свою 
провину перед Михасем.

-  Ні! -  різко відрубав солдат. -  Кави не п’ю.
Михасько зайшов до кабінету і зупинився. Жінка

вийшла з-за столу, підійшла до солдата і, усміхнув
шись, ще раз привіталася. Помахом руки запросила 
присісти у глибоке чорне шкіряне крісло. Михасеві 
доводилося бачити таку обстановку лише у за
кордонних серіалах, але він вдав, що не раз бував 
в таких ситуаціях. Жінка натиснула на кнопку і 
за дверима почувся високий пронизливий звук 
дзвінка. У дверях з’явився той самий офіціант, що 
нагрубив солдатові.

-  Накрий стіл для мене і гостя, -  по-діловому 
сказала власниця готелю. -  Зараз перекусимо, бо 
я, чесно кажучи, сьогодні ще не обідала... та і ви, 
думаю, прийшли сюди не задля знайомства зі мною, 
а щось перекусити?

-  Звичайно, пані... -  Михась глянув у вічі гос
подині і здригнувся: перед ним сиділа... депутат 
парламенту, яку йому не раз доводилося бачити 
по телевізору, але вона тоді була іншою, сухою, 
недосяжною і навіть, можна сказати, зарозумілою.
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Зараз вона не така, зараз м ’яка, доступна і до втрати 
свідомості приваблива.

-  Напевно, нарешті прийшов час знайомитися? -  
артистично усміхнулася жінка, награно опустивши 
очі додолу. -  Чи ні?

Михась втратив дар мови. Йому нічого не вар
тувало піти в атаку на ворога, викрасти не одного 
танка, навіть з обслугою, правда п’яною, але тут, 
перед такою красивою жінкою, він зовсім зніяковів!

-  Михась, -  коротко представився солдат, і це 
йому коштувало великих зусиль.

-  Аза, -  жінка піднялася з-за столу і подала свою 
пухкеньку, але зовсім делікатну руку. «Сумніву не 
було, все співпадає: і зовнішність, й ім’я!» -  скри
піло у голові Михаська. Солдат хотів поцілувати її, 
бо так він бачив у фільмах, але самому ніколи не 
доводилося цього робити. Проте стримався. Він 
подав їй назустріч свою руку, і її рука м ’яко при
землилася в його лапищі.

-  Ви не тільки бравий фронтовик, але й... -  Аза 
знову опустила свій погляд у підлогу, -  але й... 
бравий кавалер! Такі чоловіки потрібні... -  Аза 
хотіла сказати не те, що подумала. Зараз їй треба 
викрутитися з дурного становища.

-  Такі вояки потрібні нашій державі, щоб ворогу 
було лячно не тільки воювати, але й глянути у вічі 
таким мужнім чоловікам. Ми пишаємося вами. Від
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тих слів Михася кинуло в жар. Такого йому ніхто 
не говорив, навіть на стриху його рідної стодоли, 
де старався, як міг, щоб не впасти лицем у болото.

-  Мені буде дуже цікаво почути про фронтове 
життя, про ваш подвиг дізнатися з ваших спокус
ливих губ... -  узяла ініціативу у свої руки Аза. -  
Преса пише те, що їй замовляють, але не те, чим 
живе і дихає там, на фронті, солдат. Я в минулому 
журналіст. Покликання було і залишається рідним 
до сьогодні, хоча вже відійшла від цього.

Михасько розповідав про буденне, але геро
їчне життя там, на фронті, не забуваючи трохи 
прибільшити свою участь у подіях. Він заховав 
глибоко у душі під десятьма замками, що подвиг, 
який він здійснив, швидше за все, був як інстинкт 
самозбереження, а не свідомо. Хоча багато разів 
бачив на війні справді безумовний, свідомий по
двиг бійців. Навіть деколи заздрив особисто такій 
мужності своїх побратимів. Танкіст час від часу 
поглядав на двері, чи не йде офіціант накривати 
стіл, але його не було й не було. їсти, чесно кажучи, 
хотілося дуже. Навіть почало бурчати в животі, і це 
зауважила Аза.

-  Пора щось перекусити, юначе! -  поклавши 
свою руку на руку Михася, промовила Аза. -  Підемо 
в мій закуток, там щось знайдеться, щоб посолодити 
солдатську душу... Вона першою піднялася, про
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йшла і зупинилася біля дверей, що були вмонтовані 
у книжкову шафу. Відчинила їх і обоє пройшли у 
невелике, як кабінет, приміщення. Однак тут була 
зовсім інша, не офіційна, обстановка, все розра
ховано на двох людей. Отже, тут ніколи не бувало 
більше, ніж двоє... Це відразу ж налаштовувало до 
відвертої розмови. Михась зауважив, що є й інший 
вихід, як його часто називають «чорний». Ним ко
ристувався офіціант, щоб не турбувати начальство 
в кабінеті своїм ходінням і, за необхідності, гість 
міг також скористатися ним для непомітної появи 
чи виходу. Вікон тут не було, але справно працював 
кондиціонер. Це додавало особливого комфорту і 
розслабляло. Вдало підібране освітлення відігравало 
важливу роль у цьому комплексі. «Мені б такий в 
село! -  нашвидкуруч помріяв Михасько, поки Аза 
виймала випивку з барної стійки. Очевидно, тут 
не було заведено, щоб офіціанти ставили на стіл 
спиртне. -  Тут в мене були б дівки не тільки з су
сідніх сіл, але й, напевно, з усієї області, якщо й не 
з дальших країн...» Михасько раптом почервонів 
від своїх же думок. Тепер він повинен змінитися, 
бо стане, мабуть, та що, мабуть, точно стане де
путатом і тоді навіщо йому село й дурні мрії та 
думки. Все буде добре! А за людей не забуде. Сам 
таким був,тепер вже колись... Михасько намагався 
стримувати себе, щоб не дивуватися розкоші. Це
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важливий елемент у становленні можновладця! 
А якщо не стане депутатом, то що тоді? Нічого, бо 
він все одно герой і буде впізнаваною людиною!

-  Що буде пити наш захисник? -  жартуючи, за
питала Аза. -  Нічого? Як так? Тоді, може, водички, 
мінеральної?

Михась не сподівався, відмовившись за першим 
разом, що Аза не повторить знову своєї пропо
зиції. Зараз він був сердитим на себе і думав, як 
виправити ситуацію. Випити хотілося більше, ніж 
поїсти. Тим більше, що перед ним така розкішна і 
доглянута пані, не кажучи навіть про те, що відо
ма на всю державу, і не з кожним вона посидить. 
Навіть сама запропонувала випити. А про те, що 
вона може віддатися, чоловікам навіть не снилося 
у найсолодших і фантазійних снах! А він, Михась, 
має такий шанс, і з усього видно -  не поганий! У 
Михася вперше в житті появився не тільки ста
тевий інстинкт, а щось більше, чого не знав і не 
відчував досі. Зараз, уявивши все те, йому стало 
добре і без випивки та обіду. Очі заблищали і за
горілися бажанням нирнути навіть у палаючий 
танк заради злиття з тим спокусливим тілом. Його 
переповнила спокуса зради, яка, мов змія, вилася 
між сідницями. Хоча яка зрада -  він тепер вільний 
і безгрішний, дружини не має юридично, а духов
но він все залагодить у церкві. Не можна сказати,
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що він, будучи на фронті, не зливав своє паливо у 
більш-менш підходящі цистерни. Бувало і таке, що 
згадавши рідну стодолу в селі, він за пачку сигарет 
знаходив шпаринку-віддушину.

-  Хіба що трішки, тільки з нагоди нашого зна
йомства. На фронті розучився вживати спиртне, -  
лукавив бравий танкіст. -  Самі знаєте, як воно 
трапляється на війні.

-  Так, що ж будете все ж таки пити, навіть трішки, 
бравий козаче? -  повторила Аза. -  Горілку, коньяк 
чи вино?

-  Дурна ти! Мені що-небудь, лишень би горіло 
всередині... -  подумав Михась, а сам відповів:

-  Те, до чого будуть торкатися ці набубнявілі 
від приємного помислу губи...

Господиня наповнила келихи коньяком. Такого 
аромату Михасько не чув зроду. Випив залпом, як 
робив це завжди у селі, а потім на фронті. Аза пила, 
як і належить, поволі, смакуючи. Вона дивилася на 
оселедця на голові у свого гостя і роздумувала, як 
використати цю невідомо звідкіля приплилу рибку. 
Вибори на носі, шанс потрапити знов у народні 
депутати мізерний. А якщо сказати правду -  ну
льовий. Випили знову, ще і ще. Тепер Михасеві все 
можна. Він навіть почав називати таку поважну 
жінку, ще й чинного депутата, на «ти». Навіть якось 
посмів третій келех випити за любов, цмокнувши
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її, правда, у губи не вдалося, бо відвернула лице. 
Зате попав у щічку. Тепер вже було не до жартів: за 
плечима від випитого прорізалися крила, випря
мився і наїжачився чомусь козацький оселедець. 
Одним словом, потягнуло на любов! Проте всі свої 
аргументи не викидав, тримав козирну карту. До
тримувався практичного фермерського принципу: 
в кишені завжди повинна бути, як соломинка для 
утопаючого, остання п’ятка... Зрозумівши, що Азу 
оселедцем не візьмеш, а зараз так хотілося затягнути 
її хоча б на канапу, обтягнуту чорною шкірою, не 
мріючи вже про добротне міцне ліжко. Але вона 
пила і тільки й того.

Михасько виснажувався на очах, чахнув, як 
звикли говорити по його селах браві кавалери: 
«Перебір! Човен повен по Марусин поясок! Гальп, 
музико! Мою Каську хтось по писку шарнув!» 
Господиня готелю розмовляла з ним лагідно і 
чим дальше, тим лагідніше звучала її соковита 
мова, яка ставала п’янкішою від вина. Тут бравий 
танкіст, відчуваючи, що здобич ухильне від нього, 
вийняв останню гранату -  новину, на яку точно 
Аза клюне.

-  Я дивлюся на тебе і мислю собі так, що коли 
стану депутатом, тоді вже як рівні будемо не тільки 
пити, але й, можливо, робити добрі речі для нашого 
народу! -  обіпершись ліктями на стіл, підперши
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долонями нижню щелепу, оповідав Михась. -  Так, 
так, Азо. Ще трохи!

-  Вірю тобі, бо справді наш нарід потребує 
кращого, ніж має зараз! -  тут же не задумуючись 
відповіла господиня. -  Тільки пам’ятай, як говорять 
євреї: «Не говори гоп, доки не переїхав Чоп!»

-  Я... Ти собі навіть не уявляєш, з ким я мав 
розмову! -  взявши свою сорочку на грудях в ку
лак, з викликом мовив Михась. -  Ти собі навіть не 
можеш уявити! Не хочу називати прізвища тієї 
людини, але він точно пообіцяв мені прохідний 
бал! Стовідсотково-о-о! Такі люди, як я, сьогодні 
потрібні на виборах!

-  Давай вип’ємо за твою удачу! -  спохватилася 
Аза. -  Ось принесу свого фірмового напою. Його 
подають лише тут, у моєму ресторані!

Не встигла вона піднятися з фотеля, як їй за
телефонували.

-  Слухаю! -  сказала офіційно, ніби й не було 
стільки випитого. Михась аж рота роззявив. -  Не 
можу, у мене є поважний гість, дуже поважний, 
мудрий, але потребує моєї допомоги... Познайомлю 
вас, обов’язково познайомлю! Думаю, що знадо
биться і ваша допомога йому... Поклала слухавку 
і вийшла з кімнати.
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Сальваторе, пройшовши якусь сотню кроків 
напівтемною вузькою вуличкою, зупинився перед 
закладом, де вони вперше зустрілися з Ганною. 
«Може вона знову тут?» -  подумав чоловік, вдив
ляючись у тьмяно освітлене вікно і шукаючи зна
йомий силует. «Напевно, відпочиває після чергового 
клієнта». Він тремтів, коли йшов старими напів
темними сходами. Зупинився перед знайомими 
дверима. Нічого тут не змінилося з того далекого 
часу. Затримався. Ще раз пригадав Ганну і відчув, 
як у нього завмерло серце, коли нагадав чисту, 
незбагненно прудку ніжність її таємничого тіла... 
Тоді дихалося йому напрочуд легко-легко. З того 
часу Сальваторе більше ніколи не відчував чогось 
хоча б на йоту подібного. Потоптавшись на місці, 
він раптом наважився і штовхнув двері. Вони легко 
відчинилися. У коридорі було кілька клієнтів під
старкуватого віку і лише один дуже молоденький. 
Вони чемно чекали своєї черги. Сальваторе хотів 
сісти, але зі страху і стиду підкошувалися ноги.

-  Ось така несподіванка! -  сказала молода жінка, 
виходячи із затемненого коридора у вестибюль. -  
Приємно тебе бачити тут.

Зі своєї кімнати вийшла сеньйора і промовила 
до присутніх:
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-  Хто наступний до українки?
Піднявся огрядний чоловік років п’ятдесяти, не 

більше. Його очі заблищали від радості, що нарешті 
дістанеться йому красуня українка. Одночасно з ним 
піднявся і молоденький хлопець. Зробивши кислу, 
ображену міну, звернувся до господині закладу:

-  Я швидше прийшов за цього пана. Ми з ним 
порівнялися перед дверима, а я зайшов першим, 
тож саме мені повинна належати зараз ця жінка!

-  Ні, я зайнята! -  зверхньо промовила Ганнуся і 
повернувшись до господині, промовила, показавши 
на Сальваторе:

-  Цей клієнт записаний по телефону ще по
завчора. Я забула вам, сеньйоро, повідомити. За 
годину я буду готова прийняти когось з них, якщо 
вони дійдуть до згоди, -  єхидно усміхнувшись, 
звернулася Ганна до обох клієнтів.

-  Чого так дивишся на мене, заходь! -  через 
силу усміхнулася Ганнуся і попрямувала до про
чинених дверей.

Сальваторе, немов каченя за качкою, незграбно 
пішов за нею у кімнату. Господиня закладу пиль
но подивилася на чоловіка і відразу ж сховалася. 
Ганна присіла у фотель, закинувши ногу на ногу. 
Вона добре вивчила, на що клює Сальваторе і тому 
зараз все робила, щоб не було запитань з його боку. 
Ліжко, тільки воно закриє йому на деякий час рота,
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а далі час вичерпано і вона буде зайнята іншим! 
Сальваторе похнюпився, втупився у її спокусливі 
ноги, як тільки причинив за собою двері. І аж за
стогнав, сам не впізнавши свого дивного голосу:

-  Невже це ми з тобою тут, у закладі повій? Я 
клієнт, а ти смаколик-повія?

Ганнуся незворушно дивилася на нього. Її по
червонілі від сліз очі раптом замиготіли глузли
вими блискітками.

-  Чому ти стоїш, роздягайся, час пішов. Та й 
грошей в тебе немає, щоб заплатити за подвійний 
час... хоча, правду кажучи, тобі і цього забагато!

-  Не в грошах справа. Вони тепер у мене є, багато 
їх... -  байдуже промовив Сальваторе.

-  Я була впевнена, що ти сюди прийдеш. -  Ганна 
похитала головою і гірко усміхнулася. -  Знайшов!

-  Кохана, ти повинна розповісти мені все, чуєш, 
все! Чому ти опинилася тут? Не можу повірити, 
ніби це не ти і не я...

її прекрасні очі заступила тінь.
-  Про що я повинна тобі розповідати, про що? 

Як бачиш -  я тут і цього достатньо! Що би ти ще 
хотів почути? -  її очі запалали якимось незрозу
мілим вогником. -  Я залишилася сама, без нічлі
гу, без своєї Габріелли, нарешті -  без роботи... Я 
йшла від тебе, сподіваючись, що ти вискочиш на 
вулицю, візьмеш мене за рукав і повернеш до себе,
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але... Я з біллю у серці згадую той день і наступні, 
які за моїм душевним станом не відрізнялися від 
першого. Перед очима неозоре блаватно голубе 
небо наді мною, яке, мов твоя тінь, супроводжу
вало мене. Я ходила і ходила. Гордість закрила 
мені дорогу до тебе і твоєї квартири. Багато чого 
ви, чоловіки, не розумієте у жіночому житті, в на
ших непростих вчинках. Не збагнете ходу наших 
думок. А жаль! -  Ганнуся зробила коротку паузу, 
глянула у вікно і примружила очі, ніби ховаючись 
сама від себе:

-  Коли стало смеркати, я раптом зауважила, що 
ноги самі повели мене до тієї напівпорожньої без
людної вулички, якою і ти добрався тепер сюди... 
Рішучою ходою я зайшла у під’їзд, у ці двері, і світ 
зупинився. Застигла і я в ньому. Так я стала про
фесійною повією. Як ти побачив, що черги до мене 
великі, всі хочуть попробувати тіло, вирощене на 
українському салі. Пригадую, як колись в Україні, у 
п’ятничний день, коли в сусідньому селі продавали 
свиней, там також був такий ажіотаж. Свині були 
у ціні, не те що зараз. -  Люди там стали свиньми, 
але це так, між іншим. Я стала ненавидіти людей, 
не тільки чоловіків, які товчучись на мені, на
магалися використати кожну хвилину, оплачену 
своїми кровними...

Сальваторе поклав руку їй на плече.
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-  Пусти мене! -  закричала вона, викручуючись. -  
Пусти, я ненавиджу чоловічий запах... Я оплачу 
твоє перебування тут, я заплачу, забирайся! Іди 
звідси назавжди!

Сальваторе зрозумів, що це може бути їх остання 
зустріч, тому вирішив не здаватися і ще раз скупа
тися у буйному морі її неперевершеної пристрасті. 
Така жінка дається у житті лиш раз, єдиний раз. 
І він вирішив діяти за своїм, накресленим безсон
ними ночами, планом. Ганна втупила свої великі 
очі, мов хотіла загіпнотизувати його. Вона чекала, 
адже кілька хвилин тому зробила натяк, як потрібно 
поводитися з жінками, коли ті капризують. «Невже 
він візьме і зараз піде, як я це зробила тоді?» -  по
думала з тривогою.

-  Поцілуй мене, Сальваторе. -  Ти ж хотів? -  рап
том вирвалося в Ганнусі. Сальваторе повернувся, 
обійняв двома руками її в’юнку талію і міцно при
тягнув до себе. Вона безсило опустила свої руки 
донизу по його стегнах і відчула їх рясне тремтіння. 
Там щось дало про себе знати...

-  Я також хочу тебе, -  спокійно, ніби хотіла ви
пити з склянки води, що стояла на тумбочці справа, 
мовила Ганна. -  Ти перший, кому я це сказала тут, 
в цьому закладі. Але я хочу тебе не так, як би мені 
хотілося, а кохаючи! Тут -  це моя робота, мої гроші 
і, нарешті, моє існування. Ти в себе на Батьківщині,
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а я в гостях, безпросвітних, брудних, де калічать не 
тільки тіло, але й душу...

Сальваторе відчув, що незважаючи на холод, 
яким віяло від українки, щось затремтіло в ньому 
інше, досі невідчутне і зовсім нове. Йому хотілося 
вислухати нещасну жінку-заробітчанку, відірвану 
рідною, теплою землею до нього, на чужину. Крім 
кохання, яке повінню втопило його у собі, він 
раптом відчув у душі бажання вислухати, мож
ливо, навіть співпережити з нею її катастрофу, а, 
можливо, більше: взяти на себе цей непосильний 
тягар людської долі. Йому здалося, що те, про що 
він задумав кілька днів тому, зараз не актуальне 
і навряд чи колись стане потрібним. Сальваторе 
стало легше, адже тепер не доведеться робити цей 
нелегкий, ризикований крок... Сальваторе миттю 
скинув з себе сорочку, джинси, залишившись лише 
в одних плавках. Ганна стояла і навіть не робила 
спроб скинути з себе одяг, не кажучи про збуджую
чу чоловічу плоть нижню білизну. Він підійшов до 
неї і судомно почав її роздягати. Це було настільки 
кумедно, що вони розсміялися разом якимось осо
бливим сміхом, сміхом на грані істерики.

-  Ще не бачила такого чуда, щоб повію в її за
кладі роздягав клієнт! -  душачись зо сміху, заува
жила Ганнуся. -  Ти нагадав мені мою обшарпану, 
затуркану країну, де хлопці роздягають дівчат, а

243



ті кричать несамовитим голосом, щоб не порвали 
бува колготки, бо вони дуже дорого коштують, до
рожче, ніж переспати з хлопом.

Сальваторе не розумів українську мову доско
нало, тому сприйняв це як ще більше заохочення 
для себе. У шаленій пристрасті він зняв все, що 
було на Гані, і тепер відчув легкий озноб з її боку. 
«Моя кохана хоче мене і тому тремтить, як бабине 
літо на вітрі», -  подумав Сальваторе.

-  Мені холодно, -  тихо промовила жінка. Її 
дійсно бив озноб.

-  Це від збудження, кохана! -  пересохлим від 
очікування насолоди голосом ледь вимовив Саль
ваторе. -  Трішки почекай, зараз пройде!

-  Це нервове потрясіння від нашої зустрічі і 
від холоду! -  відповіла Ганна. Тих слів Сальвато
ре не чув, бо підняв її і переніс на ліжко, вкутав 
пледом, як дитину, до самого підборіддя, а потім, 
знявши з себе шкарпетки, голяком пірнув до неї. 
Вона, пригадавши, як це часто бувало в її рідному 
селі, для годиться, відштовхнулася до стінки. Але 
Сальваторе вже обняв її, притягнув до себе, і її 
в’юнке тіло витягнулося, очікуючи продовження.

Тривалий час, торгуючи своїм тілом у закладі 
розпусти, Ганна звикла до механічної, відпрацьова
ної методики задоволення клієнта. Вона добре зна
ла, як табличку множення, що за чим відбувається...
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А зараз вона уявила себе вдома, можливо, навіть у 
стодолі Михаська, але тепер з іншим, з іноземцем. 
Вона повинна йому нарешті продемонструвати, 
чого вартує українська жінка за кордоном і осо
бливо, коли вона збуджена спогадами про рідну 
землю і ненавистю до тих, хто оточує її тепер. Тепер 
вона роздвоювалася: з одного боку -  повія, за яку 
заплачено і потрібно відпрацювати гроші, а з іншого 
боку -  вона жінка, яка вміє любити і хоче, щоб все 
це було з почуттями. Усе це було награно і з боку 
Сальваторе, і частково з її боку... Вони цілувалися. 
Її очі були щільно закритими, ніби боялися повер
нутися в реалії життя. їхні губи насолоджувалися 
своєю нескладною роботою. Вони то ніжилися, 
терлися одна об одну, то втягувалися між собою з 
допомогою вакуумного насоса, а часто просто ку
салися -  вуста до болю кусали вуста. Ганна важко, 
переривчасто дихала. Її гаряче тіло вібрувало в його 
руках від натиску її дикого серця, живота, грудей, 
а він періодично відштовхував від себе напухлі від 
поцілунку її губи і тепер вже цілував плечі, груди і 
філігранний животик... Як професійний художник 
водить пензлем по полотні, так Сальваторе водив 
її невгамовне тіло по своїх волосяних заростях на 
грудях, збуджуючи все, що зараз траплялося на 
шляху його губ: тонку лінію її шиї, щільні корич
неві соски, закручений, мов спіраль, і втягнутий
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всередину ямки сором’язливий пупок, і все, що 
по стінці животика спускалося донизу. Мить не
впевненості пройшла і він скочив з прекрасного 
обриву у життєдайне море насолоди. Сальваторе 
не боявся втонути. Він все глибше й глибше плив 
у стихії блаженства, не шукаючи собі берега спа
сіння. Він ладен був зараз на все заради взаємного 
кохання, заради кохання його жінки. Це вперше в 
нього таке відчуття і почуття до своєї, тільки йому 
належної жінки. Це ще більше насипало йому у 
серце світлого почуття справжнього кохання. «А я 
ще хотів вранці здійснити свій ганебний план!» -  
подумав Сальваторе і тут же відчув, як рятувальне 
коло винесло його з глибини назовні незрівнянного 
виру штормових хвиль. Він крадькома поцілував 
її, лігши поруч.

-  Я дуже втомилася... -  прошептала жінка. Вона 
лежала на боці, трохи відвернувшись від Сальваторе 
лицем до стіни. Він притягнув її силою до себе і 
почав цілувати лице, очі, наповнені слізьми. За
раз, лежачи поруч Ганни, він думав про неї і сам 
собі заздрив, відчуваючи на собі тепло її тіла. Він 
зрозумів, що не має права ненавидіти її. Сальва
торе був вдячним їй за таке солодке жадання, яке 
розтеклося по його напружених жилах. Він усміх
нувся, згадавши щойно промайнулу блаженну мить 
їхнього єднання.
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-  Ти любиш мене? -  самовільно вирвалося з 
його вуст.

-  Ти хочеш знати правду?
-  Звичайно! -  Сальваторе витягнув шию, ніби 

те, що скаже зараз Ганна, швидше дійде до нього 
і заспокоїть його цікавість.

-  Знаєш, Сальваторе, я полюбила тебе спочатку 
за гроші, що перепали тобі від отця Генріха. І я мала 
таку необережність подумати, що ці гроші йому 
прийшли задарма. А в цьому я глибоко перекона
на, бо їх не передають у безвість. Ці гроші я хотіла 
використати для побудови нашої сім’ї. Ти ж роз
порядився по-іншому, тож гнівайся тільки на себе.

-  Але ти не любила мене ще тоді, без грошей?
-  Так, не любила і не люблю ще й тепер! -  зу

хвало проронила Ганя.
-  Але в мене є тепер гроші, багато грошей!
-  Так, я знаю.
-  Звідкіля? -  здивувався Сальваторе.
-  Коли ти роздягався, з кишені штанів вилеті

ла кредитна квитанція, на якій я угледіла велику 
суму... -  спокійно пояснила жінка. -  До речі, тобі 
все ж таки доведеться віддавати їх, відповідно з 
відсотками, або підеш у тюрму.

-  І не перше, і не друге! -  якось незрозуміло 
усміхнувся Сальваторе. - 1 не вгадала. їх повертати 
не потрібно!
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-Т ак?
-  Звичайно! Раптом у двері постукали і Ганна 

зрозуміла, що це може бути тільки господиня за
кладу. Сальваторе нараз рішуче підхопився на ноги, 
не зрозумівши, що знаходиться не в коханки, а в 
публічному домі. Нашвидку одягнувся.

-  Сьогодні я надто щасливий і прошу продо
вжити мені таке щастя назавжди, -  тихо вимовив 
Сальваторе.

-  За дверима господиня закладу! -  нагадала 
Ганя. -  Тобі пора.

-  Зараз же повідом їй, що ти припиняєш з нею 
контракт і підеш зі мною з цього смердючого за
кладу назавжди! -  3 притиском сказав чоловік. -  Я 
заплачу штраф. У кишені Сальваторе задзвонив 
телефон. Він підніс слухавку до вуха.

-  Слухаю!
-  Я дістав тобі, що просив! -промовив у трубці 

дзвінкий баритон.
-  Дякую, але вже не потрібно! -  відповів теж 

сухо Сальваторе.
-  Йди звідси, я благаю тебе! -  жалісно промовила 

Ганя. -  За дверима господиня. Незручно.
-  Ти підеш зі мною, зараз же, цієї митті! -  на

полягав чоловік.
-  Я мушу переговорити з господинею...
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-  Добре, я почекаю у вестибюлі, -  погодився 
Сальваторе.

-  Ні, так не поступають в таких випадках! Йди, -  
сухо наказала Ганнуся. -  Завтра зустрінемось і 
вирішимо разом.

-  Добре, але ти обіцяєш, що більше з ніким 
сьогодні не будеш?

-  Так, обіцяю... -  невпевнено відповіла жінка.
Двері широко розкрились і на порозі стала

господиня.
-  Скільки мені чекати на тебе? -  взявшись у 

боки, гнівно запитала вона.
-  Я компенсую вдвічі цю затримку, -  боязко 

відповіла Ганна.
-  Там чекають клієнти, які знову пересварилися 

через тебе!
-  За п’ять хвилин буду готова, лишень прийму 

душ, -  попросила повія. -  Прийму усіх!
Сальваторе ніби хтось кип’ятком обдав. Він ви

тягнув з кишені телефон і набравши тремтячими 
руками номер, сказав комусь:

-  Я передумав. Принеси сьогодні!
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з
Від випитого Михасеві зробилося дуже кепсько, 

але оголені ноги Ази він ще чітко бачив. «Невже 
вони не будуть сьогодні під моїм мундиром?» -  не 
покидали його думки. -  Ось тут на чорній шкіряній 
канапі хочу відчути ніжне тіло народного депутата 
багатьох скликань!»

-  Ти перебрав трохи, мій хлопчику! -  усміх
нулася Аза, по-дружньому поплескавши по плечу 
героя. -  3 ким такого не буває...

-  Я що? Я зараз відійду, тільки треба трохи 
прихилити голову на ніжне плече, -  важко сопучи 
мовив Михайлик. -  Тільки п’ять хвилин і все буде, 
як належить. На війні ще не таке було. Москаль пре 
під наркотою, а ми що? Ми й собі по сто грам за 
плечі і давай строчити.

-  Милий мій герою, -  чемно сказала Аза. -  Не 
потрібно про війну. Це дуже жахливо, коли брат зну
щається над братом. Навіть фашисти були з нами, 
слов’янами, делікатніші... Краще розкажи, як ти 
думаєш займатися своїм майбутнім депутатством?

-  Як, як? Дуже просто! -  Михасько похитав 
головою і сумно подивився на Азу. -  Зараз мені 
хочеться чогось іншого!

-  Добре! -  коротко мовила жінка. -  Зачекай 
хвилину, я скоро повернуся. Аза швидко підня
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лася з фотеля і вийшла чорним ходом. Михасько 
залишився сам. Він намагався піднятися і посто
яти трохи, може перестане крутитися голова, але 
йому стало ще гірше. Повернулася Аза, тримаючи 
у руці склянку з водою і флакончик з нашатирним 
спиртом. Вона влила кілька крапель до води і за
ставила Михаська випити. Спочатку він опирався, 
але згодом погодився.

-  Це приведе тебе до тями! -  повідомила жін
ка. Вона обережно накрила його темним теплим 
шарфом. Михаськові вперше стало приємно від 
такого старанного ставлення до своєї особи. На знак 
вдячності він кивнув головою і ледь усміхнувся.

-  Засни, мій соколе, зараз тобі стане краще. 
Хміль, як туман, розтане. Ти не стільки випив, як 
перевтомився за день!

Чоловік миттєво провалився у сон. Аза сиділа 
поруч і дивилася на молодого, красивого, але надто 
вже вуйкуватого парубка. Вона оперлася на його 
могутнє плече й собі задрімала. «Дивно, що весь 
цей час, допоки я спала, мовчав телефон!» -  по
думала жінка і на всяк випадок заглянула, чи й 
справді хто не дзвонив. Михасько солодко спав, 
усміхаючись уві сні.

-  Ну як, козаче? -  весело запитала Аза, коли він 
пробудився після години сну. -  Вставай, тепер вже 
підеш рівною ходою...
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Справді Михась піднявся, випростався, як мо
лоде деревце, і зробив крок уперед.

-  Ви знаєте, легше стало, -  здивувався він. -  
Тільки трохи голова не той... Удома наступного 
дня мусив би перехилити не один жбан розсолу 
або не менше двох разів по сто, щоб похмелитися. 
Оце рецепт!

-  Ти ще багато чого не знаєш у цьому житті, 
юначе...

-  Чому ви називаєте мене постійно юнаком? -  
запитав Михась. -  Таке неприємно чути нам, фрон
товикам! Він відчував, що відстань, яка була про
топтана до неї ще годину тому, тепер віддаляється. 
-  Може ще по п’ятдесят грамів? -  ніяково запитав 
Михасько. -  Дуже вже й смачний...

-  Можна, чого ж! -  спокійно відповіла Аза, 
показавши жестом голови на пляшку. -  Можна і 
напевно треба. То є ліки від усіх хвороб, герою!

Тепер вже наливав Михась, дуже уважно і зграб
но, щоб не пролити. Випили і щось приємне знову 
вдарило Михасеві в голову. Аза ніби ненароком 
розвела свої ноги так, що ліва нога трохи повер
нулася до Михася. Чорні, майже прозорі, колготки 
депутатки додавали йому особливого збудження.

Здавалося, що у світі немає приємнішого видо
вища, ніж дивитися на ці звабливі ніжки. Танкіст 
повернувся боком до Ази і трохи відкрив рота, ніби
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йому бракувало повітря. Вона добре знала чолові
чу психіку і зрозуміла, що зараз на правильному 
шляху. Михась у капкані!

-  У мене зараз є трохи часу, -  сказала Аза, під
нявшись з фотеля. -  Можемо навіть розвіятися на 
природі. Ми всього кілька годин разом, а відчуття 
таке, що знаємось цілий вік! Як ти ставишся до моєї 
пропозиції, козаче?

Звичайно, після випитого Михасеві найкраще 
було б виспатися, щоб ніхто не заважав. Навіть 
бажання, що виникли в нього понад годину тому, -  
відчути таку смачну жінку-депутатку -  відійшли 
на другий план. Він вагався.

-  Тоді поступимо так, -  відчувши замешкання 
чоловіка, мовила Аза. -  Зараз напишу записку і 
ти підеш у готель, поспиш добре, а потім разом 
поїдемо на природу, гаразд?

-  Не знаю, дайте подумати! -  промурликав 
Михась. Він почухав свою голову, потрусив нею, 
ніби хотів поставити мізки на своє місце. Йому 
не вірилося, що все чомусь йде як по маслу: став 
героєм; випадкова зустріч з такою відомою і, 
головне, не просто красивою, але й до задухи 
привабливою жінкою; її прихильне ставлення 
до нього; обіцянка посприяти стовідсотковому 
проходженню у народні депутати. Це паморо- 
чило йому не тільки голову, але й оселедчика.
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Згадавши про це, Михась раптом засумнівався у 
його боєздатності після такої кількості випитого. 
«Але ж такої нагоди побути з прекрасною жінкою, 
якої в моєму кавалерському, тай що казати, і в 
сімейному арсеналі, ще не було. А раптом вона 
потім передумає. Що тоді? Така краля не завжди 
трапляється в дорозі!»

-  їдемо! -  погодився Михасько, піднімаючись 
з фотеля. -  Може, тряска їзда поставить розум на 
своє місце!

Аза широко, по-голлівудськи усміхнулася й по
думала: «Який з нього буде народний обранець? 
Хіба що меблі для нової влади!»

-  Гаразд! -  м’яко мовила жінка. -  Може, й справді 
розуму добавиться!

Вийшли на залите осінніми барвами подвір’я. 
Оксамитовий вітерець ледь колисав у листі першу 
жовтизну на скронях самотньої берізки, що ніби 
вийшла з-за рогу будівлі і зупинилася, не знаючи 
куди йти. Аза зупинилася біля пасажирських дверей 
авто, щось роздумувала, потім різко повернулася, 
обійшла авто і сіла за кермо. Михасько спочатку 
навіть замешкався, бо в житті ще ні разу не тра
плялося, щоб його везла жінка.

-  Чому ти стоїш? -  опустивши скло дверей, за
питала жінка. -  Чи, може, боїшся за своє життя і не 
довіряєш мені керувати автом?
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-  Ні! Що ти говориш таке! -  оговтався Михась, 
швидко сідаючи в кабіну. -  3 тобою хоч на край світу! 
З такою жінкою не жаль навіть до пекла доїхати!

-  Маєте рацію, козаче! Чорт ще попід стіл пішки 
ходив, коли жінка вже була вагітною!

Розсміялися над вдалим порівнянням Ази. Ру
шили. З шиком промчалися повз браму готелю на 
головну вулицю. Жінка різко загальмувала перед 
світлофором.

-  Не страшно, танкісте? -  усміхнулася Аза, по
бачивши, що Михась зблід і йому стало справді зле. 
-  Зі мною не кожен з чоловіків може позмагатися 
у водінні. Якщо лячно, то зупинюсь на самому пе
рехресті й ти пересядеш на заднє сидіння. Добре?

-  Мені не страшно з тобою їхати, -  оправдову- 
вався танкіст. -  3 тобою добре, а ось від випитого 
не конче... їдь, мені навіть цікаво і забавно!

Аза натиснула на акселератор і авто рвонуло, 
пронеслося зовсім поруч зі стоячим на узбіччі ве
личезним БЕЛазом, колеса якого були заввишки 
з джип. Через десять хвилин вони їхали вже по 
заміській трасі. Аза розслабилася, лівою ногою 
водила то вліво, то вправо, а права спокійно лежала 
на педалі акселератора. Очі Михася були загіпно
тизовані таким дійством. Він вже не зводив їх з 
пухкеньких засмаглих жіночих ніжок, обрамлених 
не менш привабливими тонкими, майже прозори
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ми, чорними жіночими колготками. Це видовище 
настільки заворожило увагу, що він вже навіть не 
приховував цього.

-  Зацікавили тебе мої підбори? -  запитала Аза, 
відвернувши ліву ногу вбік і поставивши її на пе
даль щеплення.

Михась глянув на оголені вище колін литки, 
м ’язи яких делікатно пересмикувались, і мало не 
збожеволів. Ще мить і він побачить місце вічного 
Адамового спочинку. Його оселедчик став на диби 
і готовий був за першою ж командою господаря 
кинутися у вічно таємничу і ніколи чоловіками 
не пізнану остаточно безодню жіночої спокуси. 
«Ні, вона повинна сьогодні належати мені! Я буду 
не я, коли не зможу добитися її згоди!», -  тиснули 
думки сп’янілу голову майбутнього кандидата у 
депутати не тільки від випитого коньяку, але й від 
запаху жіночого тіла.

«Ой і дурний же ти, дурний Михасю. Ти навіть 
не мрій про це!» Аза периферичним поглядом фік
сувала неадекватний стан свого нового приятеля. 
Вона добре знала, на що ведуться чоловіки. Але, 
окрім того, вона тримала у своєму арсеналі більш 
потужну зброю, якої Михасько не бачив навіть 
на фронті! Зараз вона лише порціями випускала 
своє жіноче жало, яке поки що не кусало, а лишень 
лоскотало Михасеві тіло й душу.
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-  Ще трохи, ще наберися терпцю і зачекай! -  
спокійно мовила народний депутат, легко поклавши 
ліву руку на кермо, а правою ласкала йому стегно 
вище коліна. -  Ще трохи, козаче!

Михась від такого шаленого задоволення почав 
вертітися по сидінні. Йому бракувало терпцю до
чекатися цього блаженства, яке заставляє чоловіків 
йти на ризиковані подвиги заради одного погляду, 
одного святого слівця, однієї митті насолоди від 
жіночої спокуси. Так, заради цього чоловіки під
коряли неприступні фортеці, зраджували вірній, 
непідкупній материнській любові, проливали бра
терську кров! І все заради одного помаху голови, 
однієї чарівної, спокусливої усмішки, однієї мит
тєвості досягнення тіла... Але всього того, про що 
писала історія жіночого тіла, і не тільки жіночого, 
але й історія суспільних відносин, Михасько не 
знав і не міг знати, бо не читав книжок, а лишень 
у дитинстві те й робив, що пас худобу і не мислив, 
що прийде час, коли недочитане у шкільні роки 
йому зможе знадобитися. Він сидів і пас очима 
стрункі, накачані у спорткомплексі жіночі ноги, 
вдихав аромат найдорожчих жіночих парфумів і 
тепер навіть не думав у цю мить, що буде робити, 
коли почепить на лацкан військової гімнастерки 
(і тільки військової!) депутатський значок, який 
зобов’яже його думати про багатостраждальний
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український народ. Він жив очікуванням насолоди 
від своєї перемоги над цим гнучким п’янким тілом 
депутатки! Напевно, Михась призабув, що там, звід
ки він прибув, у полум’ї непідвладної людському 
розумові відваги стоять на смерть обвуглені, але 
ще живі тіла його побратимів. Там своя війна на 
два фронти: проти чужаків, гірших і жорстокіших 
стократ за фашистів, і підступних своїх генералів 
та вищих чинів, для яких ця війна добріша за рідну 
матір. їм солдатське життя, що посунути пішака 
у шахах! Ніхто не спитає, окрім побратима, який 
разом з ним ділить страх смерті на двох. І вихо
дить по півсмерті й повернення живим після бою, 
радість, подвоєна на двох, подвійна радість.

Михасько призабув все це, чи поки що свідомо 
відклав на потім, щоб відпочити, відійти від жорсто
кого, несамовитого, пекельного фронтового життя.

Авто стишило хід і тепер повернуло вправо, на 
соснову просіку. Дорога повела углиб лісу. Михась 
опустив скло і, прикривши повіки, вдихнув глибоко 
на повні легені. Раптом йому пригадалося, як він 
їхав такою ж сосновою просікою у поїзді з Харкова 
до Києва. В одному купе з ним їхали жінка й чоловік 
у військовій формі. Солдат нахилився до неї у три 
четверті, а вона, щаслива, що поруч з ним сидить, 
щиро усміхалася. Заглядаючи у вічі, тримала об
рубок його лівої руки у своїх долонях -  все, чим
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нагородила його за мужність доленька. Жінка ніби 
збиралася забрати біль його руки у своє довго
очікуване жіноче тіло. Вона не була ані красивою, 
ані доглянутою. Напевно, звістка про поранення 
коханого чоловіка вибила її з режиму догляду за 
собою, що властивий майже всім жінкам. Вона 
летіла, щоб розділити з коханим його біль. Її краса 
була у співчутті і від радості зустрічі. Михасько тоді 
глянув їй увічі і здалося, що він вперше у житті за
глянув удушу справжньої жінки. Тоді він пригадав 
всіх своїх жінок і дівчат, яких водив у спекотні ночі, 
у холодні зимові завірюхи до себе на стрих рідної 
стодоли. Усіх, кого міг охопити своєю пам’яттю, 
переглянув і, на жаль, не знайшов і близько таких 
очей! Здавалося, зараз, в цю мить, він ладен був 
знаходитися на місці цього солдата-інваліда, щоб 
відчути те надприродне почуття жінки, яка чекає з 
фронту свого коханого. Він пригадав волонтерку, 
медсестричку Аліну, і появилася маленька жевріюча 
надія і на його примарне, але так очікуване щастя!

-  Тобі погано? -  стурбовано запитала Аза, зупи
няючи авто біля розкішних воріт, що автоматично 
відкрилися перед господинею.

-  Ні, що ти, -  відповів Михась. Він ніби хотів 
продовжити ту мить у вагоні поїзда Харків-Київ, і 
тепер переніс свій погляд на очі жінки, вилощеної 
долею чи іншими чоловіками, а, можливо, суспіль
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ним становищем. Проте в її очах, окрім пустки, 
нічого не знайшов:

-  Азо, хочеться випити. Не уявляєш, як мені 
хочеться випити! До втрати свідомості хочеться 
випити!

4

Фрося прийшла додому дуже збудженою. Це 
було незвично для неї. Всі вважали її спокійною, 
як удав, що чатує перед стрибком на здобич.

-  За нами почали полювати! -  повідомила жін
ка. -  Мусимо або припинити свою роботу, або шу
кати нові методи боротьби і конспірації. Які будуть 
в кого думки з цьому приводу? -  по-радянському 
запитала Фрося.

Всі присутні добре розуміли, що все це не на 
жарт. Очікували цього, але не так швидко. У кімнаті 
наступила тиша, яка ще більше нагнітала невеселі 
роздуми. Фінал -  розкриття їхнього існування як 
партизанського загону -  кожному з присутніх ко
штуватиме найстрашнішого покарання.

-  Я пропоную розбитися на пари і діяти окре
мо, -  першим відгукнувся на клич батюшка. -  Мо
жемо підтримувати контакти через зв’язкового,
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а ним стане Дениско, який пристав до мене. Я з 
ним бачуся часто в селі. Він сирота. Хоче стати в 
майбутньому священиком. Надійний хлопець і 
зовні виглядає як хвороблива дитина. Це вагомий 
аргумент для розвідника.

-  Дитину в такі ігри втягувати не можна, -  від
разу заперечила Фрося. -  Може, ще хтось сказаже 
мудру думку?

-  Думаю, що нам варто законспіруватися, -  
вступив у розмову голова сільради. -  І, можливо, 
перейти працювати у більше місто, де поблизу є 
об’єкти для полювання. Зараз ми несемо подвійне 
важке навантаження: виконуємо завдання, а потім 
тратимо сили, щоб добиратися до нашої бази. Люди, 
що живуть у селі, можуть здати нас з патрохами. 
Ми тут перед усіма, як на долоні.

-  Звичайно, -  трохи відкашлявшись, тихо про
мовив Стефанко, перед тим глянувши на свою 
Люську, -  залишатися у селі не можна, окрім того, 
що далеко добиратися, ще й з харчами погано. Рано 
чи пізно почнуть повертатися жителі і тоді запита
ють нас: хто ми такі? А війна скоро не закінчиться, 
я знаю! Можемо навіть переходити кордон на схід 
і створювати там своєрідний апокаліпсис!

Старий Стефанко побачив, як всі широко від
крили свої здивовані очі від почутого. Він десь чув
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це слово і тепер воно природно вилетіло з його уст. 
Правда, і він здивувався тому, що сказав.

Наступила мертва тиша. Напевно, кожен з при
сутніх переварював його пропозицію, а, можли
во, і погоджувався з нею. Чому б ні! Нехай ворог 
чує, як в нього під ногами земля горить. Не може 
горіти стодола, не зачепивши хати хоча б своїм 
коптінням.

-  Це вірна думка! -  похвалила Фрося старого 
Стефанка, вперше усміхнувшись до нього. -  Але це 
згодом, коли до нас приєднаються ще люди!

Всі раптом глянули на Фроську, ніби вперше її 
тут побачили. Вона сподівається, що їх загін по
повниться ще добровольцями?

-  Не дивіться всі на мене, як цап на нові во
рота, -  мовила вона. -  Життя не стоїть на місці, 
люди самі так, як і ми з Люсею, зроблять відпо
відні висновки і займуть свою, ближчу до душі, 
нішу. Зараз я не маю права ганити чи оправ
дувати когось. Тепер не місце розборам. У нас 
один ворог і він повинен відчувати силу опору 
народу на окупованій території. Ми не є і ніколи 
не будемо меншовартісним придатком для сусіда. 
Ось взяти нас з Наумком: я ніколи не була від
чайдушним патріотом чи націоналістом, як це 
властиво моєму «бандерівцю», голові сільради, 
але тут наші інтереси тісно пов’язані між собою.
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Мотиви зрозумілі -  очистити рідну землю від 
генетичного шлаку, найманців, як російських, 
так і місцевих. Тож на днях я познайомлю вас з 
новими чотирма членами нашого загону. Вони 
міські, ховалися від мобілізації у лави армії ДНР. 
Можете бути спокійними -  вони нас не видадуть, 
бо самі отримають «вишку».

-  Звичайно, вам, Фросю, видніше, що і як! -  
хвилину помовчавши, почав батюшка. -  Але моя 
пропозиція, що мати такого зв’язківця, як Денис, не 
завадило б. Те, що дітей не можна використовувати, 
то правда, але він тоді сам піде і без нашого контр
олю може наламати дров. А те, що він сам затіяв 
зробити, то надзвичайно великий ризик для нього. 
Якщо попадемось ми, то так і бути, ніхто з нас мало
го не видасть. Зв’язок між собою у партизанів -  то 
велика справа. Мобільниками користуватися не 
можна, хіба в особливих випадках.

-  І ще! -  перебив батюшку Стефанко. -  Не по
трібно нас знайомити з новоприбулими. Навіщо? 
Нехай вони роблять свою справу і доповідають. 
Будемо тінями для них і, коли необхідно виручати 
їх, виручимо! А вони нас. Так буде безпечніше для 
нас усіх. До речі, у бандерівців була добре розвинута 
сітка зв’язківців і ці невеликі групки не знали в лице 
один одного. Накривалася НКВДистами одна з груп, 
інша була спокійна, що ніхто не видасть! Нині не в
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кожного стальні нерви і засуджувати людей за такі 
речі немаємо жодного права.

-  Може, маєш рацію, Стефанку! -  похитуючи 
головою, промовила Фрося. -  Тепер друге над
звичайно важливе питання: у зв’язку з тим, що до 
нас прибуває підкріплення, а я вірю, що впродовж 
місяця буде ще поповнення, то треба, щоб ми разом 
не командували, а була одна спокійна і врівнова
жена особа. Хто має які пропозиції?

-  Звичайно, краще за тебе, Фросю, ніхто не за
командує! -  підвівся з стільця голова сільради. -  Ти 
вже маєш в нас авторитет! І бойова жінка. З такою 
не тільки у вогонь і у воду!

Старий Стефанко глянув косо на земляка і усміх
нувся під ніс: «Ще би, за стіною до пізньої ночі 
тлумляться. Не уявляю, як ліжко ще витримує це 
неподобство... Я подивлюся після війни, як то ти 
глянеш в очі своїй законній жінці!»

-  Я подумала, що єдина людина, яка може тут 
командувати і має непогану освіту -  це батюшка, -  
відразу сказала Фроська. -  Чому я так вирішила? 
Він ні разу не стріляв, а тримав автомата лишень 
для проформи. Побожний і ряса не дає йому права 
забирати в людей життя. Коли буде старшим хтось 
з нас, що тримали автомата і стріляли, то батюшка 
все одно не зможе нам допомагати. Хіба що в кри
тичні моменти, а людей і так не вистарчає.
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-  У мене немає іншого вибору після пропозиції 
Фросі, -  знітився «Чапай», опустивши голову. -  Бу
дете мені допомагати?

-  Звичайно! -  замість усіх висловилася Фрося. -  
Будемо разом воювати. Ти збираєш інформацію, а 
ми будемо виходити на завдання.

-  Тоді віддаю перший наказ: затвердити у загін 
Дениска! -  щиро усміхнувся батюшка. -  Думаю, що 
він вас не розчарує...

Тієї ж ночі батюшка привів до хати, до нової 
родини, зовсім малого хлопця, майже першоклас
ника. Шоста тінь ночами шугала по навколишніх 
селах і нікому до нього не було діла. Темношкірий, 
він швидше за все нагадував малого цигана, і коли 
б хтось порівняв його з старим Стефанком, то не
одмінно сказав би, що це його пізній, старий батько 
або молодий дідусь. Було вирішено прикріпити, 
взявши до уваги схожість, Дениска до Стефанка 
і Люсі. Від нині це була циганська сім’я, на чолі з 
батьком, за яким закріпилося ним же вимовлене 
одного разу випадково слово «апокаліпсис». Тепер 
він вже став називатися поза домом позивним з 
прізвиськом «Апокаліпсис».

Деколи ім’я само тебе знаходить, і в цю мить 
його не відмиєш і не вирвеш з душі. Малий Дениско 
днями безтурботно, як на перший погляд, швен- 
дявся вулицями закинутого містечка, вираховував
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розташування пересувних станцій радіоелектрон
ної боротьби, потім з ревністю виконував далекі 
рейди на блокпости, щоб передати зашиту в під
кладці нехитрих дитячих штанів інформацію про 
розташування бойовиків і чеченських найманців. 
Після кожної диверсійної роботи «Тіні» щезали і 
з’являлися в іншому населеному пункті. Ця кон
спірація дозволила позбутися «хвоста», якого все 
частіше зауважували партизани. Можливо, це і не 
був хтось з підрозділу бойовиків ДНР, а той, хто 
хотів приєднатися до загону. Ця версія була цілком 
ймовірною, адже охочих з часом ставало дедалі 
більше. Фрося все ж таки дослухалася до поради 
Стефанка і не знайомила нових членів загону зі 
старими. Так було спокійніше.

Дениско проявив себе не тільки як кмітливий 
розвідник з гострою пам’яттю, але й показав не
абиякі творчі здібності артиста. Всі з любов’ю ста
вилися до дитини. Особливо він припав до душі 
Люсі, адже вона ніколи не мала своїх дітей. В її 
очах вперше заблищав вогник материнства, тому 
дуже переживала, коли Дениско йшов на операцію 
сам. Серце Люсі вискакувало з грудей до того часу, 
поки він не з’являвся на горизонті. І це зауважив 
Стефанко. Одного разу, коли Денис повертався із 
завдання, слідом причепилися два поліцаї. Люся 
тоді не витримала і хотіла вискочити із засідки до



хлопця, щоб спасти його. Спокійний і розсудливий 
Стефанко схопив її за руку, і це врятувало всіх 
від загибелі. Поліцаї просто випадково йшли на 
своє завдання в одному напрямку з розвідником. 
Коли Стефанко і Люся залишилися наодинці, він 
докорив жінці за можливі важкі наслідки від її 
необачного руху.

Після двох діб перепочинку «Тіні» почали під
готовку до великої і дуже небезпечної операції. 
Розвідка в особі малого Дениска доповіла, що на 
окраїні містечка, в школі, розташувалося попов
нення найманців з Кавказу. Прибула і військова 
техніка. Малий не встиг написати, яка техніка, але 
зараз це було не основним. На війні всяка техніка, 
що стріляє, для воїнів є небезпечною. З розмов, 
новоприбулих переправляють у зону, яку не можуть 
утримати бойовики. Загін партизанів для виконання 
завдання ніяк не вкладався у визначений час. Тоді 
було прийнято рішення повідомити блокпост про 
можливий наступ. Зголосився йти батюшка, але 
йому відмовили, бо шанс дійти до нашого блок
поста був надзвичайно мізерним.

-  Я піду! -  попросився малий Дениско, який мав 
позивний «Мізинець». -  Я часто переходив через 
блокпост сепарів, з них дехто знає мене в лице. 
Одного разу вони навіть дали мені постріляти, а 
потім цукерків за влучність, -  похвалився «Мізи
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нець». Настала мовчанка, ніхто не хотів брати на 
себе такий гріх. Дорога була кожна хвилина, щоб 
уникнути повторення Іловайського котла.

-  Іншої пропозиції не може бути і мною не 
приймається! -  зітхнула Фрося, незважаючи на те, 
що останнє слово повинно бути за командиром 
«Чапаєм». Хоча вона вставила своє тверде слово 
наперед, партизани їй не перечили.

А по обіді наступного дня Дениско вже допо
відав про виконане завдання. Проте у частині, де 
розміщувалися прибулі найманці, почалося по
жвавлення ще до обіду. Було зрозуміло, що хтось 
з командування АТО видав інформацію бойови
кам. Потрібно було поспішати, щоб випередити 
їх. Погода різко змінилася на затяжну дощову. І це 
ускладнило задум.

Ближче до обіду дощ вщух і троє людей неква
пливо підходили до школи. Старий чоловік, що 
ледве тягнув «хвору» ногу, час від часу зупинявся. 
Його попутники вимушені були чекати, тим паче 
«вагітна» жінка середнього віку. Вона час від часу 
підтримувала свого великого живота і гримала на 
дитину, що хотіла з нею бавитися.

Сонце світило та не гріло. Випогодилося і на яс
но-синьому небі де-не-де безжурно пливли кудись 
удаль одинокі хмаринки. Стояв ясний безвітряний 
осінній день, який не віщував нічого особливого
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на цій землі. Навіть канонада ніби трохи вщухла. 
Високо в небі над містом кружляв одинокий літак, 
а звук його двигуна ледь долітав до землі і був не 
голоснішим за дзижчання комара, що випадково 
залетів у кімнату і б’ється у шибку.

Троє планували швидко перейти площу, за 
якою одна з вулиць вела прямо до школи. Повер
нувши з-за рогу, вони побачили натовп людей, що 
юрмився якраз на стику площі та вулиці, яка була 
їм потрібною. Вони зупинилися, вирішивши по
вернути і обійти небезпеку подальше, але за ними 
вже стояли четверо поліцаїв. Серця опустилися у 
п’ятки. Все!

-  Дядечку! -  писклявим голосом з особливим 
циганським акцентом, шарпаючи поліцая за ру
кав, промовив Дениско. -  Дай постріляти, віддам 
останню цукерку!

-  Та як же я можу тобі дати автомата, коли він 
більший за тебе! -  розсміявся поліцай.

-  Тоді дай хоча б стрічку! -  наполягав хлопчик, -  
У тебе є аж дві! Поліцай, напевно, був з місцевих, бо 
пошкодував малого, зняв з автомата георгієвську 
стрічку і почепив малюку на лацкан довгого, не за 
зростом, обдертого піджака.

На просторій квадратній площі зібралося більше 
двохсот чоловік. Люди, що прийшли на мітинг, а це 
були в основному літні жінки, чоловіки-інваліди і
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кілька молодиків із зброєю в руках, уважно слухали 
виступаючого. Той розпинався вдячністю Росії за 
допомогу ополченцям живою силою і технікою. 
Час від часу над площею зривалися вдячні оплески. 
Атмосфера тут панувала святкова. Поліцаї, посмі
явшись над малим, пішли у напрямку школи, але 
повернувши направо, у вузьку вуличку, пропали 
з поля зору «циган». Дениско йшов попереду, під
стрибуючи то на одній, то на другій нозі. За ним 
важко плелися Стефанко і Люся. Біля самої школи, 
в метрах п ’ятдесяти, сидячи на колінах, просив 
милостиню чоловік. Його волосся було густе, гарне, 
але біле, мов сніг. А в довгих козацьких вусах тільки 
де-не-де пробивалася сивина. Темна коричнева 
куртка висіла на ньому, ніби щойно знята зі стар
шого брата. Він був худий, мов тріска, з випнутими 
вилицями. Вигляд у нього був хворобливий: ні сірий, 
ні зелений. У перехожих викликав лише співчуття. 
Жебрак простягнув руку милостині, але Стефанко 
лиш відмахнувся в його бік. Першим на подвір’я 
школи потрапив Дениско. Він спокійно підійшов 
до вартового чеченця і показав пальцем на стрічку, 
виклянчуючи її, мовляв, для татуся, що йшов слідом 
за ним. Чеченець помахав рукою, відмовляючи 
проханню малюка. Тоді Дениско вийняв з кишені 
засмальцьовану обгортку з цукерком і простягнув 
вартовому. Той розсміявся, погладивши малого
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по голові. Для партизанів зустріч з чеченцем була 
якраз на руку, бо він не знав української мови і 
акцент «циганів» для нього був дивним. Стефанко 
запропонував йому коноплю в обмін на сигарети, 
проте чеченець вийняв з кишені і показав йому 
гашиш. Розсміялися. Тоді Стефанко показав йому 
золотий перстень і ткнув пальцем на папір з га
шишем. Але в цей час Люся стала поперед нього 
і запропонувала поворожити чеченцю, тикаючи 
йому перед носа картами.

-  Я не вірю в карти! -  усміхнувся вартовий, 
відсуваючи її набік.

-  Тоді ваші хлопці нехай прийдуть, я пога
даю їм, або... -  Люся задерла довгу спідницю і 
показала оголену литку, -  може хто не пробував 
вагітної жінки. Чеченець повернувся до неї ли
цем, перекривленим, ніби після квасного огірка, 
і відповів:

-  Вся братія спить, вночі відходимо, а щодо 
твого тіла, -  вартовий з огидою оглянув жінку з 
ніг до голови, -  то хіба що може наш пес «Муртаз» 
злакомився б.

Усі засміялися від сказаного вартовим, навіть 
Люська хіхікнула, підтримуючи свого великого і 
важкого живота.

-  Обережно, не розродися тут біля мене, бо 
справді захочу попробувати породіллю...
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-  Давай мах на мах! -  ставши перед Люською, 
закривши її спиною, запропонував Стефанко об
міняти з чеченцем золото на гашиш.

Вартовий довго і уважно оглядав перстень, по
хитуючи головою.

-  Добре, брате, -  нарешті вимовив він, -  але до 
цього додай мені коноплі!

-  Звичайно! -  відразу погодився Стефанко, 
побачивши, що Люся і Дениско вже увійшли в 
приміщення школи. -  Тільки, давай, покуримо 
трохи люльку з наркотою на знак погодження і 
примирення!

Чеченець відставив свого автомата вбік, скру
тив з паперу самокрутку, наповнивши її гаши
шем, і залишив собі, а другу, вийнявши з кишені, 
передав Стефанкові. Партизан уперше в житті 
думав попробувати наркоту. Старався не вдиха
ти, а поверхово дмухати. Однак відразу ж відчув, 
що сигарета була наповнена якимось сміттям 
від гашишу. Стало легше і спокійніше за своїх 
побратимів, які тепер, ризикуючи своїм життям, 
заміновували об’єкт. Ось вони вийшли зі школи, 
Люся пішла на подвір’я, де стояли самохідні арти
лерійські установки. Дениско зайшов у котельню 
школи і швидко вийшов.

-  Там ще багато зброї і мін! -  тихо повідомив 
Люсі. -  Треба ще трохи вибухівки!
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-  Досить, часу обмаль! -  взявши малого за руку, 
коротко сказала вона. -  Зараз гахне!

-  Я вийду через діру у штахетнику, а ви йдіть 
через подвір’я, так буде спокійніше, -  сказав малий.

Люся підійшла до брами, де курили чеченець і 
Стефанко. Вона спеціально запхала руки в кишені 
куртки і вип’яла її вперед, щоб не було видно, що 
живота немає. Тим часом Дениско підбіг до жебра
ка, взяв у нього з-за спини пакунок і понісся назад 
до діри у штахетнику. Нашвидку попрощавшись з 
гостинним найманцем, партизани подалися геть 
від місця теракту. Обернувшись, Стефанко бачив, 
як чеченець задоволено розглядав його презент. 
Жебрак дуже поволі піднімався, щоб залишити не
безпечне місце. Він поглядав на діру в штахетнику. 
Стефанко і Люся стали за рогом цегляного будинку 
і також з нетерпінням дивилися на подвір’я школи.

-  Ще мить і мій Дениско не встигне! -  крізь 
сльози промовила Люся. -  Ну, сину, де ж ти?

-  Відходимо! -  наказав Стефанко.
-  Я не піду без дитини! -  тихо мовила жінка. -  

Якщо доля, то я загину разом з ним!
Нарешті в штахетнику показалася фігура Де

ниска. Він оглянувся і ще раз зирнув на будів
лю котельні. Навіть усміхнувся. Жебрак помахав 
йому рукою, давши зрозуміти, що часу залишилося 
дуже мало, щоб заховатися подалі від вибуху. В цю
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мить гахнуло так, що навіть цегляні стіни будинку 
рухнули, заховавши під собою тіла партизанів. 
Стефанко очунявся швидше і почав витягувати 
з-під завалу свою подругу. Налетіло багато людей 
з сусідніх будинків. Навіть вони допомагали ви
тягнути Люсю. Стефанко мовчи потягнув її подалі 
від вибуху. Навколо люди проклинали бандерівців, 
що то їхня робота, а дехто вже говорив, що вони 
увійшли в місто. Стефанко зупинився, повернувся в 
бік палаючої школи, перехрестився і пошкандибав 
пустирем разом з ридаючою Люсею.

5

Сальваторе видряпався угору в’юнкою кам’я
нистою стежинкою і вийшов на рівну дорогу, об
саджену з обох боків оливками. Пройшов ще трохи 
і зупинився за стовбурами дерев, перед самою 
віллою. Так безпечніше і ніхто не побачить. По
стояв. Подумав. Передумав і подався вниз вже 
іншою стежинкою, яка оточувала будинок з тилу і 
круто повела знову вгору. Непрохідна темінь під
казувала хлопцеві, що це стратегічно правильний 
вибір. Коли він забрався високо вгору і море зникло 
раптом внизу за густими кронами дерев, то спо
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вільнив ходу і втупивши очі у небо, яке миготіло 
жовтими вогниками вічних зірок, що хотіли заті
нити місячне сяйво, тепер відчув, як у  холодному 
нічному повітрі зі страху тремтить все його тіло. 
Сальваторе, крадучись, звернув зі стежки і зовсім 
нечутно спустився, намацуючи в темноті під но
гами тверду поверхню, до вілли. У саду, по той бік 
будинку, почулися голоси, один з яких був йому 
добре знайомий. Ліхтарі на алеї саду не світилися, 
значить, комусь це було дуже вигідно і хтось неві
домий, щоб не показати свою особу, спеціально їх 
погасив. Тримаючись понад краєм тіні, що падала 
з дерев оливок, Сальваторе зупинився, став уважно 
придивлятися до кущів, звідки лунали притишені 
голоси співрозмовників. Щоб краще чути, він ззаду 
підійшов майже впритул до нічних тіней.

-  Ти виконаєш моє прохання навіть заради на
шої Габріелли! -  втлумачував соковитий баритон. 
Його лиця Сальваторе не бачив, але вже уявив його 
силу і жорстокість.

-  Я не можу позбавити її життя, -  пошепки 
мовила жінка, в голосі якої Сальваторе упізнав 
Ганну. -  Я не піду, чуєте, не піду на той крок, навіть 
якщо я її ненавиджу, цю Розетту! Може, придума
ємо щось інше...

-  Тепер відступати пізно! -  втлумачував бари
тон. Напевно, це був Франческо, бо колись Ганнуся
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йому, Сальваторе, розповідала про свого жорстокого 
господаря. -  Зараз я принесу тобі це, а завтра ти 
справишся зі завданням і будеш чекати мене на 
пристані. Там ти отримаєш мене і свою Габріеллу, 
зрозуміло?

-  Ви не обдурите мене, як це робили завжди? -  
зі сльозами на очах запитала Ганна.

-  Звичайно, що ні! -  байдуже промовив чоло
вічий голос.

-  Я можу зараз хоч краєчком ока подивитися 
на свою дитину? -  тремтячим голосом запитала 
жінка. -  Хоч поцілую її перед тим гріхом, що со
творю його заради неї!

-  Тримай себе в руках, бо спалиш весь план! -  
нервово промовив соковитий чоловічий голос, 
в якому вже чулися нотки жорстокості, і тут же 
пом’якшив його, тихо промовивши їй на вухо:

-  Ще трохи і ми будемо разом назавжди! І ніяка 
сила нас не знайде, ось побачиш!

-  Правда? -  ніжно вимовила жінка. -  І дитя 
буде з нами?

-  Звичайно! -  чоловік обняв її так, що вона 
навіть прогнулася від несподіванки. -  А тепер, 
давай засолодимо свої душі, давненько я не був у 
твоєму тілі.

-  Не треба! -  сказала Ганя, відхилившись від 
нього. Але він схопив її за руку, що стала шалено
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випручуватись, і силоміць притягнув до себе. Ганна 
важко дихала, перелякавшись на смерть. Нижня 
частина її душі ще не відійшла від нестерпної ро
боти у домі розпусти. Франческо повторив:

-  Я весь час тужив за тобою!
-  А як нова прислуга, не дає? -  таким запитан

ням Ганни Франческо був заскочений, але враз 
опам’ятався і відповів, затиснувши міцно її руку 
і важко дихаючи:

-  Я не можу без тебе і нікому, чуєш, нікому тебе 
не віддам!

Цю фальш Сальваторе чув не раз і сам не один 
раз говорив, коли здобич збиралася накивати 
п’ятами. Бита такими словами і добре знаючи їх 
значення, Ганна тепер пропустила їх повз вуха, бо 
марила зустріччю зі своєю донею.

-  Ви зробили мені боляче! -  відсапуючись, 
сказала жінка.

-  Я знаю! -  насмішливо відповів Франческо. -  
Ну і що?

Якось мимоволі Ганна перестала пручатися і 
рука, стиснута його пальцями, враз обм’якла. Вони 
дивилися одне на одного і важко дихали. Чоловік 
цілував її тремтячі ніздрі, щоки, білосніжні зуби, що 
світилися при місячнім сяйві. Сальваторе, стоячи 
у кількох метрах від неї, обійняв дерево руками, 
притулився до стовбура лобком і йому здалося, що
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це гнучкий і п’янкий стан його Ганнусі. Він відчув, 
як Ганнуся глибоко вдихнула повітря. Раптом до 
нього донісся п’янкий запах її поту і він, мало не 
втративши свідомості, ще міцніше притиснувся 
матнею до дерева. Ганя повисла на шиї свого гос
подаря, розслабилася і припинила опір. Франческо 
притиснув її до стовбура сусіднього дерева, при
перши усією вагою свого тіла. Ганна пронизливо 
застогнала.

-  Тс-с... -  тихо мовив Франческо. -  Можуть по
чути, тоді нам обом кінець! -  Ганна схопила вільною 
рукою свого господаря за шию і важко дихаючи 
промовила просто в нікуди:

-  Це зрада своєму «я» тільки заради моєї кри
хітки...

У саду заливалися від весільного співу цвіркуни, 
місячне сяйво розмазувало силуети дерев і тіні 
двох людей, що корчилися від особливо приємного 
болю внизу живота.

Сальваторе ніби сп’янів від запаху поту коха
ної і пронизливого стогону двох людей. Він був 
ладен розділити з господарем тіло своєї жінки. 
Йому здалося, що навіть зробив крок уперед, щоб 
завадити Франческо першому торкнутися цього 
духмяного, зачаровуючого виступу під лобком... 
Але раптом його пах онімів, сперло дух, ноги ста
ли непідвладними, і по штанинах потекла в’язка,
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з різким запахом каштана, рідина. У цю ж мить 
до нього донісся благаючий стогін Франческо, а 
легенький італійський морський вітерець приніс 
запах чоловічого сім’я. Франческо нахилився, в 
темряві руками намацав свої штани. Одягнув і 
затягнув ременем.

-  Чекай мене тут, -  відсапуючись, мовив госпо
дар. -  Зараз я принесу тобі трохи меду для Розетти. 
Тільки не наплутай завтра, зрозуміла?

-  Зрозуміла, мій повелителю! -  відповіла Ганна.
Сальваторе непомітно ступив до Ганнусі, як

тільки Франческо потонув у нічному мороці. Вона 
не помітила його, бо в той час витирала на своїх 
сідницях залишки сім’я господаря. Тіло Сальваторе 
стиснулося від злоби, помсти й бажання зараз же 
заповнити той простір, в якому щойно у судомах 
шукав притулку його маленький італієць. Ще мить 
і Сальваторе не втримається. Він навіть розстеб
нув ширінку. Ще мить, одна мить і Ганна навіть 
не зауважить, хто за нею стоїть, чиє тепло відчує 
всередині. Але ні, вона знатиме, що це повернувся 
її господар, щоб поправити непоправиме. Від за
паху чужого сім’я Сальваторе раптом протверезів 
і ступив впритул до жінки.

-  Ой! -  налякано скрикнула Ганна. -  Це хто?
-  Я, -  ледве видушив з себе Сальваторе. -  Що, 

вже не впізнаєш?
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-  Сальваторе?
-  Я, а хто ж інший?
-  Не чекала тебе тут зустріти, -  зніяковіло мо

вила жінка. -  У такий час.
-  Тоді кого ти справді чекала тут?
-  Тільки не тебе, повір! -  огризнулася Ганна. 

-  Ти що, тут стояв і все бачив? Як тільки тобі не 
стидно підглядати!

-  Я нічого не бачив, -  обманув Сальваторе. Він 
зрозумів, що в таких випадках жінки ніколи не про
бачать такої підлості, а це буде повним провалом 
його задуму, того, за чим він сюди прийшов. -  Я шу
кав тебе у публічному домі, але так і не знайшов. 
Ми ж домовилися, що ти прийдеш, але тебе не було 
і тому я вирішив сам тебе привести додому.

-  Я не збираюся йти до тебе, чуєш? Не збираюся.
-  Та я і не наполягаю...
-  Облиш! -  гнівно кинула вона. -  Все одно я не 

буду твоєю... Для мене зараз одне в житті святе, то 
бути разом з моєю єдиною радістю, Габріеллою! А 
ти, йди звідси. Негайно!

-  Ганнусю, любов моя єдина! -  пішов у наступ 
Сальваторе. -  Я піду на будь-яку пожертву заради 
твоєї дитини, але знай, що ти стоїш не на тій сте
жині до свого і Габріеллиного щастя!

-  Йди геть!

280



-  Ні, я не піду звідси, поки не переконаю тебе, 
що завтра буде пізно після того, що вчиниш.

-  То ти чув, про що я говорила і бачив усе? -  
сором’язливо мовила Ганна.

-  Ні, не чув, а тим більше не бачив! -  повторив 
Сальваторе. -  Але по тобі видно, що затіяла не
ладне...

-  Ти справді не чув?
-  Ні, справді, але я тобі обіцяю, що в тебе завтра 

закінчаться поневіряння і твій душевний біль...
-  Ти справді серйозно це кажеш? -  не повірила 

жінка.
-  Так!
-  Ти погодився викрасти Габріеллу?
-  Так, в мене є запланований сценарій... -  від

повів, якось трохи незвично запинаючись, Сальва
торе. -  Завтра тебе залишать страхіття через свою 
доньку назавжди!

-  Я твоя навіки! -  Ганнуська міцно обняла свого 
Сальваторе і готова зараз була підняти його вище 
неба. -  Коли ти... виконаєш це?

-  Завтра! -  сухо відповів Сальваторе і в його 
голосі відчулось сухе, до болю жорстоке, смертельно 
холодне тремтіння, але цього Ганна вже не чула. 
Вона уявляла свою доню на волі, повіривши в особ
ливий героїзм людини заради кохання до нього.
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Вона горнулася до нього усім своїм згарованим 
тілом, не відриваючи своїх вуст від його уст.

-  Бери мене, чуєш? Я твоя!
-Т и ...
-  Так, я твоя, чому ти не береш мене, дурнень

кий?
Сальваторе рвучко обняв Ганну за стан, бо

жеволіючи. Він відчув, як пашить все його тіло, 
як намокла матня після недавнього виверження 
сім’я, починає сохнути. Ганна повисла на шиї не 
перестаючи обціловувати його лице.

-  Тільки не зараз і не тут! -  прошептав він і 
рвучко підняв її на руки і поніс темінню до ви
ходу з саду. Ганна повернулася лицем до будинку 
і побачила у світлі вікна Франческо, який тримав 
її доню на руках, немов маяк, що показував шлях 
кораблеві до пристані. Вона хотіла зіскочити з рук 
Сальваторе і податися навмання до рідної своєї 
кровинки, але він міцно притиснув її до себе і 
зупинився лише перед виходом з саду. Вдалині 
виднілося крізь листя оливок самотнє вікно.

-  Ти обіцяєш мені виконати прохання? -  запи
тала ще раз, коли вони вийшли з саду на стежинку, 
що стрімко вела униз, до моря.

-Я  господар свого слова, ти знаєш! -  різко від
повів Сальваторе. -  Тепер викличмо таксі, поїдемо 
святкувати твоє повернення до пристані мого серця.
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-  Така поїздка буде дорого коштувати, -  хо
тіла заперечити Ганна. -  Давай до тебе додому. 
Візьмемо коньяку, закуска, думаю, знайдеться, і 
весь вечір будемо разом надолужувати прогаяне. 
А завтра приєднається до нас маленьке сердечко 
моєї Габріелли, правда?

-  Сьогодні ми проведемо вечір по-панськи, -  за
перечив пропозицію Ганни Сальваторе. -  Відтепер 
ми будемо навіки разом. Уже ніщо не завадить нам 
належати одне одному.

І знову вона не почула у тембрі голосу Сальва
торе пекучого до самознищення відголосу, бо вже 
уявляла їх разом у затишній квартирі, наповненій 
радісним дитячим сміхом. Так, тепер більше нікому 
не віддаватиметься, не торгуватиме своїм тілом. 
Вона належатиме тільки Сальваторе. Можливо, 
народить і йому дитину, щоб міцніше прив’язати 
його до себе!

-  Сальваторе, хочу тебе запитати, навіщо ти взяв 
у банку такий великий кредит? -  схвильовано за
питала жінка. -  Його ж доведеться віддавати, рано 
чи пізно. Краще поверни, а ми, молоді та здорові, 
якось заробимо на прожиття.

-  Я не хочу і не допущу, щоб ти йшла торгувати 
і заробляти своїм тілом! -  по-італійському тем 
пераментно промовив Сальваторе. -  Сьогодні ми 
багачі, а про повернення позики не переживай.
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Її віддавати не потрібно! Кажу тобі правду, ти ж 
знаєш мене.

-  Так, від тебе цього не відбереш, ти завше го
ворив мені правду, і це викликало довіру до тебе! 
-  ствердно сказала Ганна. -  Але, може, не потрібно 
так розкидатися грішми без потреби, навіть коли 
їх не треба буде віддавати.

-  Кохана моя! -  холодно усміхнувся Сальваторе, 
піднісши своєю правою рукою її підборіддя так, 
що воно стало на рівні з його поглядом. -  Від за
втрашнього дня нам нічого не буде потрібно і ні про 
що не треба буде думати. Все буде підвладне нам 
з тобою! Ти стільки нагарувалася в Україні і ніхто 
не спитав тебе, чому ти залишила рідну домівку, 
своїх дітей і подалася на чужину заробляти такі 
важкі гроші руками й тілом. Я не засуджую тебе, бо 
то не твоя вина, а вина твоїх батьків, що не мали 
часу на тебе. Вірю, що твоя Габріелла післязавтра 
і в майбутньому купатиметься у багатстві так, як 
це будеш робити ти упродовж усього дня. Твоя ко
хана дитина стане справді щасливою, доглянутою 
і матиме успіх в італійському суспільстві!

-  І це зробиш ти для неї, правда?
-  Так! -  Сальваторе обережно погладив Ганну 

по личку, приглядаючись до нього при місячному 
світлі. -  Я клянуся тобі щиро!

284



-  Так, мій коханий! -  тихо, але впевнено від
повіла наймичка з України. -  Я вперше щаслива у 
цьому брудному світі і вдячна лише тобі!

6
Чорний джип в’їхав на подвір’я і Михасеві зда

лося, що він перенісся у казку, давно забуту дитячу 
казку, яку бачив у мультиках по телевізору, а іноді 
читала, правда, нерозбірливо, його матуся.

-  А браму не закриваєш? -  здивувався Миха
сько. -  Кажуть, тут дуже крадуть.

-  Злодій у злодія ще ніколи нічого не вкрав, -  
усміхнулася Аза. -  Ти бачив, які тут замки-маєтки 
навколо стоять?

-  Та-а-к! -  похитав головою танкіст. -  Ось де 
рай на землі!

-  Оце ж бо і воно! -  задоволено відповіла жін
ка. -  Тепер ходімо до моєї хатинки і я покажу тобі, 
як житимеш, коли станеш депутатом, але за умови, 
що будеш прислухатися до моїх порад!

За спиною у Михася автоматично закрилася 
брама.

-  А в домі ще хтось є?
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-  Ні, ми самі. А що? -  здивувалася від такого 
боязкого, дивного запитання Аза. -  Тебе щось на
сторожує?

-  Цікаво, але браму хтось закрив, -  промовив 
Михась.

-  То спрацювала автоматика. Вона налаштована 
на відповідний елемент у моєму авто. Навіть чіп, 
який я тобі прикріплю до штанів, буде реагувати, 
коли ти підеш не туди, де потрібно, зрозумів?

-  То краще вчепи його мені на ширінку і собі на 
пах спідниці, щоб я не заблудився в тобі! -  сп’яна 
випалив Михасько і щиро розсміявся на весь рот.

Обличчя Ази аж пересмикнулося від такого ра- 
гульського жарту. Та вона вдала, що не зрозуміла, 
про що йдеться. Жінка першою зайшла до будинку. 
Тут теж все було автоматизовано, ніде ніяких ручок. 
Світло само включалося і вимикалося, коли вони 
переходили з кімнати до кімнати. Від здивування 
Михась відкрив рота і не закривав його, допоки 
не вийшли у садок. Молоді дерева-карлики були 
акуратно підстрижені, а на них виднілися фрукти.

-  Мені би в село таку породу. Прибутку при
носили б ого!

-  Це ще не все, Михасику! -  інтригуюче про
мовила Аза. -  Ходімо через сад, покажу ще щось.

Вони спустилися декоративною алеєю вниз і 
потрапили на спортивний майданчик з тенісними
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кортами та басейном, наповненим кришталево 
чистою водою. В цей момент Михась пригадав, як 
йому марилася вода в безкрайньому спекотному 
донецькому степу. Тоді крапля води ділилася на 
кількох бійців, а тут, на тобі, воду змінюють після 
кожного плавання і не рахуються з нічим.

-  Тобі стало сумно, танкісте? -  запитала Аза.
-  Та ні! -  збрехав Михась. -  Просто мені також 

хочеться такого у селі!
-  Тепер про село забудь! -  усміхнулася жінка. -  

Ти в іншому статусі і ніколи не говори, що вийшов з 
села. Спробуй залишити там свої безхребетні звич
ки, бо подумають, що село з тебе так і не вийшло!

Засміялися удвох. Кожен уявив цю сцену по- 
своєму. Танкіст Михась не вірив, що все перед 
ним -  це справді і наяву. Ще зовсім недавно він, 
простий сільський фермер, думав, як у непро
стому земельному бізнесі звести кінці з кінцями. 
Було сутужно. Недосипав. Деколи голодував сам, 
а разом з ним його сім’я. Єдиною віддушиною 
була стодола. В ній він знаходив свою утіху. Зараз, 
коли Аза пішла приготувати щось поїсти, Михась 
прокручував основні фрагменти свого недовгого 
життя, які почергово змінювали його становище у 
цьому світі: школа, профтехучилище, армія, дов
готривалі безрезультатні пошуки роботи і -  на- 
кінець -  повернення у рідне село. Одруження. «О,
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ні! Далі непотрібно згадувати! -  Михасько обійняв 
голову тремтячими руками, жар обпалив лице, ноги 
пашіли, і той вогонь тепер нагадував палаючий 
танк, в якому він не раз горів. Але це не було надто 
боляче і соромно перед собою, адже не розрахував 
удару ворога. Той інший, нестерпний біль зради 
дружини, накрив усі його наджорстокі страждання 
на східному фронті. -  Ні, дальше ні кроку, навіть 
у споминах про цей гріх його жінки, матері його 
дітей. Ще хвилину і Михась збожеволіє... Ще хви
лину! Ні, тепер менше хвилини...»

-  Михасику, тобі кепсько? -  запитала Аза, пі
дійшовши до нього якраз вчасно, бо не відомо, 
чим усе це могло закінчитися. Вона пригорнула 
танкіста своєю слабкою і до блаженства ніжною 
рукою, і бійцеві здалося, що весь непосильний 
тягар з його душі розтанув. Він навіть не пові
рив у цю таємничу, ніби потусторонню, силу цієї 
тендітної жінки.

-  Не переживай, це пройде! -  промовив танкіст, 
погладивши її руку. -  Повір, це пройде, як і про
ходили бої там, на східному фронті. Зауважу, що 
від тебе випромінює якесь надприродне тепло, що 
допомагає забути навіть найпотаємніші душевні 
втрати, розчарування і сором за рідних людей!

-  Ось бачиш, недаремно доля нам дала шанс 
на зустріч! -  усміхнулася Аза, пригорнувшись до
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його могутніх танкістських грудей. -  Тепер, давай, 
може, перекусимо чимось, що в домі є!

-  Хочеться випити... з тобою на брудершафт, 
щоб зблизитися на «ти», а не «викати» і через раз 
«тикати»!

-  Гаразд! -  цнотливо упустивши очі додолу, 
тихо сказала Аза. -  Нехай зараз буде по-твоєму! 
Йдемо у затишок хвої. До бесідки. До речі, її мені 
спорудили майстри із Закарпаття! Вони навіть 
працювали у карпатських лісах на будові в нашого 
колишнього президента!

-  Так? -  здивувався Михась, роздивляючись на 
справді художній шедевр народного різьбярства. 
-  То мистецтво...

Звичайно, Михась не розумівся на таких тон
кощах мистецтва, але коли почув, де до цього 
працювали майстри, зрозумів, що це, очевидно, 
дійсно цінна робота.

-  Зараз передзвоню і прийде прислуга. Вона 
живе тут неподалік у будиночку і швидко приготує 
нам шашлики, -  запропонувала Аза.

-  Ні, тільки не шашлики! -  здавалося, що Михася 
знудило від одного лише спогаду і він зблід, немов 
крейда на сонці. -  Тільки не це!

-  Чому? -  незрозуміла Аза. -  Якраз сито по
обідаємо...
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-  Не переношу запаху смаженого м’яса, -  скри
вився від однієї тільки думки Михась. -  На фронті 
нанюхався стільки, що навіть подумавши або по
бачивши на фотографіях, чи на картинці шашлик, 
мені стає погано!

-  Вибач... -  поплескала Аза танкіста по плечу. -  
Більше ніколи навіть не згадуватиму про це... Вибач!

Тепер Михась взяв плящину з коньяком і налив 
собі й Азі по півкелиха. Жінка скривилася від такої 
гостинності гостя у своїй хаті, але не сказала нічого, 
лише подумала: «Довго ще доведеться виховувати, 
точніше, перевиховувати цього простака!» Незва
жаючи на антипатію до цього селюка, завдання, що 
стояло перед нею, мусіла виконати. її дратували 
його огрубілі від важкої фізичної роботи пальці, які, 
здавалося, ніколи вже не відновлять звичний стан 
нормальних рук. «І він ось тими пальцями час від 
часу торкається мого тіла! Немислимо, але дійсно 
так! Тільки б не переступити невідворотної лінії, 
точки неповернення! -  думала Аза, погойдуючи 
келих у руці і дивлячись, як б’ється рідина об скло, 
немов повторює у такт: «Так, так, так!»

Михась випив залпом. Жінка поволі смакува
ла, час від часу підносячи келиха до кінчика носа, 
вдихаючи запах коньяку. Випите якраз охмелило 
Михася. Він тепер почувався на всі сто! Важкі думи 
про минуле своє життя і про війну вмить вивітри
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лися з парами випитого. Михась взяв знову пляшку 
з коньяком, щоб налити, проте завадив дзвінок 
його мобільного телефона.

-  Слухаю! -  по-діловому мовив у трубку танкіст. 
З виразу обличчя було зрозуміло, що дзвінок важ
ливий! Михасько потер долонею руки свою спітнілу 
шию. -  Добре, поїду! Тільки коли? Вівторок? Мене 
це цілком влаштовує.

Тепер налила Аза і не чекаючи тоста, пригуби
ла келих, давши зрозуміти, що потрібно випити і 
йому. За Михасем не було затримки. Він перехилив 
коньяк, ніби пив воду у спраглу днину. Занюхав 
шоколадкою і знову налив собі та освіжив келих 
Ази з недопитим коньяком.

-  Пораз третій раз за прекрасних дам!
-  Чоловіки п’ють стоячи, а дами до дна! -  ви

палив танкіст, пригадавши популярний у Галичи
ні тост.

Аза знову пригубила келих з коньяком і від
ставила його. Танкіст випив залпом, як і належить 
військовому, бо на фронті не було часу смакувати. 
Тай що смакувати, -  пили все, що горить!

-  Ну, ну, давай, Азо! -  підганяв Михасько жінку, 
тримаючи у руці її келих. -  Давай до дна, до самі
сінького дна!

-  Я ж не чоловік, щоб ось так пити! -  відбивалася 
Аза. їй бридко було у такій компанії з тим про
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стаком. За інших обставин, з веселою компанією, 
те, що випила зараз, ніщо у порівнянні з тим, що 
могла осилити! -  Може, вистарчить? Мені ж сідати 
за кермо і доставити тебе цілим-цілісіньким і не- 
пошкодженим до готелю.

-  Я думав, що ми проведемо цей час тут, у тебе 
на фазенді! -  широко відкривши очі, ображено 
пробурмотів танкіст. -  Місця тут багато і я не проти 
поплавати у басейні, затужив за такою кількістю 
води...

-  Не хочу пліток, -  спокійно відповіла Аза, по
клавши свою руку на плече танкіста.

-  Третя завжди за кохання! -  єхидно усміхнувся 
Михась, підсуваючи келиха до руки Ази. Він зро
зумів, маючи багатющий досвід спокуси жінок, 
що тепер потрібно тільки не дати їй спам’ятатися. 
-  Невже така полохлива, але надзвичайної краси 
жінка може бути депутатом Верховної ради? Хоч 
ріж на шматки, не повірю! Кімнат в тебе багато, 
переночую у котрійсь з них.

-  Хіба що... -  піддалася жінка, і Михасько зро
зумів, що півсправи зроблено. Курочка опустила 
крильця і присіла на хвіст!

-  А де ж твій чоловік, що про нього зовсім не 
розповідаєш? -  запитав Михась,коли вийшли з 
бесідки. Він почав реалізовувати звичний сценарій
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заволодіння тілом депутатки. -  Чи, може, ти вже 
вільна для більш глибшого знайомства?

Хоча виникло бажання замастити йому в лице 
за зухвалість, а водночас почала відчувати до нього 
цікавість як до нового, вихованого по-сучасному, 
покоління. «Що ж він робитиме далі, цей задрипа
ний селюк?» -  подумала Аза і вирішила познущатися 
над тим необтесаним телепнем. Зараз їй захотілося 
пограти роль закоханої жінки до молодого, пато
логічно самовпевненого жеребця.

-  Мій чоловік за кордоном... -  прошепотіла 
жінка, тримаючи свого вказівного пальця на його 
губах. -  Тс-с, чуєш, за кордоном.

-  Звичайно, утримувати такі апартаменти мож
на, тільки працюючи на бакси... -  також зовсім тихо 
відповів танкіст.

-  Ха-ха-ха! -  дзвінко і розкотисто розсміялася 
Аза. -  Його заробітної плати вистарчає тільки на 
оплату і заміну води у басейні!

-  Тепер зрозуміло, що ти є не тільки господи
нею цього маєтку, але й господинею становища 
у сім’ї, -  весело мовив Михасько, підступаючись 
впритул до Ази.

-  Ходімо звідси! -  сказала Аза, відступаючи від 
танкіста на крок. -  Вже прохолодно і ніч настає...

-  Я ж хотів поплавати у басейні! -  пригадав 
Михась. -  А, може, разом..?
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-  Я не звикла так пізно, і вже надто холодно, 
щоб купатися надворі, -  відповіла депутатка, по
волі ступаючи сходами у бік будинку. -  Маємо 
альтернативу -  невеличкий басейн у приміщенні! 
Підійде тобі?

-  Для мене немає різниці, де, аби була вода, 
-  повеселішав Михась. -  А ти складеш мені ком
панію, га?

-  Так... -  трохи подумавши, відповіла Аза, -  
складу, коли запросиш...

Михась підбіг до жінки, взяв її попід руку і вони 
зайшли у приміщення будинку, але тепер вже з 
тильної сторони будівлі. Звичайно, басейн не був 
такий великий, як той, у дворі, але теж гарний. 
Вразило танкіста багато пальм, справжніх пальм! 
Він навіть зрадів, що так вийшло, а то, можливо, 
ніколи б не побачив такого чуда. На столику стояла 
пляшка шампанського, добротного французького 
вина, таця з цукерками, ваза з трьома екзотичними 
квітками і смарагдового кольору два келихи. Вода 
спокійно віддзеркалювала веселими зеленувато- 
голубими бісиками. На вішаках висіло такого ж ко
льору кілька халатів і великих банних рушників. «Ну, 
тепер ти від мене не втечеш! -  подумав танкіст. -  Я 
підкорив тебе, моє ніжне оленятко!» Аза показала 
рукою на душову кабінку, мовляв, перед басейном 
прийми душ, а заодно подумай, як продаси себе,
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як зрадиш тих, хто на тебе покладав великі надії! А 
мене ти не візьмеш ні словом, ні силою, навіть не 
надійся на те! Вона якось по-іншому усміхнулася 
і тепер Михась не міг зрозуміти, що вона думала в 
цю мить. «Твоє тіло належатиме сьогодні, і не лише 
сьогодні, мені!» -  тільки й подумав.

Михасько вийшов з душової кабінки, коли Аза 
ще приймала душ. Вона тихо наспівувала собі під 
ніс якусь нудну, невідому танкістові мелодію. Йому 
подобалася лише друга частина мелодії, напевно, 
приспів. Він попробував наспівувати її, але від
разу ж забував і тоді почав фантазувати. Все це 
виходило дуже неоковирно. Тоді Аза припиняла 
мугикати, у думках лаючи свого недолугого гостя 
шляками за його бездарність. Вийшовши з душу, 
побачила Михаська зовсім голого. Він сидів у кріслі 
і смакував фісташки.

-  На, одягни і не спокушай мене своїм грішним 
тілом! -  Аза зняла великого банного халата і по
дала, не дивлячись на нього. -  Тут так не заведено, 
чуєш? -  тепер вже роздратовано повчала гостя 
господиня.

-  Я не спокушаю, просто після випитого роз
морило, ось і все! -  вирішив оправдатися Михась. 
-  Тебе не спокусиш, доки ти не захочеш!

Аза присіла на стілець, що стояв поруч. їй дуже 
до лиця був колір рушника, яким прикрила свої
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груди, і Михась не міг відірвати від неї очей. Йому 
здалося, що жінка помолоділа на десяток літ, і ті 
рідкі зморшки, що так дратували його при першому 
знайомстві, тепер, навпаки, імпонували.

-  Що будеш пити, козаче мій? -  усміхнулася 
очима Аза, показуючи на пляшки. -  Чи ти так, як в 
тому анекдоті: «Що отче будете пити: вино, горілку 
чи коньяк? - 1 пиво також, -  тоді відповів батюшка».

-  Немає більшої насолоди, як попробувати 
тебе! -  солодко промовив Михась, облизуючи пе
ресохлі губи.

-  Я на десерт, прошу пана! -  грайливо відповіла 
Аза. -  До цього ми ще не дійшли, козаче!

-  Звичайно, в такому випадку не будемо зм і
шувати, а пити коньяк. Якщо він у тебе ще є, а 
коли нема, то доведеться погодитися на вино. Від 
шампанського голова болітиме...

Чим далі Аза залишалася віч-на-віч з Михасем, 
тим більше він нервував її, але тепер злазити по
серед дороги з чужого коня не має права. Вона дала 
слово патрону!

-  Тоді зажди, я принесу хорошого вірменського 
коньяку, чи ти, може, хочеш французького?

-  А закарпатський в тебе водиться? -  запитав 
танкіст.

-  Звичайно є, п ’ятизірковий! -  усміхнулася 
жінка. -  Ще й який! Аза різко повернулася, поли
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халата від вітру оголили її тіло. Михась аж піднявся 
зі стільця, щоб хоча б на якусь мить продовжити 
оглядини цього чуда.

Вона вийшла і через хвилину повернулася з 
пляшкою у руці. Михась взяв напій і тремтячою 
рукою наповнив келихи на половину. Аза піднесла 
свій до рівня очей. Такої прекрасної жінки у своєму 
житті танкістові ніколи не доводилося бачити! Він 
годен був тепер піти в атаку на клятого ворога, 
відібрати в нього ще одного танка, відмовитися 
від урядової нагороди заради дотику до цього 
блаженного тіла.

-  За що вип’ємо, мій козаче? -  ледь примру
живши очі, з хитринкою у кутках своїх губ, ніжно 
мовила Аза.

-  Звичайно, за тебе! -  не думаючи, сказав тан
кіст. -  Такої красивої жінки я ще не мав...

-  Погоджуюся з тобою, що не міг мати, бо я 
одна така і невідомо, чи матимеш мене! -  грайливо 
похитуючи головою, відповіла Аза. -  Це ще треба 
заробити в мене. Чи, може, ні?

-  Так, моя лебідко! -  Михасько шукав най- 
потаємніші слова у своєму плоскому словнику в 
голові, але так і не знайшов. І тепер шкодував, що 
не вивчив тих слів, які писали ще в армії солдати 
своїм дівчатам. У нього, в селі, все виходило дуже 
просто: похід до стодоли на сіно, і все. Тим задо
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вольнявся він і його дівчата, але тепер, тепер все 
по-іншому.

-  Я пропоную випити за те, щоб ти став на
родним депутатом! -  серйозно промовила Аза, 
цокнувшись своїм келихом до Михасевого, -  І... 
щоб не забував нашого знайомства, гаразд?

-  Обіцяю, Азо! -  відразу ж відповів Михась.
-  Я розповіла тобі про свого чоловіка, -  випивши 

все, що було у фужері, мовила жінка, -  а чому ти 
не розповідаєш про свою дружину?

Михась не сподівався таке почути і тому був 
заскоченим. Він насупив свої крислаті чорні бро
ви, ніби намагався пригадати щось дуже далеке і 
навіть не рідне, але воно не приходило на ум. Він 
почав крутитися на стільці.

-  Жінка моя поїхала в Італію... -  невпевнено 
почав Михась.

-  В Італію?
-  Так, в Італію, а що?
-  Та так, нічого...- усміхнулася Аза. -  І як вона 

після заробітків? Дуже змінилася у ліжку?
Михасько пригадав ці важкі для себе дні по

вернення Ганнусі з Італії, її зраду не тільки його, 
Михася, але й непоправиму зраду їхніх спільних 
дітей! Але вона має і свою дитину, яка належить 
тільки їй. Він пригадав жахливу історію з поясом 
вірності і той тампекс, що крутився в каналізацій



ному колекторі, як лайно в ополонці. Зараз його 
настрій впав зовсім. Кепсько стало на душі, дуже 
кепсько.

-  Давай вип’ємо ще, бо чую, що замерз! -  У 
його словах Аза почула несамовитий сум, можли
во, навіть біль від не загоєної ще рани. -  Випити 
хочеться... -  Аза налила ще майже повен келих 
йому і собі більше половини.

-  Давай, щоб нас не обманювали ті, кого ми 
любимо! -  оптимістично випалила жінка. Вона роз
ставила свої ноги на рівні плечей і Михась загубив 
свій погляд в її кругленьких філігранних колінах. 
Тепер він вже не відчував образи через невірну 
жінку, забув про триклятий тампекс, що весь час 
маячів перед його очима.

У цю мить він мав потребу виговоритися, ви
кинути з себе цю гадину -  біль ревності й образи 
своєї чоловічої гідності! Він розумів, що робить 
не правильно, але якась сила штовхнула його на 
цю розмову.

-  З жінкою я розлучився ще тоді, коли вона по
вернулася у відпустку з Італії, -  тихо, як на сповіді, 
говорив Михась. -  Можливо, я б пробачив їй той 
гріх, хоча б замаскував у своєму серці, щоб ніхто 
не довідався, коли б не тампекс...

-  Який тампекс? -  з цікавістю запитала Аза. -  
При чому тут тампекс до вашого розлучення?
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Михасько розповів цю жахливу історію свого 
морального падіння. Аза сміялася у душі, але зовні 
не показувала, а щоб якось поправити Михасеві 
настрій, сказала:

-  Дурні, ви, чоловіки: коли жінки захочуть вас 
зрадити, то ви ще й труси скинете їм!

-  Ато як? -  поцікавився Михась.
-  Ось слухай анекдот: «Жили собі чоловік з 

жінкою. І такий же він був ревнивий, що жінку й 
на крок не відпускав від себе. Якось жінка каже до 
чоловіка:

-  Як я захочу тебе зрадити, то ти ж мене не 
втримаєш, зрозумів? Пройшло багато літ і вже на 
старості, коли на жінку навіть немічні пси не по
глядали, чоловік пригадав розмову і запитав:

-  А ти говорила, що зрадиш мене!
-  Так, мій охоронцю, як ти не пильнував мене, 

а я зрадила тебе, ще й сам допоміг мені, майтки 
скинув з мене.

-  Не може бути. Коли це було, щось не пам’ятаю?
-  А пригадуєш, коли я робила пироги і захотіла 

по малому, ти сам мені скинув майтки, бо руки в 
мене були у тісті.

-  Так! Ну й що? -  спокійно запитав чоловік.
-  А те, що у стодолі на мене чекав сусід Микола. 

Ось так, мій чоловіче, мій вірний охоронцю!»
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Розсміялися обоє. То був дотепний анекдот. 
Михась налив ще і вони, не кремпуючись, випили 
до дна. Тепер танкіст був впевненим у досягненні 
своєї мети. Він скинув з себе рушника і голяком 
пірнув у басейн. Це охолодило трохи. Він пла
вав, заманюючи до себе, мов здобич, Азу. І вона 
також скинула з себе рушник, красиво пірнула 
під воду. Від захоплення Азою Михасеві відняло 
мову. Він підплив до неї, перекрутився під водою, 
ніби дельфін перед спарюванням зі своєю поло
винкою. Це вийшло в нього невимушено, майже 
природно. Вона жартувала, торкалася його тіла, 
плавними рухами збуджувала його. Михась робив 
спроби підплисти до неї ззаду, але Аза викручу
валася і своїми руками делікатно відштовхувала 
його від себе. Він мучився, судоми викручували 
його благаюче тіло, якому п’янка жінка не дава
ло задовольнити свою примху. Якось пірнувши 
глибоко вниз, Аза вирішила відбитися ногами 
від дна і стрілою піднятися вгору. Це завжди в 
неї класно виходило. Зараз вона повторила цей 
трюк і зовсім необачно, піднімаючись на поверх
ню, зачепила своїми губами шукаючого за що 
зачепитися Михаськового якора. Він здригнувся 
від такого задоволення і Аза, відпливши на метр, 
повернула лице ще раз до нього і під водою по
бачила перламутровий тяж, що звивався спірал
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лю з-поміж його ніг. Тяж поволі розсіювався і ця 
чоловіча ікра, не знайшовши пристанища, поволі 
опускалася на дно.

-  Ти дивися, -  засміялася Аза, -  щоб я часом, як 
рибка, не завагітніла від тебе, козаче!

Михась лише опустив голову. Йому було со
ромно показати своє безсилля регулювати тіло. 
Жінка миттю вилізла з води, одягнула на себе халат 
і присіла на краєчок стільця. Халат був лише на 
зав’язку, котру Аза не зауважила, чи спеціально не 
хотіла закривати своє тіло. Всі груди були оголені 
і відкриті для оглядин. По стоячих і набубнявілих 
сосках стікали, немов чиста роса у передсвітан
ковий час, смарагдові краплі води.

-  Виходь з води і чекай на мене, -  наказала Аза. -  
Я зараз принесу щось для піднесення твого духу...

Михась вийшов, обтерся махровим рушником 
і накинув на себе халат. Глянув у басейн і побачив 
на воді бурштинову пляму.

-  Як я міг так швидко! -  знітившись, промовив 
сам до себе танкіст. -Чи то вже літа, чи наслідок 
війни? Ні, я мушу добитися її тіла! Мушу доказати 
собі і... їй!

Аза повернулася з кульком у руках. Вона вже 
встигла закрити халатом свої груди і тепер Ми
хась міг лише відновлювати у пам’яті щойно по
бачене.
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-  Хотіла пригостити своїм вином, але прига
дала, що тебе болітиме голова, -  сказала на ходу 
господиня, виймаючи з кулька декоративну пляшку 
з коньяком.

Михасеві вдарив у ніс запах п’янких і надзви
чайно делікатних духів. Вони притягали до себе, 
немов магніт, запах заставляв пригнутися, щоб 
відчути, звідкіля він йде.

-  Французькі! -  гордовито промовила Аза. -  
Таких ти не знайдеш. Спеціально на замовлення 
для мене!

-  То чоловік так намагається завоювати твою 
прихильність? -  холодно запитав Михась.

-  Ні, від нього мені не цікаво отримувати пре
зенти.

-  Тоді від коханця?
-  Також не вгадав!
-  Третього не знаю! -  змирився Михась.
-  Слабенька в тебе фантазія, горе-депутат! -  

наливаючи у фужери, промовила Аза. -  Депутат 
повинен вільно володіти язиком і обіцянками, а 
це вже фантазія, козаче!

Господиня включила музику і поклала свої ноги 
на стіл. Михась, мов навіжений, дивився поміж її 
ніг від п ’яток до тунелю, що вів до божевільної 
поляни незрівняних із земним витвором природи 
пахучих квітів.
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-  Я божеволію, тільки не знаю від чого: чи від 
тебе, чи від музики з запахом твого тіла! -  Михась 
закинув голову догори, ніби шукав відповіді.

-  Михасю! -  мовила Аза. -  Не сподівайся на 
купання у моєму тілі! Воно не належатиме тобі. 
Поки що. Хіба що колись заслужиш в мене! Ти га
дав, що я хвора на передок і тобі не вартуватиме 
й краплинки зусиль, щоб завоювати мене? Я не 
курва і це зарубай собі на чолі!

Михась слухав її слова через одне. Він не міг по
вірити, що така смачна жінка може належати лише 
одному, який постійно перебуває у відрядженні за 
кордоном. Найпевніше, вона перепадає багатьом 
чоловікам на десерт. «Нехай я тільки пройду в 
депутати, то побачу, як ти тоді заспіваєш!» -  по
думав Михасько, піднімаючи келиха. Господиня 
мило усміхнулася і теж підняла келиха з коньяком. 
На мить вона прикрила свої очі в задумі: «Доведу 
тебе до божевілля і викину, як непотріб, танкіс- 
те-трактористе! Це тіло не може належати таким 
пройдисвітам, як ти! І не мрій!»

Михасько став на коліно, поклав свою голову 
їй на оголені коліна й почав їх цілувати, важко 
дихаючи. Вона не перечила і час від часу млосно 
зітхала. Танкіст п’ядь за п’яддю брав непокірні 
міліметри її зволоженого тіла. Йому здавалося, 
що там, на передовій, було значно легше, ніж тут,
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у душевному спокої, але з великою фізіологічною 
напругою виборювати право зайняти недосяжний 
плацдарм! Коли він подолав більше половини 
шляху, вона раптом рвучко піднялася.

-  Пора спати, козаче! -  сказала владно, звисока 
поглянувши на героя. -  День прийдешній дасть 
нову ласку і сподівання! Встала і пішла до спальні.

Михась трохи замешкався, бо не знав, як йому 
поступити далі: йти за нею до її спальні, чи зали
шитися тут спати в фотелі! Підвівся з коліна і не 
роздумуючи пішов услід за нею.

Велике спальне ліжко було вирізьблене диво
вижним орнаментом. Тут годинами можна було 
розглядати кожен візерунок. Білизна простирадла 
разила зір. Михась ніколи не бачив такої білизни. 
Аза скинула з себе халат і занурилась під ковдру. 
Танкіст стояв і чекав команди, але її не надходило. 
Тоді він повторив те, що зробила Аза, і вже через 
мить грівся біля її ніжного тіла.

-  Домовимося так, -  сказала Аза, повернувшись 
до нього лицем. Піт її тіла дурманив йому свідо
мість, тому не чув і не міг чути слів, які вона чітко 
промовляла щодо поведінки:

-Д о  мене не приставай! Виспись добре! Повер
нулася до нього спиною і замовкла. Десь посеред 
ночі вона пробудилася від різкого поштовху й об
пікаючого внутрішнього дотику.
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-  Що ти робиш, негіднику! -  спросоння мовила 
Аза. -  Де твій танк?

-  Баня з танком потонула у трясовині, залиши
лися лишень гусениці зверху, -  зареготав Михасько 
чи то від задоволення, що заволодів її тілом, чи то 
від вдалої відповіді.

Аза повернулася до нього і щосили дала йому 
ляпаса по щоці.

-  Як ти смів заволодіти мною, погань сільська. 
Ти знасилував мене! Ти перший у моєму житті 
чоловік, що поліз на мене поза моєю волею!

-  Ти ж спокусила мене, Азо! -  відбивався Ми
хась. -  Ти ж хотіла мене, правда?

-  Ні, зовсім ні, паскудо! -  крізь сльози промовила 
жінка. -  Ти знаєш, що за те тобі належить? Тюрма.

Вона відвернулася від нього й думала. Вона ви
шукувала для нього кари, щоб безжалісно, жорстоко 
покарати цю тварину! Михась, ледь вполювавши 
здобич, не відчув насолоди, тому погладив її шор
сткою рукою по плечах. Аза відштовхнула його 
руку, але Михась був, мов на взводі! Здавалося, міг 
задушити її, лиш би знов увійти в гарячу трясовину 
її тіла. Аза піднялася й сіла на ліжку. Вона засвітила 
нічник і на стіні відбився профіль її тіла, тінь вели
ких, м ’ясистих грудей ледь тремтіла, і це додавало 
Михасеві ще більшого збудження. Тепер він знав, 
що не випустить Ази з цієї зачарованої кімнати.
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-  Слухай, хлопче! -  промовила вона, ставши на 
ліжку на коліна, щоб добре було видно Михаська. -  
Коли жінка зраджує чоловікові, то їй залишається 
насолода, бо рідний чоловік не зміг дати такої 
насолоди, як дав чужий. А рідному чоловікові за
лишається тягар непосильної ноші за розділене з 
іншим тіло і вічний жіночий гріх! Що отримала я 
від тебе, покидьку? Насолоду? Ні! Навпаки, мені 
бридко з тобою... Що тебе чекає? Побачимо...
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Прийшла холодна, люта зима. Безкрайніми 
донецькими степами літало гайвороня, шукаючи 
їжі. Люська ніяк не могла відійти від втрати своєї 
єдиної названої дитини. Кожної ночі їй снився



Дениско, його циганське мініатюрне личко, ці 
чорні вуглинки очей, цей простий, з делікатною 
горбинкою ніс. Смерть Дениска надломила радість 
знайомства зі Стефанком. Якби не Стефанко, не
відомо, як би вона пережила цю втрату. Тільки 
його присутність у її житті розчинила страшну 
порожнечу. Люся ще дихала холодною безнадією 
і невгамовним розпачем. їй все частіше ставало 
погано, коли вирушала на завдання. І не тому, що 
боялася, може, навіть навпаки, готова була пере
носити найважчі випробування заради пам ’яті 
про свого Дениска. Сон утік від неї. їй здавалося, 
що вона сама вмирала кожного дня, повертаючись 
з бойового завдання, і ніби була кожного разу 
присутня на своїх похоронах, виряджаючи себе у 
холодну могилу. Може, трохи вляглася б ця журба, 
коли б розшукати тіло дитини і по-християнському 
поховати. Такі ж думки дошкуляли й Стефанкові, бо 
добре відчував Люсине бажання. Стефанко також 
привик до малюка і з великою радістю сприймав 
його чарівну усмішку. Якось, ще за життя Дениска, 
між ними відбулася розмова, що після війни Люся 
забере Дениска собі й усиновить, а Стефанко за
перечив і сказав, що Дениско буде належати йому. 
Тоді вони, глянувши одне на одного, щиро роз
сміялися. Кожен подумав про своє і про нього. А 
Люся чахла кожного дня, очі не висихали від сліз.

309



І всі це бачили й розуміли, що з нею коїться щось 
незрозуміле. Люся тепер все частіше залишалася 
вдома, готувала їжу для партизанів, прибирала. 
Через переслідування загону партизани змушені 
були міняти місця дислокації. Білі, морозяні, снігові 
ночі були ще одним ворогом для «Тіней». Якось в 
обідню пору, коли всі відпочили після важкого по
ходу під Донецьк, Фрося повідомила, що місцеві 
жителі все частіше приписують партизанському 
загонові не їх бойові досягнення. Не минуло й 
кількох днів, як було підірвано в сусідньому селі 
будинок, в якому ночували ополченці, і на дверях 
будинку напроти крейдою хтось написав: «Це вам 
за спалену землю і людські долі! П.З. «Тіні». Усім 
стало зрозуміло, що паралельно працює ще один 
партизанський загін з такою ж назвою.

-  Може, нам треба шукати контакт з цією неві
домою групою? -  якось після вечері запропонував 
голова сільради. -  Бо можемо у поспіху перебити 
одне одного!

-  Цей варіант має право на життя, -  відразу ж 
втулила своє слово Фрося. -  Але подумайте про те, 
що не всі такі дурні, якби ми цього хотіли. А коли 
це пастка? Може, це спеціально, щоб вивести наш 
загін на контакт і завести у засідку! Партизани без 
обговорення погодилися на таку версію, тому ви
рішили й далі діяти за випробуваним сценарієм.
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Повертаючись із так званих закупів продуктів, 
Фрося випадково зустріла знайомого фельдшера, 
якого знала ще з юнацьких літ. Зустріч була над
звичайно теплою і щирою. Так, між іншим вона 
попросила оглянути свою подругу, стан здоров’я 
якої тривожив друзів.

-  Дорога моя Фросю! -  усміхнувся старий при
ятель після того, як оглянув Люсю. -  Хочу привітати 
чи, навпаки, засмутити твою подругу з вагітністю! 
Ця новина мало не довела обох до шалу.

-  Не може бути такого! -  відразу заперечила 
Люся. -  Я прожила зі своїм чоловіком більше два
дцяти літ і в нас не було дітей. Лікарі так і сказали, 
щоб взяти собі із дитячого притулку, а про своїх 
годі й думати.

-  Тоді я не можу сказати нічого іншого, -  здиву
вався фельдшер. -  Хіба що є якась пухлина у твоєму 
животі? Проте я виразно чув серцебиття дитини. А 
ти відчуваєш, як щось рухається в животі?

-  Так, але я думала, що то бурчить в животі від 
неякісної їжі... -  невпевнено відповіла Люся. -  Сьо
годні такий час, що кожен з нас відчуває неладне 
у шлунку.

-  Ти живеш з чоловіком? -  наприкінці розмови 
запитав фельдшер Федір.

-  З тим, що раніше жила, вже не живу кілька 
літ, -  відповіла Люся, однак не сказавши, що він
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проміняв її на горілку і десь загинув у бою з укра
їнськими військами.

-  Тобто, в тебе нема ніякого чоловіка?
-  Є...- трохи замешкавшись, видушила з себе 

жінка. -  Але я не вірю у таке чудо!
-  Тоді я не знаю, що й сказати! їдьте до області, 

щоб часом не пропустити щось гірше...
У Фроськи появився знаменитий план і вона 

вирішила порадитися з товаришами. Зустріч в 
домовленому місці з Федором вона призначила 
через день, у неділю. Про ймовірну вагітність 
жінки чоловікам вирішили поки що не говорити. 
Так до загону «Тіні» приєднався ще один чоловік, 
Федір. Не всі однозначно прийняли пропозицію 
Фросі. Голова сільради, дізнавшись, що новий 
член загону -  старий приятель Фросі, був проти 
прийому Федора до гурту. Адже тепер доведеться 
йому ділити жінку на двох. Найбільше радів цьому 
поповненню Стефанко. З розповідей Люсі було 
зрозуміло, що новоприбулий не тільки добрий 
знайомий Фросі, але ще й у минулому її любас! 
Стефанко тепер тільки потирав руками, коли бачив 
Фросю в оточенні обох чоловіків. Коли розмова за
ходила про Федора, він запитував іронічно у свого 
земляка: як там твій молочний брат? Стефанко 
собі уявляв, як чоловіки за графіком ходять до 
начальниці, і від цього отримував шалене задо
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волення, хоча зовні все залишилося незмінним, 
ніби Федір ніколи до цього не знав Фросі. Піс
ля закінчення війни старий Стефанко планував 
розповісти жінці Наумка, як її коханий чоловік 
спав з партизанкою Фросею по черзі з бойовим 
побратимом. Одного вечора, коли до виходу на 
небезпечне завдання залишалося кілька годин, 
до Стефанка підійшов Федір. До того вони майже 
не спілкувалися -  фельдшер виявися неговірким. 
Прихід Федора дуже здивував Стефанка.

-  Давай, Стефанку, трохи прогуляємося по по
двір’ї, -  запропонував фельдшер. -  Є про що по
говорити.

Стефанко насторожився і від несподіванки 
морозець пролетів поза коміром. Накинули на 
себе куртки і вийшли до старих поламаних воріт. 
Дві постаті провалилися в непроглядну темряву 
скаженої хуртовини. Постояли мовчки. Все на
вкруги обтяглось якоюсь зловісною тишею. Тільки 
вітер-задирака крутив спорожнілим дворищем, 
завиваючи в отворах вікон зруйнованих війною 
будинків. Безнастанно вихрив і сипав білий без
турботний сніг...

-  Хочу запитати тебе, -  невпевнено почав роз
мову Федір, -  які стосунки в тебе з Люсею?

-  А що, я повинен тобі обов’язково відповісти, 
чи ти вже вирішив перекинутися на мою жінку.
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-  По-перше, вона поки що юридично не твоя 
жінка, -  відповів Федір, -  а по-друге, я прийшов 
не для того, щоб з’ясовувати це питання. Навпаки, 
мені хочеться допомогти тобі й Люсі!

-  Що ж це має бути за допомога, -  відгриз
нувся Стефанко, не вірячи у чистоту помислів 
однополчанина. -  Говори, не мовчи! Може, хочеш 
залишити її вдома, а сам підеш з нами і працю
ватимеш за двох?

-  Помиляєшся, друже, -  усміхнувся Федір, -  дуже 
помиляєшся. Не за двох, а за трьох!

-  Як це за трьох? -  здивувався Стефанко.
-  А хіба ти не зауважив у Люсі нічого?
-  Звичайно, що ні! Хіба що стала трохи плакси

вою, але це після загибелі нашого малого, Дениска, 
а так ніби ні!

-  Невже? -  примружив очі чи то від хуртовини, 
чи то від хитринки, яку тримав у душі. -  Подумай 
і пригадай все...

-  Люська як Люська, нічого особливого, хіба 
що стала більш безстрашною і намагається важчу 
ношу завдання звалити на свої плечі, а так біль
ше ніби нічого... -  Стефанко ще хотів додати, що 
стала ніжнішою, хоче більше ласки й турботи від 
цивільного чоловіка, але так і не сказав про це.

-  Звичайно, людям, далеким від медицини, важ
ко вловити у жінці, що чекає дитину, щось важливе
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і нове у поведінці! -  вирішив Федір перейти до 
головного, що змусило його зустрітися віч-на-віч 
зі Стефанком.

-  Не розумію, навіщо вся ця розмова? -  якось 
в’яло промовив Стефанко, ніби передчуваючи, 
що зараз відбудеться таке, що проллє світло на 
цю інтригу.

-  Люся вагітна і вже перекотило за половину 
терміну! -  зізнався Федір. -  Що будемо робити?

Ця звістка приголомшила старого. Звичайно, 
він, хто ж іще, може бути батьком Люсиної дитини? 
Як це могло статися? Люся розповідала йому про 
проблеми її материнства і що лікарі поставили 
їй вирок. «А, може, це неправда? -  подумав у цю 
мить Стефанко. -  Може, Федір розігрує його, до
гадуючись, як він, Стефанко, насміхається над 
ним і Наумком через Фросю. Може... Та ні! Люся 
й справді змінилася навіть у ставленні до нього. 
Останнім часом навіть не впускає його до себе. І 
почала дуже стрімко набирати вагу. Він раптом 
пригадав свою жінку, коли вона була вагітною, 
і зрозумів нарешті, що багато подібного зараз є 
в них...

-  Як ти знаєш, що вона вагітна? -  оговтавшись 
від такої новини, запитав Стефанко.

-  Як, як? -  знизивши плечима відповів Федір. -  
Так і знаю!
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-  Ти що не розумієш, про що я запитую тебе? -  
знервовано, навіть з якоюсь ревністю, запитав 
Стефанко. -  Ти що пхав туди пальці?

-  Звичайно... -  Федір спеціально зробив паузу, 
щоб розізлити товариша. -  Звичайно, що ні! В та
ких умовах і...

-  Ти дивися мені! -  зло глянувши на Федора, 
процідив Стефанко. -  Дізнаюся, застрелю!

У цей час двері хати відчинилися і на порозі 
з’явилася жіноча постать.

-  Стефанку! -  упівголоса роздався плаксивий 
жіночий голос. -  Де ти, застудишся! Йди-но до хати.

-  Повертаймося назад, тим більше, що за тобою 
скучила «приліпка», -  запропонував Федір. -  Про 
нашу розмову -  нікому, але постарайся вирішити 
це питання. Люсі не можна йти на завдання, бо 
для неї, напевно, і для тебе -  це останній шанс 
материнства.

-  Де ви пропадали так довго? -  дивлячись на 
обмерзлих чоловіків, усміхнувшись, запитала Фро
ся. -  Чи не задумали часом чогось дурного?

-  Ні! -  одноголосно відповіли партизани, гля
нувши одне на одного. -  Ми готові до бою!

-  Сьогодні дуже важливе і відповідальне завдан
ня ! -  промовила Фрося. -Ризик дуже великий і тому 
замість Люсі у стиковці буде Федір. Він переодяг
неться в жіночий одяг, а далі все за планом. Тепер
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наступне: якщо хтось забариться або не встигне 
вийти з оточення, яке можливе у цій ситуації, то 
не думайте чекати або визволяти його. Кожен має 
при собі гранату, цей оберіг від полону. І ще. Люся 
приготує всю нашу амуніцію, щоб ми після повер
нення могли відразу залишити хату і перебратися 
в інший район. Якщо все пройде успішно, то наші 
люди підуть з нами, а там передамо їх на блокпост. 
Заручників і полонених сепарів не брати, знищу
вати на місці. Позаряджайте ліхтарики, вони нам 
у дорозі пригодяться. Питання будуть?

Наступила тиша. Кожен думав над словами 
Фросі. Може, дехто молився у душі за своє спасіння 
й опіку Господню.

-  Фросю, -  тихо мовила Люся. -  Я хочу попросити 
тебе зробити одну послугу. Звичайно, я вдячна зате, 
що ви всі оберігаєте мене від клопотів, але я хочу 
піти разом з вами у цей, можливо, останній похід.

-  Це питання навіть не виноситься на повістку 
дня, а не те, щоб обговорювати його зараз! -  ви
сунувши руку поперед себе, ніби хотів нею від
городитися від слів Люсі, категорично промовив 
батюшка. -  Думаю, вже всі знають, хіба що за ви
нятком Стефанка, що ти вагітна і тому будеш вдома. 
Може, колись дитина, народжена у стихії страшної 
слов’янської братовбивчої війни, оцінить нас, тих 
безіменних героїв, і не допустить в майбутньому
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подібного ганебного явища, а розповість нашим, 
як їх можна тепер по-іншому назвати «колишнім 
братам», жорстоку правду. Тепер ми всі, хто тут зна
ходиться, відповідальні за життя Люсі. Так сталося, 
що вона нарешті завагітніла і виношує виплекану 
у жіночих мріях дитину. Якщо ж ми не поверне
мося, молися і, можливо, дитя, а я впевнений, що 
це буде синочок, стане колись священиком і буде 
у молитві відвідувати кожного з нас! Лишень у 
молитві спокій душі!

-Дякую, отче! -  вперше Люся назвала батюшку 
отцем. -  Ця майбутня дитина послана мені Господом 
замість нашого спільного партизанського синочка 
Дениска. Так я вимолювала в Господа дитину, але 
зовсім не вірила у реальність сповнення моєї мрії- 
молитви. Так, ця моя дитина спільна з диханням 
мого коханого Стефанка. Я зараз беру на себе велику 
відповідальність перед Богом і вами, але, повірте, 
я ніколи не залишу Стефанка поза собою і єдине, 
що я прошу вас усіх: не відривайте мою частину 
життя від Стефанка. Сьогодні я піду разом зі своїм 
чоловіком, чого б це не коштувало мені. Отче, я з 
великою повагою ставлюся до вас як до священика 
і як до людини. Я пізнала Господа через побожність 
свого судженого Стефанка. І ще. Нехай простить 
законна жінка Стефанка, що я стала на її дорозі. 
Життя звело мене з цією чудовою людиною, з волі

318



самого життя тільки спільна смерть може лишити 
мене і не тільки мене, але й думаю, що й Стефанка, 
взаємного обірваного слова «кохаю». Всі глянули 
на Стефанка, який від таких допитливих поглядів 
навіть зніяковів. Всі чекали від нього відповіді. 
Він, трохи подумавши, тихо промовив, що зараз 
вперше почув цю новину і від майбутньої дитини 
не відрікається. Навіть попробував пожартувати, 
що, як говориться в анекдоті, чоловік дізнався, що 
його жінка гуляє після того, як про це гомоніло 
вже ціле село.

-  Я люблю свою Люсю, -  твердо вимовив Сте
фанко, -  але заперечую, щоб вона йшла з нами на 
таке відповідальне і ризиковане завдання!

-  Ні! Якщо ви не візьмете мене з собою, то я 
піду сама і буду вашою тінню. Стефанка не залишу!

Звичайно, загонові дуже була потрібна Люся, 
але враховуючи її теперішній стан, важко було по
годитися на її участь. Тоді Фрося взяла ініціативу 
у свої руки і запропонувала провести голосуван
ня. «За» і «проти» не проголосував ніхто, зате всі 
«утрималися».

-  Що ж, нехай вирішують удвох, як правильно 
поступити! -  погодилася Фрося. Звичайно, Люся 
знала і була впевнена, що її Стефанко погодиться 
з нею.
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Загін рухався на об’єкт роздільно: Стефан
ко, одягнувши свого «протеза», кульгав поруч з 
Люсею, яка до свого живота додала подушку, що 
заважала їй рухатися. Збоку здавалося, що йде 
перестаріла пара. Вони рахувалися, мов жива 
мішень, бо коли появляться патрулі, то в першу 
чергу, якщо їх викриють, опиняться в небезпеці 
саме вони. Тому Стефанко і Люся, на всяк ви
падок, тримали за рукавами гранати. За ними 
по одному з інтервалом в сто метрів крокували 
інші партизани. Зупинилися біля самої пошти, 
що уціліла після запеклих обстрілів з обох бо
ків. Там терористи для тимчасово затриманих 
влаштували місцеву тюрму. За даними розвідки, 
там знаходилося шість військових збройних сил 
України і четверо добровольців, яких збиралися 
через день етапувати до російського кордону. 
Завдяки прибуткам з «мародерських» операцій з 
вилучення коштовностей у покинутих населенням 
домах, партизани могли викупити у найманців 
ту чи іншу цінну інформацію. А враховуючи, що 
останнім часом вони не отримували зарплатні, 
то це було на руку партизанам.

«Старенькі» підійшли до будівлі й постукали у 
шибки вікна. Ніхто не виходив. Партизани поду
мали, що інформація була неправдива і полонених 
солдатів там немає, або вже вивезли, чи не було їх
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зовсім. Постукали ще раз. На цей раз двері відчинив 
громило зі заспаними очима.

-  Чого вам треба, жебраки? -  позіхаючи, запитав 
вартовий, тицьнувши дулом автомата Стефанкові 
у груди. -  Хочеш померти не своєю смертю?

-  Холодно нам, солдатику-визволителю, -  жа
люгідно промовив Стефанко, а голос його тремтів, 
як собачий хвіст на морозі. -  Можна, ми зі старою 
погріємося в тебе у кімнаті?

-  Ато що ти ще придумаєш, погань хохляцька! -  
невдоволено сказав вартовий і штовхнув старого у 
груди. -  Забирайся, поки не продірявив тобі живота.

-  Я не хочу задарма, -  Стефанко вийняв із-за 
пазухи пляшку і протягнув вартовому. -  Сам не п’ю, 
бо і так ледве ходжу, а тобі, синок, не зашкодить!

-  Добре, -  погодився громило, -  але ти попро
буй наперед сам! Старий Стефанко відкоркував 
плящину і хотів попробувати з горла, але вартовий 
дав йому склянку.

-  На, зі склянки випий, бо може заразу якусь 
маєш!

Стефанко випив, скривився, аж дух заперло, по
дав пляшку вартовому, закривши своїми плечима 
його від Люсі. Той попробував й собі, потім ще і ще. 
Люся тим часом шмигнула за кут коридору і покла
ла вибуховий пакет під двері, де відпочивали інші 
найманці. Потім швидко пішла в кінець коридору
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і відкрила вікно, в яке відразу ж вскочили Наумко, 
Федір і «Чапай».

Вартовий, сховавши плящину, почав випро
ваджувати Стефанка геть на вулицю.

-  Я дам тобі ще, синку, трохи золота, бо й справді 
мені кепсько і можу замерзнути на вулиці, -  про
сився Стефанко. Він простягнув золотого персня, 
відступивши до світла так, щоб той добре побачив 
його і відійшов від вхідних дверей у глибину ко
ридору. Стефанко зробив крок вперед до вхідних 
дверей, відчинив їх і вискочив на вулицю. У цей 
момент почувся вибух, повилітали шибки у вікнах 
кімнат. За ним пролунав ще один вибух. Потім ще. 
Стефанко побачив, як партизани висадили через 
вікно Люсю і вона, скинувши подушку, підтримуючи 
свого живота, побігла в умовлене місце. Стефанко 
оббіг будинок, підклав вибухівку під вікно, яке через 
мить висадилося у повітря. Полонені, не розібрав
шись в чому справа, один за одним вистрибнули у 
вікно і побігли за Стефанком. Все палало. Люся під
велася зі снігової постелі, здригаючись, оглянулася 
навколо себе. Купи і поодинокі трупи людей тепер 
не викликали в неї такого великого болю, як вперше, 
коли йшли на завдання і загубили Дениска. Зараз 
вона відчувала пустий тупий біль у голові, та ще 
боліло серце і низ живота. «Дитино, пробач за не
зручності. Це все заради тебе і твого майбутнього!»
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Вона навіть не усвідомлювала тепер самої смерті, а 
лише через заметіль здалека дивилася нате сумне 
видовище горілих трупів і ще живих людей. Б’ючи 
руку об руку, хукаючи в замерзлі кулаки, вона тихо, 
мов п’яна, пішла попри паркан углиб вулиці. На 
мить спинилася, оглянулася крізь віхолу назад. 
Навколо було видно, немов удень. Синій дим із за
пахом горілого м’яса звивався вгору. Люся відчула 
цей запах, та після загибелі свого Дениска її це вже 
не вражало. У неї атрофувалося сприймання, вона 
не могла уже реагувати. Стомлена голова не могла 
чітко усвідомлювати фактів, не могла впоратися з 
тяжкими випробуваннями, що випали на дорогу 
її життя і нашарувалися на злиденне полотно її 
пам’яті. Та ось загорілись теплом її очі: з-за кута 
будинку показалася постать Стефанка. Він, куль
гаючи, поспішав до неї. Ось вже виразно видно 
його трохи згорблену не по літах фігуру. Люся на
віть усміхнулася -  так добре грав її коханий роль 
жебрака! Та раптом по слідах Стефанка посунула 
величезна тінь, за нею друга, третя разом швидко 
наздоганяли її коханого. Вона намагалася крикну
ти, попередити Стефанка, що за ним приліпилися 
хвости і що потрібно швидко відірватися від них. 
Вона чітко пам’ятала попередження, що не потрібно 
йти на допомогу, коли хтось з партизанів попадає 
в поле зору ворога. Така фатальна реальність жор

323



стокого часу. Стефанко почув кроки, що швидко 
наближалися до нього. Він прискорив ходу, але 
клятий протез на нозі дуже заважав. Йому добре 
вже було видно Люсю. Завченими знаками давав 
зрозуміти, щоб вона не видавала себе. Люся дума
ла по-іншому: не стане Стефанка, то не потрібно 
жити ні їй, ні майбутній дитині. Вона намацала в 
кишені куртки холодний металевий предмет і не
велике кільце від нього. Вийшла назустріч своєму 
чоловікові, незважаючи на заборону. Стефанко 
прочитав на її лиці смертельний вирок і зрозумів, 
що це вже кінець...

2

Сальваторе, сидячи на задньому сидінні таксі, 
периферичним поглядом дивився на свою Ган
нусю. В цю мить він вважав себе найщасливішою 
людиною у світі. «Нарешті ми будемо навіки ра
зом ! -  сиділа у голові одна й та сама думка. -  Разом! 
Тепер ніхто не знущатиметься з її такого красивого 
тіла!» Вони переважно мовчали. Ледь накрапував 
осінній дощик. Водій включив програвач і салон 
заповнила легка настроєва мелодія. Вона добре 
пасувала до дощу й роздумів Сальваторе. Він три
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мав руку Ганнусі, яка аж спітніла під його рукою. 
Піт був прохолодним, яку  вбивці, і це створювало 
їй деякий дискомфорт. Проте вона намагалася не 
думати про погане, бо не пізніше завтрашнього 
дня вони будуть усі троє разом. Тепер вона може 
все пробачити своєму Сальваторе. Він справжній 
мачо! Хоча й не красень зовні. Він сильний і може 
піти на самопожертву заради кохання. Такого їй, 
простій українській заробітчанці, не снилося навіть 
у найромантичніших снах. Яке непередбачуване 
життя, що має свої, тільки йому надані Всевишнім 
смисли!

В’їхали до міста і тепер вже добре бачили у са
лоні автомобіля одне одного. Сальваторе на мить 
якось інстинктивно забрав свою руку з руки Ганни, 
але відразу ж знову похапцем поклав, ніби боявся, 
що її можуть викрасти. Ганна нахилилася вперед і 
тихо промовила до водія:

-  Прошу звернути у наступний провулок, що 
праворуч.

-  Навіщо? -  раптом запитав Сальваторе, впі
знаючи до болю знайомий будинок, у який йому 
частенько доводилося заходити за Ганною. -  Ми 
ж домовилися...

-  Коханий... -  жінка нахилилася, поцілувала 
Сальваторе у мочку вуха, повернувши його лице 
до себе. -  Мені на хвилинку! Потрібно розраху
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нок взяти у господині й деякі речі, бо більше не 
повернуся сюди! Цими останніми словами вона 
заспокоїла Сальваторе.

-Добре! Тільки на кілька хвилин, водій не буде 
виключати двигун, -  нагадав Сальваторе

Ганна на мить задумалася, потім знову поці
лувала Сальваторе, погладивши по скроні, немов 
малу дитину.

-  То займе трохи часу! -  подивившись у вічі, про
мовила Ганя. -  їдь додому і приготуй нам шлюбне 
ложе. Сьогодні я обіцяю тобі віддатись без залишку, 
щоб все подальше спільне життя ми пам’ятали цю 
дощову осінню, але радісну мить нашого щастя. 
Можливо, сьогодні ми зачнемо нове життя нашої 
майбутньої дитини.

-  Ні, я не поїду звідси, доки ти не вийдеш! -  
заперечив знову Сальваторе. -  Не травмуй мене, 
чуєш? І не псуй мої плани...

-  Я обіцяю тобі повернутися до тебе, як тільки 
залагоджу справи! -  наполягала жінка. -  Ти ж знаєш 
не гірше за мене, що зробить зі мною господиня, 
коли я не піду по-доброму? Мафія торгу жінками 
знайде мене, де б я не була... А я хочу нарешті спо
кою і домашнього затишку з... тобою!

-  Добре... -  пробурмотів Сальваторе,- тільки 
не барися, коли що, подзвони і я прилечу за тобою.

-  Не більше, ніж за дві години я буду в тебе!
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-  Чекатиму! -  промовив чоловік.
Ганнуська глянула краєчком ока на знайому

будівлю. Вікно у її кімнаті не світилося.
-  Я залишу тобі гроші на таксі! -  сказав Саль

ваторе, виймаючи з кишені гаманець.
-  Ні, не потрібно, коханий! -  заперечила Ганна, 

поклавши свою руку на його гаманець. -  Я отримаю 
розрахункові. Мені їх вистарчить на дорогу.

Таксі рушило. Сальваторе оглянувся і у задньо
му вікні авто побачив одинокий силует жінки, яка 
нерухомо стояла на дощі. Йому здалося, що то ма
рево, що це зовсім чужа постать, яка більше ніколи 
не буде в його обіймах. За поворотом Сальваторе 
наказав водієві зупинитися і вийшов на вулицю. 
Дощ посилився і чоловікові нічого не залишилося 
робити, як податися у кафе, що напроти Ганниного 
закладу. Він замовив філіжанку пахучої кави.

Приміщення кафе приглушено освітлювалося. 
Випив каву залпом, потім замовив ще дві. Тепер 
вже смакував, нервово суваючи філіжанкою по 
столику. У шпаринку між гардинами Сальваторе 
побачив вікно кімнати, де ще недавно Ганнуся 
приймала відвідувачів. Воно тиснуло своєю тем
нотою. Дивлячись у напівпорожню філіжанку, 
він думав про завтрашній день і про прийдешню 
вічність його почуття до цієї незвичної жінки, яка 
залишила свою рідну землю заради тих мізерних
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лір... Він кохав цю людину попри всі її вади! Рап
том крізь штори у вікні впало пасмо світла на його 
стіл. Сальваторе рвучко відсунув штору і жахнувся 
від побаченого: у вікні спальні Ганни засвітилося. 
«Напевно, забирає свої речі, -  заспокоював себе 
чоловік. -  Ще мить і вона вийде на вулицю і знову 
скаже, що я ревную її і тому чекаю». Сальваторе 
затягнув штору і знову почав сувати філіжанкою 
по столу. Випив каву. Неспокій поселився у серці. 
Коли знову відсунув штору, то побачив Ганине 
вікно, залите темно-червоним світлом. «То не 
може бути! -  у скронях барабанили думки. -  То не 
вона, то інша продає зараз своє тіло! Його кохана 
напевно у господині вирішує важливе питання 
розірвання договору!» -  вже вдруге заспокоював 
себе Сальваторе. Неспокій у душі чоловіка кожної 
митті, немов цунамі, накочував одну важку думку 
на іншу. Не пам’ятав, як опинився у знайомому 
приміщені публічного дому. Ним трусило, мов від 
малярії. Перейшовши через вітальню, Сальваторе 
за мить вже стояв на східцях, що вели до спальні 
Ганнусі. Раптом двері розчинились і перед ним 
появився чоловік атлетичної будови. Рефлекторно 
Сальваторе глянув на себе. У порівняні з клієнтом 
Гані він здався комариком. Він ще не вірив, що там, 
за дверима, стоїть чи лежить у ліжку розігріта тим 
типом його кохана Ганнуся. Але випроставши свої
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делікатно журливі плечі, Сальваторе зробив крок 
вперед, минувши велетня. І тут перед ним з’явилася 
розхристана Ганна.

-  Чому ти прийшов сюди? -  обурилася жінка.
-  Не знаю, -  знизив плечима Сальваторе, і 

йому самому стало смішно від такої відповіді. Він 
взяв Ганнуську рукою за плече і потягнув назад 
до спальні. У вітальні, де чекали клієнти, знявся 
гамір. Запротестували чоловіки, що чекали своєї 
черги.

-  Я замовив цю красуню давно! -  крикнув услід 
на звинувачення чоловіків Сальваторе. На шум ви
йшла власниця і побачивши цю картину, крикнула 
до повії:

-  Чому порушуєш черговість клієнтів?
-  Я заплачу за неї за весь день роботи, а також 

недотримку! -  трясучись від злості, відповів за 
свою кохану Сальваторе. Він підійшов до госпо
дині і сунув їй у кишеню жменю з грішми. -  Цього 
вистарчить, щоб найняти іншу українку, а Ганю я 
забираю назавжди! -  Одягайся, я тебе чекаю у вес
тибюлі! -тільки і зумів витиснути з себе Сальваторе.

-  Навіщо ти прийшов сюди, -  спам’яталася Ган
нуська. -  Я ж тобі говорила, щоб чекав мене вдома.

-  Збирайся, а то знесу той заклад разом з то
бою! -  заревів Сальваторе, злякавшись свого голо
су. -  Швидко!
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Ганнуся побігла у кімнату і через хвилину ви
йшла з невеличким клунком у руці.

- 1 то все, за чим ти прийшла сюди? -  здивувався 
Сальваторе. -  Напевно, тебе засвербіло те місце, що 
утримує дві ноги, щоб не розчахнулися? -  злісно 
запитав чоловік.

-  Не принижуй мене перед людьми! -  тихо 
сказала жінка.

- 1 ти вважаєш їх за людей? -  усміхнувся Сальва
торе, показавши на приголомшених чоловіків, що 
зовсім не чекали такої безкоштовної вистави. -  І 
ти маєш тих покидьків за людей, що за гроші ви
ливають своє сім’я в твоє тіло?

Сальваторе міцно взяв Ганю за руку і повів 
через весь вестибюль, немов малу дитину, супро
воджуваний млосними поглядами клієнтів. Коли 
вони вийшли в темний провулок і Ганнин заклад 
щез за кутом двоповерхового будинку, Сальваторе 
нарешті відпустив її руку, що аж посиніла від його 
руки, й тихо промовив:

-  Зайдімо до кав’ярні, бо не можу спокійно 
сприйняти все пережите й побачене за цей час.

У кав’ярні Сальваторе запримітив у найдаль
шому кутку вільний столик. Замовивши спиртне 
і дві канапки, Сальваторе почув знайомий запах, 
що доносився від Гані.
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-  Ти що, не підмилася після свого клієнта? -  
гидливо запитав чоловік, зробивши при цьому 
кислу міну.

-  Ти ж гнав мене, мов навіжений, -  оправдо- 
вувалася Ганнуся. -  Звичайно, після всіх клієнтів 
я ретельно підмиваюся.

-  Поки офіціант принесе нам щось перекуси
ти, піди у вбиральню і приведи себе у порядок, а 
то зригну, що їв ще позавчора! -  грубо наказав 
Сальваторе. -  Дивись, щоб я тебе знову не шукав 
у господині...

Сальваторе відхилив штору і пильно розглядав 
чорні оливки, над якими мерехтіло світло на стов
пах. Пережите кілька хвилин тому пекло його, мов 
вогнем, і ще й досі підступає до горла, коли думає 
про минуле... За весь час їхнього знайомства він 
переживав гіркі розчарування і не раз страждав од 
пекучих докорів сумління, але завжди прагнув від
новити усі сили і утихомирити свою розхвильовану 
душу. Сальваторе нарешті, через стільки літ життя, 
зрозумів, що без хитрощів прожити нелегко, і тому 
частіше доводиться дурити самого себе, ніби все 
в порядку, що все так і має бути на білім світі. Ще 
змалку Сальваторе весь вільний час проводив в 
отця Генріха і тому вважав, що виховання отримав 
саме в нього. Не під силу було осягнути йому отцеву 
науку життя. Тепер, по літах, Сальваторе зрозумів,
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що втратив не тільки повчання отця Генріха, але 
й сутність самої людини. Можливо, отець у такій 
ситуації зараз порадив би йому мудрий вихід... 
Сальваторе різко затягнув рукою штору. Тепер він 
знову повернувся у реалії сьогодення. Ганнуся при
йшла з вбиральні без макіяжу і чоловік відразу ж 
звернув на це увагу. Помолодшала, від холодної води 
зарум’яніли щічки. Сальваторе аж рота відкрив.

-  Що це в твоїх руках ? -  запитав Сальваторе , 
коли вона сіла до столу.

-  Я загорнула свої трусики у целофановий м і
шечок, попередньо виправши їх у теплій воді, -  
сором’язливо відповіла Ганя, ховаючи згорток у 
сумочку. -  Це тебе не буде дразнити, коханий?

-  Цього слова мені не кажи! -  видушив з себе 
чоловік. -  Якби зараз прийшов Франческо, ти так 
само назвала б і його!

-  Я кохаю тебе! -  мовила Ганнуся, захлинаючись 
від сліз. Вона звабливо пригорнулася до його плеча, 
підставляючи губи для поцілунку. Уявивши Ганю 
без трусиків, Сальваторе почав крутитися задницею 
на кріслі. Внизу все затерпало і не давало йому 
спокою. Здавалося, що весь червоний мурашник 
заповнив його плавки.

Офіціант, що спостерігав за цією картиною, не 
витримав, підніс і поклав на їх столик під серветку 
ключик до кімнати. Сальваторе непомітно кивнув
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головою і той, отримавши в руку кілька купюр, 
повернувся на своє місце.

-  Може, підемо і ти покараєш мене за все, що 
я натворила. Можеш навіть і кілька разів? -  вона 
потяглася губами до його щоки, шукаючи губ, а він 
різко відштовхнув її геть.

-  Ах ти такий негіднику! -  запалала Ганна, 
взявшись руками у боки. -  Навіщо ти кривдиш 
жінку? Коли не хочеш мого тіла, то забирайся під 
три чорти! Я йду назад у заклад!

-  Стій! -  Сальваторе ледве піднявся з крісла, 
кров у малому тазу пульсувала і тягнула його до
низу. -  Стій, я не все сказав тобі! Він поклав свою 
руку на її плече, щоб завадити піднятися і вийти. -  
Я не ревную і не боюся, що ти залишиш мене. Ми 
наближаємося до тієї хвилини, коли ми будемо 
навіки разом і ніщо, повір, ніяка сила не зрушить 
і не роз’єднає нас! У мене завмирає серце, коли 
згадую чисту гнучку ніжність і тремтіння твого 
тіла! -  Сальваторе подав Гані фужер і сам також 
випив залпом. Потім налив собі ще і випив, не ка
жучи ні слова. Випила і Ганнуся. Вона не відривала 
свого спокусливого погляду від нього і пристрасно 
гладила своєю рукою по його стегну. Поглянула на 
дерев’яні сходи, що вели вгору до кімнати, і її очі 
заблищали, але не так, як від алкоголю, а зовсім 
по-іншому. Вони мов би хотіли втопитися у ніжних
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обіймах коханої людини й пірнути у найпотаємніші 
глибини незвіданого...

-  Ганю, любове моя! -  п’яніючи від випитого і 
передчуття вершин насолоди від її жіночих глибин, 
роблячи паузу перед кожним сказаним словом, вів 
далі Сальваторе. -  Я не хочу відчути полиск твого 
незрівняного тіла саме тут, в кімнаті, просякнутій 
чужим потом! У нас тепер все буде по-іншому, 
аристократично і пам’ятно! Нас чекає таксі, ми 
їдемо кататися по узбережжю. Попереду найкращі 
кав’ярні, ні -  найкращі ресторани, готелі Італії! Все, 
кохана, до твоїх філігранних ніг!

Ганна хотіла заперечити Сальваторе, але тільки 
махнула рукою. Вир глибокої людської фантазії по
глинув розум. Вона вже була поза реальним світом. 
Сальваторе загіпнотизував її своїми бурхливими 
напівдитячими витівками і вона вже й справді 
щиро повірила йому. А головне, пристрасно захоті
ла його тіла, його словесно-тілесного італійського 
темпераменту. І не біда, що вона встигла у ліжку 
сьогодні прийняти не одного такого італійця, але 
Сальваторе в цей час був для неї справді непере- 
вершеним!

Вони сиділи у дорогому авто, яке слугувало за 
таксі. Таке авто Ганна бачила кілька разів лише 
мельком, а щоб ось так сидіти в ньому на задньому 
сидінні і поводитися, як власниця, -  такого не могло
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бути навіть у мрії. Вона заголила свої ноги вище 
колін і поклала на стегна Сальваторе. Деякий час 
він гладив їх до колін, але коли пригадав, що вона 
без трусиків, то відразу ж спам’ятався. Йому не хо
тілося збуджуватись до крайності, а сили потрібно 
було зберегти для розкішної готельної спальні.

-  Збережімо наш запал до спальні, щоб ми тоді 
справді відчули інше, заможне життя, яким кожного 
дня насолоджуються багаті, а не ми, прості люди. 
Я -  голодранець, а ти -  українська наймичка! Ганна 
поклала свою голову йому на плече і, здавалося, 
що вона навіть задрімала.

їхати потрібно було понад годину, тому він за
пропонував жінці трохи відпочити. А сам дивився 
у вікно на поодиноких перехожих, що зупинялися, 
здивовано розглядали це авто й махали їм руками. 
Ганна дрімала і не бачила цього. «Ось ця жінка 
довела мене до такого життя, яким воно є зараз і 
насправді. -  думав Сальваторе, хитаючись в такт 
руху автомобіля. -  Саме заради неї я пішов на 
великий і неоправданий ризик, але пішов все ж 
таки свідомо. Зараз в мене повні кишені грошей і 
тому Ганна пішла зі мною, нехтуючи добрими за
робітками своїм тілом у таємничому закладі. Всюди 
лише жінки і гроші, гроші і жінки -  і нічого іншого 
немає у цьому проклятому такими ж невдахами, 
як і я, світі! Що було би, якби я не прийняв цього
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рішення? Ганна остаточно кинула б мене й пішла 
на великі гроші до Франческа. Але він готував їй 
капкан, щоб забрати собі навічно їхню спільну 
дитину, її Габріеллу, а потім поєднати долю з но
вою наймичкою з України! Ганнуська дурненька 
і не розуміє, що може чоловік заради кохання до 
іншої жінки».

Сальваторе повернувся і глянув на свою суджену. 
Уві сні вона мирно посміхалася, можливо, згадувала 
приємні хвилини, проведені сьогодні у ліжку з од
ним із клієнтів? На мить Сальваторе закипів і аж 
здригнувся від однієї лише думки! «Я переживаю 
і навіть жалкую, бо несправедливість і невдяч
ність, яких зазнаю від своєї коханої жінки, є надто 
жорстокими! -  думав Сальваторе, притулившись 
щокою до холодного вікна автомобіля. -  Я дуже 
мучуся, страждав і страждаю. Дні і ночі видаються 
мені безкінечно довгими і похмурими, але попри 
все те, зараз на душі якась гірка радість. Радість 
закінчення мук поверне мені відчуття повноцін
ності та, нарешті, вічного спокою разом з коханою 
Ганнусею. В неї був шанс піти від мене. І коли б я 
у майбутньому зустрів іншу жінку, то мстився би, 
кривдив би її за те, чим завинила переді мною оця 
жінка, що зоветься Ганною!»

Автомобіль заскреготав гальмами і зупинився. 
Сальваторе спочатку подумав, що це світлофор
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перервав його думки, але водій коротко промовив: 
«Приїхали!» Обережно розбудивши Ганю, Саль
ваторе першим вийшов з салону, подавши руку 
жінці. Це було особливо приємно Гані, адже ніколи 
й ніхто не виявляв до неї такої уваги, як зараз це 
робив її Сальваторе.

-  Я щаслива! -  вперше у житті промовила Ганя, 
коли вони зайшли у свій номер готелю. їй навіть 
стало страшно, побачивши такі дорогі апартаменти. 
Вона боялася зробити крок вперед, щоб, бува, не 
затоптати.

Велике спальне ліжко сліпило своєю білизною. 
Величезне, майже на півстіни, дзеркало промовисто 
висіло навпроти ліжка. Ганнуся на мить прикрила 
повіки і уявила себе і Сальваторе зовсім голими на 
цьому ліжку та відображення у дзеркалі. їй раптом 
пригадалися ті далекі літа, коли вона віддавалася 
чоловікам під корчами, на лавочках, на стриху в 
стодолі Михаська, над монотонно пережовуючими 
сіно коровами, час від часу у своїй конурі з гос
подарем Франческо, який так і не запросив її до 
свого сімейного ліжка. А все ж таки прогрес! Вона 
зараз у королівському ложі. Вона, проста селянка 
з глухого українського села, яка нічого не бачила 
ужитті, окрім клаптика землі, який, стоячи рачки, 
обробляла мотикою. Зараз вона вдячна за все це 
єдиній дорогій людині, Сальваторе: «Ах, Сальваторе!
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Скільки ти натерпівся через мене, простої сільської 
необтесаної дівки! Мені до тебе не вмитися...»

Це здивування продовжувалося у ванній кімнаті. 
Ганнуська тільки охкала й ахкала. Вся в люстрах, 
ванна не давала змоги нікуди сховатися. Вони 
купалися голими, час від часу пірнаючи у напо
внену вишуканими запахами й кольоровою піною 
ванну. Запах свіжого жіночого тіла п’янив голову 
Сальваторе. Ганя весь час приставала до нього, 
зачаровуючи своїм бажанням провалитися у без
одню його почуттів.

-  Мій листочок, що впав з дерева кохання, про- 
літаючи повз налиті бажанням груди, зачепившись 
за рясне лоно, тремтить від чистої, невгамовної 
роси, що осіла на ньому, і чекає твого, непідвладного 
природним почуттям, дотику. -  Ганна боязко, ледь- 
ледь торкаючись його тіла, проводила кінчиком 
язика по його плечу. Це нагадувало крапельки дощу, 
що плачучи, стікали з шибок вікна. Це інтригувало 
Сальваторе, збуджувало й так збуджене до знемоги 
тіло, але він вперто йшов до здійснення свого плану.

-  Тут не місце для з’єднання наших тіл! -  шепотів 
він, обдаючи свою кохану палкими поцілунками. -  
Не поспішай, попереду найважливіше у нашому 
спільному житті!

Коли вони свіжі, норовливі, вийшли з ванної 
кімнати, то їх чекав ще один сюрприз -  накритий
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у їдальні великий, з різними смаколиками стіл, а у 
кришталевій посудині з льодом ігристе італійське 
вино, ніжне карпаччо з лосося, креветки фламбе, 
чудові італійські оливки з хрустким білим хлібом, 
а на десерт панетоне, касата, ніжнийтірамісу... На 
столі горіли три великі фіолетово-перламутрові 
свічки. Це додавало особливої святковості.

-  Вип’ємо за нас трьох! -  не витримала Ганя, 
піднімаючи бокал ігристого вина,- щоб, нарешті, 
нас обминула біда!

-  А... а хто третій? -  здивовано підвівши до
гори брови, запитав Сальваторе, запинаючись і 
оглядаючись навколо себе.

-  Як хто? -  відвівши від губ бокал, перепитала 
жінка. -  Звичайно, що наша Габріелла!

Сальваторе на мить задумався. Він зовсім забув, 
що обіцяв Ганні викрасти з лап Франческо її дочку. 
Чоловік непомітно для Гані скривився.

-  Звичайно, звичайно! -  підхопився Сальваторе, 
виправляючи ситуацію. -  Я добре пам’ятаю, що 
обіцяв. За тим затримки не буде! Габріелла виросте 
прекрасною італійською панною і, можливо, по
корить не одне аристократичне серце Італії!

-  За це я п’ю з особливою насолодою, мій ко
ханий Сальваторе! -  пафосно вимовила Ганя, ви
хиливши повний бокал вина.
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Тихо лунала спокійна ненав’язлива мелодія. 
Здавалося, що її звуки доносилися десь з-під ліж
ка. Вони навіть разом повернули свої голови у бік 
відчинених дверей спальні, й разом розсміялися. 
«Вовка завжди тягне до лісу!» -  подумала Ганя і 
сказала це вголос, переклавши Сальваторе італій
ською. Це його дуже розсмішило.

-  Ти вже хочеш мене, кохана? -  тремтячим го
лосом запитав Сальваторе. Він холонув від жаху, 
що вона ось зараз відмовить йому, як це робив він, 
Сальваторе, сьогодні весь день.

-  Так, але...- тягнула Ганнуся.
-  Що, але?
-  Ти справді викрадеш Габріеллу? -  боязко за

питала Ганнуся.
-  Піп двічі казання не каже! -  через силу усміх

нувся Сальваторе.
-  І ще... ще одне. -  Ганя опустила голову і на

віть просльозилась. -  Ти прощаєш мені усе за моє 
минуле життя?

У цю мить Сальваторе ніби хтось штрикнув у 
саме серце, провернув лезо і розпорошив усе сер
цеве нутро. «Навіщо ти згадала те, що мене мучить 
увесь час від першого дня нашого знайомства?» -  
стукали в скроню несамовиті думки. Сальваторе 
глянув їй в очі. Ганя спробувала посміхнутися, але 
їй це не вдалося. Лице Сальваторе сіпнулося так,
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ніби він вдарився чолом у те лезо, що вилізло з 
його серця. Під грудьми шпигнуло лютим болем, 
а в серці заклекотів шалений гнів.

-  Прощаю, кохана моя. Я все тобі прощаю: і 
дні, і ночі, які ти проводила, сама не знаючи з ким, 
але знала, за що! -  нервово говорив Сальваторе. 
Йому важливо, щоб вона не встала і не залишила 
його самого тут, разом з планами, які він плекав 
довгими ночами, коли бував наодинці і уявляв її 
з усіма чоловіками, а не з ним. Чому Ганнуся мо
гла з ними бути, а з ним ні? Гроші! Гроші рухають 
життям, почуттями й усім іншим. Зараз головне не 
розслабитися, головне вистояти цих кілька хвилин, 
а потім все буде по-іншому, по-його!

-  Сальваторе, ти щасливий, скажи?
-  Так, кохана!
-  Пам’ятай, Сальваторе, що ти тепер повинен 

ставитися до мене так, як це робиш сьогодні! -  Ган
нуська схвильовано дивилася своєму коханому в 
вічі. -  Ти сказав, що прощаєш мені. Так, я змушу
вала тебе страждати, але, повір, і сама страждала 
неменше за тебе! Я кохаю тебе до безтями! І тіль
ки твоє щире і бездонне кохання змусить мене 
забути все, що було в минулому, забути тіла тих 
чоловіків, що шматували моє тіло, немов шакали, 
і ти повинен назавжди закрити мені дорогу в цей 
проклятий заклад.
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«О, Господи! -  ледь стримувався Сальваторе. -  
Знову ніж і знову в ту саму рану!» Емоції виходили 
з-під контролю, але він мовчав, ще трохи, лиш би 
дійти до ліжка!

-  Йди у спальню, я тільки прийму душ! -  ніжно 
промовила Ганя. Сальваторе вирішив сісти у фотель 
і дочекатися її. Він дивився услід жінці, яка щезла 
за дверима душової кімнати. «Вона, безперечно, 
зрадить мені й кине, -  думав Сальваторе, згадую
чи гіркі, ще не застиглі слова своєї Ганнусі. -  Вона 
заставить мене страждати все життя, вона -  повія 
у крові!»

Через кілька хвилин Ганнуся вийшла і босоніж 
пішла через всю вітальню до Сальваторе.

-  Так більше не можна.
-  Що не можна?
-  Ходити босоніж. Ти тепер сеньйора.
Вона раптом злякалася.
-  Не можна ходити босою? -  перепитала.
-  Не можна... -  відповів Сальваторе.
-  А чому?
-  Ти тепер сеньйора і станеш моєю законною 

дружиною перед самим Господом нашим!
-  Ні, ні, сеньйоре Сальваторе! Я проста, знедо

лена заробітчанка з України, жебрацької країни, 
знедоленої, як і я! Її тіло роздирають, як і моє, 
кому не лінь...
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-  Скоро закінчаться твої митарства і настане 
інше життя для нас обох! Він не міг більше стриму
ватись, схопив її за руку, друга його рука торкнулася 
її грудей. Ганнуся пригорнулася до нього. Він взяв 
її на руки і поніс до спальні...

Пахощі, що доносилися від палаючих свічок, 
переповнювали спальню. Тіло Ганни випроміню
вало вогонь і він обпікав Сальваторе. Голос Ганни 
між поцілунками видавав чарівні звуки. Сальваторе 
ніколи не чув таких приємних звуків, які нагадували 
пісні його матері.

-  Давай, зачнемо дитину! -  раптом мовила 
Ганнуся, відчуваючи, що Сальваторе вже хоче ви
плеснути нектар краплин свого щастя, щоб зволо
жити ґрунт для зачаття.

-  Давай! -  спокійно, без всяких емоцій, відповів 
Сальваторе. -  Дитина разом з нами пізнає інший 
світ, без мук і жалю! Ганя розслабилася так, ніби 
збиралась увібрати в себе не тільки обпікаючі, ніжні 
краплини нектару його душі, але й увесь світ. Саль
ваторе ліг навзнак і тепер дивився то на стелю, то 
на тіло Ганнусі, що відходило від жагучого подиху 
чоловічого сім’я.

-  Тобі, що, не подобається моє тіло, бо лежиш 
так самотньо і холодно біля мене? -  через хвилину, 
як трохи відійшла, запитала Ганя.
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-  Ні, що ти говориш! -  підвівся на ліктях Саль
ваторе, усміхнувшись холодно, навіть презирливо. 
Але місячне проміння заховало цей усміх від Га- 
ниних очей. -  Кохання триває довше, коли його то 
охолоджувати, то нагрівати, як загартовують сталь!

Ганя торкнулася його грудей і почала ніжно їх 
пестити й одночасно цілувати його очі, губи, шию. 
Зараз, в цю мить, вона була неперевершеною жін
кою, через яку чоловіки могли розпочати не тільки 
війни, землетруси, але й зародити життя на інших 
планетах. Власне такою й була його жінка з великої 
літери, нещасна заробітчанка з України!

Свіжа кров ринула йому з голови донизу і він 
відчув нестерпне бажання знову усамітнитися 
в м ’якому, теплому ложі і пульсувати всередині 
самого себе поштовхами крові. Її лагідне, вологе 
єство ніби засмоктувало його, не залишаючи навіть 
зародку думки. Адже чоловіки відходять швидше, 
аніж жінки. Сальваторе повернувся спиною до 
Гані і взяв з нічного столика папірець, акуратно 
складений у конвертик. Він обережно розкрив його 
і поклав біля себе на подушку.

-  Що це? -  поцікавилася Ганя.
-  Це так званий ритуал, -  поспіхом придумав 

Сальваторе, не очікуючи, що жінка зауважить цей 
конверт. -  Ми приймемо його як знак вічного ко
хання і вірності!
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Ганна нахилилася до Сальваторе, уважно огля
нула невідому річ і понюхала. Саме такий пакетик 
вона бачила у Франческо. Саме таким порошком 
вона мала позбавити життя Роззету!

-  Це отрута! -  жахнулася Ганна.
-  Ні, хто тобі таке сказав? -  здригнувся Сальва

торе. -  Це звичайний порошок, яким причащають 
у костелах.

-  У нас, в Україні, причащають проскурками, 
а тут...

-  Тут, щоб ти не боялася, я першим спробую, а 
потім ти торкнешся моїх губ і скажеш, що кохати
меш мене і по смерті, добре?

-  Так, коханий! -  вона подивилася на великий, 
золотий перстень зі смарагдовим каменем, що кра
сувався на її пальці і загравав тепер з нею своїми 
промінчиками. Цей дарунок Сальваторе зробив їй 
перед тим, як вони лягали у ліжко.

Сальваторе взяв пакетик, повернувся до Ганнусі 
лицем, притиснувся до її оголених, набухлих від 
бажання грудей. Він відчував у цих грудях, котрі 
щойно цілував у шаленій пристрасті, подих щас
ливого життя! Ніжно поцілував. Враз він висипав 
вміст пакетика собі в рот і міцно припав губами до 
її ніжних, м ’яких губ. Все його тіло враз зігнулося, 
скорчилось у дугу і поповзло донизу, ніби хотіло 
знову повернутися назад, як багато літ тому, у жі
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ноче материнське лоно. Ганна відчула гіркувато-со
лодкуватий присмак на губах. Порошок танув на її 
губах, звужуючи яскравий простір, що освічувався 
одинокою зорею. Десь далеко-далеко, за горами, 
лісами, почувся ледь писклявий голос малої, ще 
зовсім невидимої, немов маківка, дитини, яка не 
плакала, а лише важко зітхала. Маленькі крильчата 
на ній наростали і вже сягали розміру сніжини. 
Ганна виставила свої натруджені мозолисті долоні, 
ніби хотіла захистити немовля від болючого уда
ру, від падіння на землю. «Мені зовсім не боляче, 
мамо! -  усміхнулося щось зовсім мізерне, подібне 
на зачату дитину. -  Ти захищай і молися за тих, хто 
залишився після тебе на зраненій землі і в кого вже 
б’ються серця!»

Ганнуся летіла ввись і їй здалося, що стало 
справді легше, забулося все, що хомутом муляло 
тіло і душу. Оглянулась назад, на землю, і побачила 
три пари чистих, не засмічених земним життям, 
дитячих очей. Вони зорили в небо, шукаючи час
тинку своєї долі. «Я там, на небесах, безперестанку 
молитимусь за вас...»
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Пройшли вибори. Михась купив нову, не за- 
смальцовану і не пропахлу димом людських і за
лізних згарищ, військову форму. Кілька днів, що 
залишилися до прийняття присяги й давали йому 
можливість відпочити від гарячої виборчої боротьби, 
він вирішив провести на східному фронті, а коли 
залишиться час, то навідатися додому, до дітей. До 
блокпоста добрався без проблем, але на тому і стало. 
Авто депутата Михаська зупинив молодий майор.

-  Куди, козаче, нагострив ноги? -  запитав майор, 
глянувши спідлоба.

-  На передову! -  коротко відповів Михасько. -  
Треба провідати своїх побратимів.

-  Документи і відрядження! -  попросив вій
ськовий.

-  Не маю, я ж депутат!
-  Тоді посвідчення! -  не відступав майор.
-  Не маю, бо не приймав ще присяги!
-  Тоді прошу їхати туди, звідкіль прибули. Тут 

зона.
-  Я знаю, сам воював кілька місяців назад, на

віть був нагороджений за бойові заслуги особисто 
президентом.

-  Ти знаєш, що мені буде за тебе, коли залишиш 
свою башку у цьому пеклі? -  серйозно запитав
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рижий майор. -  Мене пошлють на першу лінію, а 
в мене двійко дітей, а з жінкою три писки вдома.

Тим часом під’їхали три рефрижератори, до
верху наповнені ящиками. Майор підбіг до них, 
забувши про статус майбутнього парламентаря. 
До рядових депутату не було сенсу підходити, 
вони нічого не вирішували. Михасько повернувся, 
щоби йти до авто, коли побачив, як водії, ставши 
за своїми автомобілями, скинулися і один з них 
підійшов до майора, привітався з ним за руку, а 
той махнув солдату, мовляв, пропускай! «Нічого 
не змінилося за цих майже півроку. Кому війна, 
а кому мати рідна!» -  подумав Михась і пішов до 
свого авта.

Звичайно, здійснити план добратися до своїх 
Михасеві не вдалося. Як кажуть у народі, накрився 
план мідним тазом. Але він не здавався. Бажання 
пробратися до побратимів було вищим за ризик, 
який чекав на нього. Михасько тепер Герой і йому 
хотілося своєю присутністю не тільки підняти дух 
побратимів, але й похвастатися перед ними своїми 
успіхами у тилу. Він -  депутат, тому всі сили й розум 
скерує на допомогу своїм воякам. Як воювалося і 
тепер воюється, Михась знав не на словах, бо сам 
з’їв пуд солі! Побратими тепер -  одна родина і його, 
Михася, обов’язок -  зробити все для воїнів і їхніх 
родин. Водія службової «Тойоти», яку виділила йому

348



персонально партія, з гуманних почуттів Михасько 
залишив у першому ж селі, давши йому грошей на 
харчування, доки не повернеться назад, а сам по
їхав манівцями, поза блокпостами, до села Піски. 
Місцевість була йому знайома. Не раз він борознив 
поля своєю «Тешкою». Доля йому усміхалася. На 
великій швидкості він минув засідку, звідки по 
ньому відкрили вогонь. Можливо, то наші, бо не 
зупинився на вимогу, а може, сепари. Ця перша 
зустріч з небезпекою, окрім адреналіну, нічого не 
дала. Михась спокійно, посвистуючи, помчав далі. 
Біля лісосмуги пригальмував, побачивши танки 
з синьо-жовтими прапорами на баштах. Серце 
закалатало від радості, навіть сильніше, ніж тоді, 
коли повертався на ворожому танку до своїх. Він 
вийшов з авта і зупинився. Якась сила не давала 
ступити й кроку. «Чи всі мої побратими залишилися 
живими?» -  непокоїла думка. Тепер Михась пере
живав за кожного солдата як за свого близького 
родича. І якою була радість, коли першим зустрів 
на стежині у лісосмузі земляка з сусіднього району.

-  Вітьок! -  прошептав Михась, та так голосно, 
що солдат, котрий стояв за двадцять метрів, по
чувши своє ім’я, повернувся на оклик.

-  Мишко? -  здивувався і зрадів танкіст, по
бачивши перед собою чистого і поголеного по
братима. -  Як ти опинився тут? По-різному в нас
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говорили про тебе... Я радий тебе бачити здоровим 
і цілим. -  Вояка тепло обняв побратима.

-  Я теж!
Підійшли до будки, що слугувала за спосте

режний чи опорний пункт, де в основному сиділи 
старші офіцери. Прийшли побратими. З кожним 
Михасько обнявся, щиро привітався, навіть про
сльозився. За час служби вони справді подружилися 
тут. Втрачаючи своїх друзів, кожен дуже важко 
переживав, а коли той чи інший знаходився, то 
раділи більше, ніж малі діти. Так було і зараз. За 
час відсутності побратими змінилися, схудли ще 
більше. Неголені, вони були подібними швидше 
на в’язнів, ніж на солдатів регулярної армії. Бага
то серед побратимів було молодих необстріляних 
танкістів. Вони трималися трохи осторонь і навіть 
якось ніяковіли перед Михаськом, бо прийшовши 
по останній мобілізації, чули з телебачення і газет 
про такого Героя, що повернувся з полону і на
віть пригнав ворожого танка з п’яним російським 
стрілком. Михась підійшов до молодого коротко 
підстриженого лейтенанта, що був тут за старшого. 
Він так молодо виглядав, що більше п’ятнадцяти 
років йому б не дав ніхто. Михасько першим подав 
руку і відчув, що рука лейтенанта була вологою. 
«Видно, що необстріляний, хвилюється!» -  по
думав депутат. Танкісти любили свого «Дитяту»,
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так ласкаво називали командира бійці. І за ним 
закріпилася ця кличка як позивний.

Михась взяв з собою кількох знайомих солдатів 
і забрав з авто подарунки, що зібрав у Києві. Рота 
готувалася до відведення свого важкого озброєння 
на певну відстань згідно угоди, тому Михась і ще 
кілька близьких товаришів після обіду усамітнилися 
в лісопосадці. Дув вологий, холодний степовий ві
тер, пронизуючи вояків до кісток. Вони заховалися 
за викорчуване снарядом «Граду» велетенське 
дерево. Стало затишніше. Символічно випили. 
Розговорилися.

-  Знаєш, Михаську, -  витерши рукавом мокрі 
від випитого губи, попросив старший за віком, 
Андрій, -  ти повинен щось робити, аби ми не від
ступали.

-  Хто тобі таке сказав, що ми відступаємо? -  
підвівся Вітя і глипнув недружньо на свого по
братима. -  Це наказ і ми повинні його виконувати. 
Післязавтра йдемо на ротацію, побачимо нарешті 
після річної розлуки своїх рідних!

-  Що я можу вдіяти? Хто мене слухатиме? Якщо 
я піднімаю питання Східного фронту, то мушу знати 
правдиву обстановку, -  відповів Михасько, вдаючи, 
що вміє правильно і мудро говорити.

-  Панове! -  знову обізвався Андрій і Михасько 
нарешті побачив у нього на лацкані куртки значок
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«Свободи». -  Панове, навіщо дурити один одного? 
Ми програли!.. Відхід -  це означає капітуляцію! 
Чуєте, ка-пі-ту-ля-ція!

-  Було б безглуздо так говорити, не маючи пов
ної інформації, -  знову почав Михасько. Беручи 
участь у передвиборній агітації, він нахапався фраз 
і тепер не завжди доречно складав слова у речення, 
щоб виходило мудро слухати. -  Мені навіть на дум
ку не спаде таке говорити на сесії Верховної Ради. 
Навпаки, треба допомагати президентові та його 
однодумцям. Тільки у злагоді ми переламаємо хід 
подій на Сході. Не знаю, які наміри у президента, 
але даю слово депутата, щоб він не робив, я осо
бисто допоможу йому. Пустою балаканиною ми 
тільки роздмухаємо вогонь!

Вітя не впізнавав свого побратима, що карди
нально змінився і тепер намагався говорити не 
своїми, вистражданими у боях, словами! Речення 
були якісь чужі, не зрозумілі нікому. В них відчу
валася фальш і запах друкарні, а не дійсність. Десь 
і Михась відчував, як його муляють слова, не свої, 
прості, сільські, а ніби імплантовані зовні й зовсім 
чужі, але він говорив те, що чув тоді, на виборах!

Андрій відвернувся, щоб Михась не побачив 
сліз, які накотилися йому на очі.

-  Коли ми билися під Іловайськом,- хрипко, 
стишено промовив Андрій, витримавши трохи
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паузу, -  і становище було надзвичайно важким, 
становище було дуже складним, якщо сказати 
більше, -  смертельним... Повірте, тоді очі в мене 
були сухі.

Побачивши сльози в очах Андрія, Михасько 
спочатку здивувався. Та коли той згадав про бій 
під Іловайськом, депутат чомусь і сам розчулився 
до сліз. Данило, позивний «Багратіон», викладач 
університету зі Львова, що призваний був у хвилю 
мобілізації, напівлежав на похилому дереві, при
тулившись спиною до стовбура. Він дрімав. Михась 
стояв і вдивлявся у сизий туман, що швидко на
сувався зі сторони високовольтних ліній. Андрій 
втупив очі в мурашник, що давно опустів без своїх 
господарів, і теж про щось думав.

-  Знаєш, Михасю! -  нарешті заговорив «Багра
тіон», поклавши дві свої долоні під голову, -  наш 
теперішній настрій дуже важко пояснити. Ось я 
весь час готуюся на ротацію, чекаю на повернення 
додому. Готуюся! А це потрібно думати так, що про 
все, що я за весь той час тут побачив, пригодиться 
мені вдома, у рідному університеті! Готуватися -  це 
безперечно означає, що я обов’язково повернуся 
додому, на Львівщину! Там мені жилося класно! І все 
ж таки... Ми тепер під Донецьком. Непотрібно бути 
великим пророком, щоб сказати, що незабаром ми 
відвоюємо нашу землю. Як бути? Хто ж, як не ми,
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калічилися тут заради перемоги. Хтось давно по
їхав «дахом» заради своєї землі... Мені дуже важко 
сказати про мій теперішній настрій. Проте якщо 
вже бути щирим, мушу сказати відверто, що дво
які думки у голові, але переважає здоровий глузд.

Він замовк. Наступила тиша, тоді він повів далі:
-  Слово честі, якби нам не було важко тут, на 

Сході, скільки б не траплялося перешкод, навіть 
пережитих на нашому шляху смертей, все одно 
життя прекрасне, навіть ось тут, і не кожен це 
зрозуміє! Подумайте лишень, ми боремося проти 
найогиднішого і найпідступнішого ворога, хоча й 
слов’янина... і, до речі, ми переможемо!

Михасько зніяковів, і тепер його також опану
вали складні, навіть мінливі почуття, про які вже 
встиг забути, купаючись у розкішному київському 
життєвому морі насолоди. Він намагався зрозуміти, 
але так і не зумів, почувши коротку, душевну спо
відь побратима зі Львова.

-  До речі, ти вивчив слова гімну? -  піднявся на 
повен зріст Данило.

-  Вчу, -  опустив голову донизу, як учень, що 
прогуляв урок, Михасько, -  знаю тільки приспів.

«Багратіон» поволі, карбуючи кожне слово, про
співав національний гімн «Ще не вмерла Україна». 
Він тішився кожним словом, яке мов би заново 
народжувалося в його вустах. Всі встали. Данило
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пропускав через серце кожен рядок гімну, якии 
набував для нього, як і для інших, набагато глиб
шого змісту. Всі повторювали за ним призабуті, а, 
можливо, ніколи не знані раніше, рядки.

Михась розкоркував наступну пляшку і на
лив кожному. Закусили, що було. Місяць вийшов 
з-за обрію і поволі, мов старий немічний дідуган, 
шкрябався на Молочний шлях.

-  Ти щасливий, Михайле? -  раптом тихо запитав 
Данило. -  Тобі в усьому пощастило в житті! Став 
неждано-негадано народним депутатом...

-  Ну, як тобі сказати... -  ніяково відповів тан
кіст. -  А ти?

-  Я? -  перепитав «Багратіон», провівши до
лонею по чолі. -  Я давним-давно, коли ще ходив 
у коротеньких штанцях, мріяв стати борцем за 
нашу свободу. Здавалося, що я вже почувався та
ким борцем. Правда, що таке борець за свободу і 
як потрібно боротися за цю свободу, я, власне, не 
знав по-справжньому не тільки в дитинстві, але й, 
щиро кажучи, кілька місяців тому! Тоді я ще тільки 
починав шукати відповідь на ті важливі для мене 
запитання.

Михась розлив ще по трохи, бо ставало холод
ніше.

-  Вихованого в дусі радянщини, мене все часті
ше відвідували плутані думки, почуття теж, та я й
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сам був плутаний, -  задумано, неквапливо вів далі 
Данило. -  Але в одному я був непохитним і твердо 
переконаним -  в ідеї незалежності нашої землі, 
нашої України! Це для мене завжди залишалося і 
залишається, допоки житиму, святим. Звичайно, 
раніше я не усвідомлював, що незалежність без 
свободи, то тіло без рук! І ще менше розумів, що 
Україна не стане незалежною, якщо український 
народ не стане господарем своєї долі. М’яко лоско
чуть слух слова «свобода», «незалежність», «бать
ківщина». Саме тими святими словами оперували 
ті, котрі розштовхували усіх ліктями, вилазячи на 
трибуну на Майданах!

Михась весь час тримав увімкнутий у телефоні 
диктофон. Він записував кожне слово, бо знав, що 
там, у Верховній Раді, вивчивши їх, зможе підкоряти 
серця своїх виборців!

-  Так ось, -  продовжував «Багратіон», -  я ніколи 
не запитував себе, а які такі сили можуть забез
печити народові незалежність і обіцяне? А також, 
що може загрожувати незалежності? Ми довго 
сподівалися і навіть прощали нашим обранцям 
їхні помилки і забудькуватість. А втім... Багато 
таких людей, як і я, ще й досі, коли не схвалюють, 
то принаймні терплять гноблення і грабування 
нашого жебрацького народу. Так думає багато, 
але лише тут, у пеклі, я зрозумів, що рішучість у
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боротьбі за незалежність України виявляє тільки 
сам народ. Ці прості люди ніколи не промовляли 
таких пафосних слів, бо вважали зайвим, а знали, 
що вчинками треба говорити і боротися до остан
ньої краплі крові. Проте багато є і таких «героїв», 
хто відчув, що зараз має можливість словами до
водити свою відданість народу. І вилізають вони зі 
своїх шпаринок, фешенебельних вілл, починають 
примазуватися, тому що боротьба за свободу є для 
них бізнесом, найвигіднішою справою. На жаль, це 
щира правда і на це потрібно зважати!

Всі уважно слухали Данила, відкривши від зди
вування роти, що серед них є такий скромний, 
звичайний і непомітний рядовий солдат, але з 
проникливим поглядом на життя. Михась поза
здрив розуму цього солдата. «Мені б так хоч трішки 
розмовляти!» -  подумав Герой, чухаючись у по
тилицю. Михась хотів похвалитися знайомством 
з екс-депутаткою Верховної Ради, яку всі знали і 
в якої він навіть заночував, і не тільки... Михасько 
вже хотів розповісти побратимам про це, щоб хоча 
б якось вирости в очах друзів, але Данило своєю 
оповіддю зіпсував йому настрій. Десь о десятій 
годині вечора, як і говорили поміж себе солдати, 
почалася хаотична стрілянина. Військові мовчали, 
і це бісило Михася. Добре, що він залишив своє 
авто, на всяк випадок, на дорозі...
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-  Чому не відповідаєте на стрілянину? -  зди
вовано запитав танкіст. -  Адже вони вилізуть вам 
на голову, коли мовчатимете?

Бійці сиділи у бліндажах і тільки виглядали, 
звідкіля ведеться вогонь.

-  Ось про це запитаєш на сесії, брате! -  сумно 
відповів Данило. -  Це явне приниження нашої 
солдатської гідності. І тепер скажи нам, що це за 
така антитерористична операція? Виходить, що 
ми тут, які заховалися, мов щурі від дератизації, є 
терористами? Ось так то, брате мій, гасите там, у 
центрі, наш патріотичний дух!

По місці розташування бійців терористи від
крили прицільний вогонь. Один зі снарядів поцілив 
просто у сусідній бліндаж якраз тоді, коли Данило 
виглянув надвір. Пряме попадання осколками зре
шетило йому пів лицевої частини голови. Смерть 
була миттєвою. Важко поранено було Михасько- 
вого земляка, Вітю. Михась сказав командиру, що 
може забрати пораненого до першої ж санчастини. 
Надавши першу долікарняну допомогу, Михась 
повіз земляка далі. Ніколи не сподівався, що так 
перелякається. Він уже нерадий був, що приїхав 
на передову.

На блокпосту авто зупинили, підозріло глянули 
на нього. Тремтіння тіла видавало його за біженця - 
терориста. Врятувало лиш те, що при пораненому
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землякові були документи. У наметі світилося, 
закінчувалася операція. Михасько хотів якнайско
ріше вибратися з того пекла, але його затримали, 
бо казали, що, можливо, доведеться везти якогось 
пораненого у тил. Ніяк не сиділося на місці, і він 
вирішив вийти з намету на подвір’я. Тут ледь не 
зіткнувся лице в лице з... Аліною.

-  Ти? -  не усвідомлюючи, що перед ним стоїть 
саме вона, медсестра-волонтер, облизуючи пере
сохлі губи запитав Михась.

-  Так, а то ти? -  усміхнулася Аліна, сяючи від 
радості.

Герой навіть замешкався трохи, потім схаменув
ся і поцілував дівчину у щоку. Вона дуже змінилася: 
за той час схудла, волосся стало рябим від змитої 
фарби, але очі сяяли, як тоді, кілька місяців тому. 
Цей вогник її чарівних очей ніяк не давав спокою 
Михасеві всі дні і ночі у полоні, а також на волі. 
Завдячуючи їм, він здійснив подвиг, що докорінно 
змінило його життя. Тепер він знав лиш одне, що 
не залишить її так, на розсуд долі. Він забере її до 
Києва, до її, ні, їхньої доньки!

-  Я приїхав..., я хочу тебе забрати з собою, додо
му! -  невпевнено, мабуть, від хвилювання, мугикав 
Михась, сам не розуміючи, що говорить. -  Збирайся, 
більше такого шансу в нас не буде!
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Аліна притулилася до нього і почала тертися 
своєю щокою об його щетинисту щоку.

-  Як я затужила за чоловічим теплом, -  тихо 
мовила вона. Її тіло тремтіло від голови до п’ят і 
Михась від цього ще більше збуджувався, але страх 
перед ймовірною атакою терористів заставив його 
мислити тверезо. Гул, падіння і свист снарядів, що 
рвалися неподалік, наростав і тепер Михасеві було 
не до жартів. Він ніколи не думав, що поживши у 
мирних умовах, далеко від війни, буде так панічно 
переносити запах смерті.

-  Я не можу так, повір! -  Аліна щиро дивилася 
Михасеві в очі, і він це зауважив. -  Я також весь 
цей час думала про тебе, ніколи не сподівалася, що 
можна просто так вляпатися з першого погляду! 
Кажуть, що фронтове кохання вічне і непереможне. 
Напевно так... з мого боку.

-  Звичайно! -  Михась боязко розглядався по 
боках. -  Я тебе не покину! Тільки спробуй швидше 
зібратися.

-  Як? Так просто і зібратися? -  не розуміла Алі
на. -  Тут мої друзі, з якими я пов’язана пам’яттю 
і кров’ю полеглих. Та й не можна так, без дозволу. 
На мене ж розраховують...

Михась зрозумів, що переконати Аліну буде 
неможливо. Сюди як прийдеш , то рідко хто 
добровільно може залишити це пекло. Бійці си
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дять на адреналіні. Свого часу це відчував і Ми
хасько.

-  Я чекатиму тебе в автомобілі десять хви
лин! -  тихо на вухо промовив Герой, дивлячись, 
чи хто не підслуховує, і тут же усміхнувся сам до 
себе. -  Тут хоч кричи на всю глотку про допомогу, 
ніхто не почує.

-  Ось тобі номер мого мобільного телефону, 
на всяк випадок, якщо щось зміниться протягом 
цього часу! Якщо загубиш номер, то знайдеш мене 
у Верховній Раді, чуєш?

-  Що ти там робиш? Підмітаєш чи на охороні, а 
може в гаражі? -  здивовано запитала Аліна.

-  Ні, я депутат!
-  Як так? -  широко розкривши очі, не повірила 

дівчина. -  Не жартуй, я тебе серйозно питаю!
-  Я депутат! Не тягни кота за хвіст, збирайся, 

я чекаю!
Аліна поволі пішла, роздумуючи над щойно 

почутим, а Михасько завів авто, притулив голову 
до скла і тут же провалився в сон. Приснилося, ніби 
він знову потрапив у полон, але тепер вже разом 
з голими жінками, які хизувалися перед ним, по
казуючи на його непристойне місце. Михасько 
прикривав те місце своїм депутатським значком 
і все говорив, що допоможе їм влаштуватися після 
війни у будинок розпусти, а за це вони будуть безко
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штовно почергово задовольняти його похіть. Одна 
з них, подібна на його рідну жінку, так і сказала: 
не чекай задоволення від мене, я виходжу з гри!

Прокинувся від сильного вибуху і яскравого 
вогню, що охопив наметове містечко. Через мить 
вибухнуло знову, але тепер зовсім поруч і стало 
світло, немов удень. Навіть було чітко видно щиток 
приладів у автомобілі, що здригнувся від вибухової 
хвилі. «Напевно, десь тут неподалік працює навід
ник» -  подумав танкіст. Не роздумуючи, Михась 
натиснув ногою на акселератор і авто понеслося 
вищербленою дорогою, залишаючи за собою ши
рокі сліди іномарки.

4

Не бійтеся, ми полонені, допоможіть нам за
ховатися десь від тих варварів! -  закричали в один 
голос чоловіки, що бігли за Стефанком. Жінка ви
йняла з кишені куртки руку з гранатою і крикнула:

-  Руки за спину і бігом за чоловіком, що йде 
попереду вас!

Чоловіки відразу ж послухалися наказу і поспі
шили за Стефанком. За один квартал до будинку, 
де вони жили, Люся зупинилась, підійшла до чо
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ловіків. Вони ледь стояли: висохлі, обдерті, двоє з 
них були босими і переступали на снігу з ногина 
ногу. Це й підкупило жінку.

-  Звідкіля ви? -  запитала командирським то
ном, не подаючи навіть дрібної нотки жалю, Люся.

-  Ми полонені українські солдати, я -  Олексій, 
а це... -  босоногий чоловік показав на стоячого 
лише в одній майці чорночубого вояку, -  це мій 
побратим, стрілок-танкіст Дмитро. Інші нехай 
говорять самі за себе.

Цей босоногий вояка імпонував жінці з першо
го ж погляду, але вона не подала вигляду. Старий 
Стефанко зрозумів свою жінку-начальницю з пів
слова. Він скинув куртку і подав полоненим, а сам, 
відвівши Люсю вбік, промовив тихо:

-  Треба дізнатись у Фросі, чи вести їх додому 
чи нехай йдуть собі під три чорти!

-  Звичайно, ми не можемо їх привести додому і 
спалити нашу точку, але й залишати їх на морозі -  
це жорстоко! -  відповіла на те Люся. -  Крім того, 
зараз почнеться облава і вони знову загудуть туди, 
звідки вже стовідсотково не повернуться живими... 
Жаль...

-  Дивися, не пізніше, як завтра ми вирушаємо 
подалі від цих руїн, -  мислив Стефанко, -  значить, 
новоспечені члени нашої групи будуть біля нас. 
Вони, якщо справді підсадні качки, не зможуть
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передати сепарам наші координати. Коли ж вияс
ниться, що вони найманці, то ми їх того... знищимо. 
Іншого не може бути: або ми їх або вони...

-  Покладаюся на тебе, козаче! -  в’яло посміхну
лася Люся і скривилася, -  щось в боці коле...

-  Або впав, або пропав! -  сказав Стефанко, 
повертаючись до полонених. -  Зараз по одному 
закрию вам очі і з метою конспірації поведу вас 
на нашу конспіративну квартиру. Якщо хтось хоча 
б писне по дорозі -  смерть на місці. Зрозуміло?

-  Зрозуміло...
Вдома ще трималося тепло напаленої печі, коли 

вони збиралися йти на завдання. Першою зайшла 
Люся, за нею четверо невідомих людей, що викли
кало особливий подив у батюшки й голови сільради.

-  А де ж Федір? -  заклопотано запитала Фро
ся. -  Чого ви привели сюди незнайомих людей? 
Люся підійшла до подруги і розповіла всю істо
рію з чотирма полоненими. Фрося наблизилася 
до кожного, гордовито виставивши наперед гру
ди. Чоловікам від цього аж дух заперло. Вона по
стояла біля кожного з них, спопеляючи їх своїм 
поглядом. Зупинилася біля молодого світлово
лосого парубка.

-  Скільки тобі років, парубче?
-  Вісімнадцять буде через рік, -  намагався по

жартувати молодик. -  А що?
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-  Тут я ставлю запитання, чуєш? -  жінка взяла 
руки в боки, як це буває у фільмах. -  Ти хоча б ню
хав порох, перш ніж потрапити в полон? До речі, 
ти військовий?

-  Відповідаю, що пороху нанюхався на все життя, 
що залишилося, а по-друге, я доброволець Правого 
сектора і тим горджуся!

- 1 ти таким був відважним у полоні, а головне, 
чому ти потрапив туди?

-  Так, я справді це говорив і тому, як бачите, 
договорився до босих ніг. Бандити вирішили пере
конатися, чи витримаю люті донецькі морози. А 
потрапив я у полон випадково, неждано-негадано. 
Бабця, яку рятував від морозу, сипнула мені «Фі
алки». Ось так буває, пані, -  хлопець підморгнув 
Фросі. -  І довіряй сьогодні жінкам: чи у вісімнад
цять, чи в дев’яносто вони можуть підсунути свиню 
і підвести під монастир!

Всі розсміялися, крім Фросі й Люсі. Полонені 
коротко розповіли про себе. Час стікав, а Федір не 
з’являвся. Вирішили скасувати нічний похід на 
нове місце і ще почекати до наступного вечора. 
Почергово несли варту всі, крім полонених і Люсі. 
Десь по обіді наступного дня, коли мело снігом так, 
що світу божого не було видно, у сусідній кімнаті 
зібралися на нараду члени «Тіней».
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-  Чекати немає потреби, Федір не прийде! -  
сумно сповістила Фрося, й до цього були всі гото
ві. -  Може статися чудо, але ми не можемо чекати 
на одного! Тепер друге: Люся повинна залишитися 
тут. Ми будемо приносити їй харчі, а коли настане 
час народжувати, то домовимося у Донецьку. Там 
і народить, дасть Бог!

-  Звичайно, так буде найкраще! -  погодився 
батюшка, потираючи руки. -  Нам буде спокійніше 
і ти будеш у безпеці. Так буде по-Божому!

-  Чому ви не запитали, що я хочу і як планую? -  
відізвалася Люся.

Вона лише за одну добу так змарніла, що було 
годі її впізнати.

-  Тому що ми відповідаємо за тебе! -  відповів 
голова сільради.

-  Це мій головний біль, панове-товариші! -  встряв 
у розмову Стефанко. -  Може, то дитина котрогось 
з вас, га? Хіба що ні! Тепер слухайте, що скажу вам 
я. Люся поїде до мене додому. Крапка! Я напишу 
своїй старій, нехай прихистить і догляне її, як рідну.

-  А вона справді тепер рідна... для неї, -  під
моргуючи, вставив своїх п’ять копійок голова сіль
ради. -  Тепер же вони молочні сестри!

-  Ти, голово, не патякай. Тобі не вдалося звабити 
мою єдину, мою Люсю! -  пригрозив Стефанко. -  По 
війні розберемося, хто з ким спав!
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-  Я покликала вас усіх сюди не для того, щоб 
ображати одне одного, -  стукнула кулаком по столу 
Фрося, -  покажете себе у бою, хто кращий, а не тут!

-  Так ось, -  продовжив Стефанко після того, як 
вляглася тиша, -  вдома у мене справді буде без
печно. їсти, слава Богові, знайдеться. І головне, 
мені легше буде тут воювати.

-  Як ти собі уявляєш, Стефанку, -  спитала Фро
ся, -  як має представити себе Люся перед твоєю 
законною жінкою?

-  А дуже просто! Я напишу в листі, що вона 
врятувала мене від вірної загибелі, а саме те під
твердить мій земляк, голова сільради!

-  Ні, ти мене у свідки не пхай! -  заперечив На
умко. -  Я тобі свічку не тримав. Може, ти мене і за 
кума візьмеш?

-  Свічку ти справді не тримав, земляче, але як 
я робив дитину, то ти, скурвий сину, дійсно підгля
дав. Я бачив краєчком ока! -  почервонів від злості 
Стефанко. -  А за кума не візьму, бо добре пам’ятаю 
пісеньку, що співають у нашому селі, «бо що ж то 
за кума, що під кумом не була!»

Всі посміялися над словами Стефанка.
-  Отож, що будемо робити? -  перепитала Фрося.
-  Я від своїх слів не відступлю! -  гонорово 

сказав Стефанко. -  Завтра відправимо Люсю до 
блокпоста, а там нехай їй Бог допоможе! Тільки
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нехай вирахує, коли має народжувати, щоб я міг 
приїхати...

-  Тепер друге питання, -  виступив «Чапай». -  Що 
будемо робити з гостями? Ми не можемо такою ве
ликою групою бути не поміченими серед населення. 
Пропоную вислати їх разом з Люсею до блокпоста, 
а там нехай з ним розбирається вище начальство.

-  Я також за те! -  приєдналася Фрося. -  Хоча, 
чесно кажучи, жаль мені відпускати такий товар! 
Хлопці на своєму місці і я щиро сподіваюсь, що не 
підведуть нас.

-  У такому випадку, -  пристав до розмови голо
ва сільради, а в його голосі чулися нотки ревнощів 
до Фросі, -  нехай самі вирішують. Може й справді 
відправити їх геть, до їхнього начальства.

-  Так і вирішили! -  сказав батюшка. -  Нехай 
добираються до своїх, адже вони солдати!

Голова сільради посміхнувся собі під ніс. Не 
дочекавшись Федора, загін почав збиратися в до
рогу. Доля його для побратимів так і залишилася 
невідомою, тому було вирішено змінити дислока
цію. З чотирьох звільнених вояків троє пішли до 
блокпоста у супроводі Фросі. Повернувшись назад, 
Фрося розповіла, що по дорозі вони потрапили в 
засідку і один з бійців, рижий Василь,був важко
поранений, а його подальша доля невідома. Люся 
щасливо перейшла смугу розмежування.
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-  Тепер потрібно швидко замітати сліди, -  зне
рвовано промовила Фрося, -  бо Василь може роз
колотися, потрапивши знову в полон!

Партизанське життя ввійшло у звичне русло. 
Невеликі диверсійні мандрівки, сон, і знову на 
передову, яка для загону «Тіні» могла знаходитися 
за своїм домом. І лише сон був глибоким тилом. 
Вливання свіжої молодої крові однозначно по
значилася на роботі загону. Ігор, так звали світ
ловолосого молодика з Правого сектора, єдиний 
із звільнених вояків, залишився у загоні й вико
нував найскладніші завдання. Він став наступним 
коханцем Фросі.

-  Ось і залишилися ми знов удвох в холостяках! -  
часто жартував над головою сільради Стефанко. -  Не 
знаєш, як поведеться у житті: то холодно, то жарко, 
то сам, то відбою немає від жінок.

Звичайно, Наумкові було дуже прикро за по
діл майна під спідницею у Фросі, але куди він міг 
подітися з «підводного човна»? Старий Стефанко 
особливо тепер гордився, адже скоро стане батьком 
у свої далебі немолоді літа!

Зима диктувала свої правила для партизанського 
загону «Тіні». Сніг виявився на користь бандитів, бо 
викривав задуми і здійснення вилазок партизанів. 
Одного разу партизанський загін врятувало від про
валу лише чудо і це завдяки Стефанкові. Тієї ночі
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всі спали після випитого за здоров’я Фросі. У неї 
був день народження, який співпав з виконанням 
надскладного завдання -  знищення восьми бан
дитів та двох інформаторів, які заробили собі на 
десять смертей. Усі спали, лише Стефанко дрімав. 
Він переживав за Люсю, бо вона мала надіслати 
листа «до запитання» на головну пошту Доне
цька, але даремно старий Стефанко ходив туди, 
ризикуючи своїм життям. Зараз за паспортом 
він жив під прізвищем Федора. У голові шугали 
думки, одна страшніша від другої. Раптом почув 
поскрипування снігу під ногами. По холодній і 
твердій долівці він безшумно підійшов до вікна і 
виглянув з-за фіранки. Вулиця була темна, але від 
місячного сяйва подекуди виблискували пасма снігу. 
Стефанко затримався на мить і вже хотів засунути 
фіранку, як побачив за стовпом тінь, що падала на 
сніг. Там заховався якийсь чоловік. Старий вирішив 
почекати і поспостерігати за незнайомцем. Трохи 
поодаль з’явилася ще одна тінь, яка перебіжками 
наближалася до стовпа. Перший чоловік, що був 
майже біля їхнього будинку, враз одним стрибком 
зупинився біля дверей. Важка сильна рука мацала по 
дверях. У засуві проскреготіла дротинка. Відкрити 
звичайний засув не складало жодних труднощів. 
«Значить, той невідомий вже знав про засув, бо 
спеціально був готовий на це», -  аналізував старий
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Стефанко. Підняти всіх на ноги -  значить видати 
себе ворогу. Партизан вирішив діяти самостійно. 
Він обережно вийшов у сіни. За дверима було чути 
важке чоловіче дихання. Здавалося, що наповню
ються і спускаються старі ковальські міхи. Скрипнув 
сніг під ногами, і за дверима почулася розмова. 
Стефанко приклав вухо до одвірка і почув:

-  Ти стань трохи осторонь, а я вистрелю у за
мок і по всьому!

-  Ні! -  заперечив другий чоловік. Видно було, 
що він стояв при дверях і ніяк не міг відкрити 
засув. -  То не замок, тут просто треба попасти у 
вузьку щілину і двері самі відкриються. Повертайся 
назад і чекай протягом п’яти хвилин, тоді приходь. 
Якщо почуєш постріл, то відразу ж біжи сюди. їх 
п’ятеро, ясно?

-  Так точно, начальник!
-  Граната з собою?
-  Авжеж!
Почувся даленіючий скрип чобіт. Наступила 

тиша. Очевидно, незнайомець набирався сили і 
спокою для останньої спроби відкрити засув. Враз 
двері скрипнули і пасмо тьмяного нічного відблис
ку снігу впало у сіни. Незнайомець, напевно, не 
чекав цього, бо не поспішав увійти до сіней. «Що 
робити, як діяти? -  Стефанком колотило.- Може, 
взяти його живцем? -  майнула думка. -  Якщо я не
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впораюся з ним, то занапащу не лише себе, але й 
усіх! Ні, я не повинен дати ворогу жодних шансів. 
Те, що він прийшов сюди не з добром, це точно!» 
У кімнаті тихо. Ані звуку, ані скрипу. Всі мирно 
спали, не підозрюючи, що всього лише в кількох 
кроках на них чатує смерть. Стефанко поклав на 
груди хреста. Помолився і пригадав свою Люську. 
Кожною клітиною свого тіла він відчував, що вона 
поруч з ним, що вони тепер разом, і це йому до
помагало, робило спокійнішим і дужчим. Поклав 
руку на рукоятку пістолета, але тут же забрав її і 
міцно затиснув у руці держак ножа. Так він тримав 
його, коли колов у селі свиней. Постать з’явилася у 
щілині дверей і заслонила світло. Тепер Стефанко не 
бачив ворога, не орієнтувався у торсі незнайомця. 
Партизан раптом пчихнув і постать повернулася 
на звук. Стефанко вже рефлекторно, як це робив зі 
свиньми, просто ввігнав лезо ножа в ділянку серця 
аж по рукоятку. Незнайомець тільки встиг ойкнути! 
На порозі з’явився другий. Він зупинився, зачаїв 
подих. Можливо, відчув якусь небезпеку і намагався 
зрозуміти, звідкіля вона його підстерігає. За метр 
перед ним, у темряві на підлозі, харчало щось тем
не, давлячись власним диханням. Стефанко не міг 
дістати його ножем, бо він стирчав у грудях незна
йомця. Тоді він витягнув пістолет і тихо промовив, 
імітуючи голос лежачого начальника.
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-  Сюди!
І, як не дивно, другий нічний «гість» ступив 

вперед, просто грудьми надуло пістолета. Стефан
ко вистрелив і по сінях рознісся глухий постіл. У 
кімнаті зашаруділо, потім наступила невеличка 
пауза і голос голови сільради промовив:

-  Фроле, де ти? -  сонно, стурбовано запитав.
-  Я тут, біля тебе, -  тихо відповіла жінка, під

німаючись з ліжка. -  А де подівся Стефанко?
-  Я тут! -  почувся з сіней зляканий притишений 

голос Стефанка. -  Вставайте, швидко!
Стефанко розповів історію, яка мало не зана

пастила не тільки його, але й весь загін.
-  Треба з сіней забрати тіла тих покидьків і 

негайно забиратися звідси! -  розпорядилася Фро
ся. -  Наумку й Ігоре, займіться ними!

-  Я бачив того типа! -  збуджено мовив голова 
сільради, коли повернулися з сіней. -  Він кілька 
разів траплявся мені на очі. Останнього разу він 
щось ремонтував біля нашого дому. У нього гли
бокий шрам через усе лице.

Фрося аж стрепенулася. Вона не вірила і пер
ша ж думка, котра прийшла до голови: «Невже... 
Не може бути такого!» -  Лице покрилося холод
ним потом. Вона вийшла в сіни сама, хоча їй 
пропонували супровід, але відмовилася катего
рично.
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-  Тепер хутко забираємо свої речі і виходимо! -  
ледь стримуючи хвилювання, мовила Фрося, по
вернувшись після оглядин. -  Нас можуть накрити 
з хвилини на хвилину!

Під покровом ночі вони благополучно залишили 
злощасне місце і подалися у сусіднє містечко. Ніхто 
не розпитував, чому Фрося стала такою засмученою 
і неговіркою, що було незвичним для неї. Кожен 
думав, як швидше залишити це місце.

Світало поволі. За небокраєм раз у раз засвічу
валася заграва і в той момент можна було бачити 
змучені й насторожені обличчя народних месників. 
Під ранок мороз трохи послабшав, а важка до
рога заставила партизанів попотіти... Ігор йшов 
першим. За ним разом з батюшкою кульгав Сте
фанко. Замикали маленький загін Фрося й голова 
сільради. Зупинилися на краю містечка. Навколо 
було темно. Люди спали, лише в поодиноких ві
кнах запалювалися каганці. Шахтарі збиралися 
на роботу. Батюшка сильно простудився, бо не 
переставав кашляти, хоча рота наглухо закривав 
товстим шарфом. Запаси з промислу мародер
ством спливали, і потрібно було знову думати, 
як поповнити казну. Без золота, срібла і грошей 
у населення не отримаєш жодної інформації. Ще 
можна розраховувати на алкоголь, але треба було 
потрапити на того пияка, який володів інформа
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цією. Таких можна було перелічити на пальцях. 
В основному люди велися на золото. Хто прагнув 
нажити собі добро, користався моментом. І їх 
не цікавило, навіщо партизанам ця інформація. 
Гроші -  товар -  гроші. Цю істину знає кожен, і 
не треба читати книжок. Голова сільради йшов, 
мовчки опустивши голову. Йому не потрібно було 
розглядатися по боках, щоб не потрапити в за 
саду. Це був обов’язок молодого вояка з Правого 
сектора. Зараз, йдучи дорогою, він міг запросто 
собі помріяти, проаналізувати минуле і теперішнє, 
бо про майбутнє на війні не говорять. Це недо
бра прикмета... Тепер він думав про Фроську. «От 
ніколи я не думав про дітей. Напевно, не мав у 
собі батьківських почуттів. Що знаходять люди 
приємного у пелюшках і пронизливому дитячому 
крикові? Якісь вони такі лисі, очі безтямні, дивні 
поросячі брови і чомусь постійно пускають з рота 
слину. І безперестанку мочаться... ще й роблять 
філософський вигляд. Чому це все так подобається 
жінкам?»- роздумував Наумко. Він обігнав Фросю, 
яка ледь встигала за ним:

-  Ах, якби в нас вийшло так, як це трапилося в 
Стефанка! Слово честі, ця думка для мене справді 
приємна! Напевно, про дітей починаєш думати 
лише тоді, коли полюбиш і, власне, обожнюєш 
їх маму. Ігор першим обійшов навколо малень
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кої присадкуватої напівзруйнованої хати. Всі 
зупинилися у темному закутку вулиці, бо йшли 
парами. Через кілька хвилин Ігор вийшов, подав 
умовний звук сови, що означало -  вхід вільний. У 
такому ж порядку партизани зайшли у напалену 
кімнату. Зв’язкова, жінка-вдовиця років трид
цяти, не більше, була на місці. Звали її Оксана. 
Вона вже чекала їх другу добу. Навіть допускала 
думку, що десь партизани потрапили у засідку. 
Чорна хустина, що була на ній, дашком нависала 
над лобом. Очі, під бровними дугами впалі, повні 
смутку і жалю. Фрося, стоячи поруч з нею, здава
лася особливо старенькою і зігнутою. Вона ніяк не 
могла вийти зі своєї ролі і завжди на зауваження 
чоловіків говорила, що після війни усе виправить 
спортзал. Зв’язкова добре знала Федора, з яким 
разом навчалися в медучилищі і за скеруванням 
потрапили сюди на роботу. Вона вийшла заміж за 
шахтаря і через чотири роки спільного життя її 
чоловіка два місяці тому в неї на очах розстріляв 
п’яний чеченець. І то заради чого? Заради її ж тіла. 
Жінка, довго не думаючи, взяла кухонного ножа 
і всадила його в шию кривднику. Так і залишила 
їх обох лежати у кімнаті. Добрі сусіди поховали 
чоловіка, а чеченця зарили, як собаку, біля огоро
жі на цвинтарі. Ніхто так і не поцікавився долею 
найманця. Її чорні графітові очі ковзнули по при
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сутніх і зависли на особі голови сільради. Йому 
стало моторошно від цього обпікаючого погляду 
і той навіть переступив з ноги на ногу. «До чого 
це все?» -  тільки й подумав.
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Михась збудився, проте йому не хотілося ста
вати після такого солодкого еротичного сну. Довго 
дивився у вікно, за яким сніг заліпив гілля каштана. 
Це видовище він бачив вже кілька днів поспіль,



але тепер Михасько зовсім по-іншому сприймав 
цей пейзаж. Снилося, що він зустрів Азу, яка пішки 
прямувала лісом. Михасько зупинив свого джипа 
і запропонував підвезти її до міста.

-  Ні, я до міста більше не повернуся, бо там 
немає тепер мені що робити!

-  А куди ж ти прямуєш такою засніженою і мо
розною дорогою? -  запитав депутат. -  Там, у лісі, 
вештаються голодні вовки, не роби цього!

-  Я не боюся тих вовків, вони вже неголодні, бо 
заробили собі на харч. А ось ти голодний, голодний 
на мене, -  розсміялася Аза. -  Якщо заробиш в мене, 
то за це наситишся моїм тілом, але для цього ти 
повинен продати чортові свою душу. Розумієш?

-  Я тепер сильний і непідвладний нікому. І знай, 
я візьму тебе так, на халяву! -  Михасько зловив Азу 
за задок і притягнув до себе, мало не вколотивши 
її у свою матню. -  Відчуваєш тепер мене?

Жінка опустила праву руку додолу і провела по 
дорогих штанях, що інтимно обтягали його недо
торкане депутатське стегно. Від цього дотику він 
відчув, як раптом штрикнуло десь там, у ділянці 
копчика, і побігло муравлине військо, охопивши 
обручем лобок. Це аж до втрати свідомості лоско
тало його єство. Михасько відчув шалене бажання 
на бурхливій хвилі виплеску свого сім’я затопи
ти її ненаситну глибочинну галявину. Він зірвав
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з неї шубу-чорнобурку і незграбно постелив на 
білісінький сніг. Вона поспіхом хотіла позбутися 
своєї вічно вузенької і коротенької спіднички, яка 
їй так личила, але зараз ніяк не могла її скинути.

-  Допоможи мені! -  ледь промовила вона трем
тячим голосом, тонучи у бажанні зачепитися й 
собі за його соломинку. -  Чого стоїш? Пластмасова 
блискавка, що практично ніколи й нікого не під
водила, адже була досконалим винаходом якогось 
мудрого сексопіла-винахідника, тепер встала рачки 
і вимагала чоловічої підмоги. Михась поспішив їй 
на допомогу. Ставши позаду, розстебнув цю непо
кірну блискавку, і перед ним оголився її смачний 
божевільний задок: ніби дві половинки одного 
спокусливого яблука тремтіли перед його носом. 
Білосніжна галявина, засипана разючим снігом, 
була, ніби обручем, огорнута високими струнки
ми смереками. Навколо ні душі. Тиша і спокій. 
Михасько скинув із себе одяг і незважаючи на 
сильний мороз, піднявся на повний зріст. Уже зо
всім голим дивився переможно на свою Азу. Хоча 
задля перемоги йому потрібно було розвести два 
граціозні м ’язи на її стегнах, які зараз нагадували 
йому Карпатські Бескиди й тунель, через який він 
у далекому дитинстві в’їжджав на електричці до 
Мукачева. Тепер, багато літ по тому, тут, у засні
женому лісі, він стояв над лежачою на своїй над
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звичайно дорогій шубі з чорнобурки голою Азою. 
Зараз він нирне у цю жінку, теплу, затишну, трохи 
вологу, тремтячу від нетерпіння поглинути в себе 
цей паровозик з біло-голубим димом, що виприсне 
з паровозної труби...

Аза лежала із закритими очима, сонце било 
крізь крони здивованих від такої пристрасті двох 
людей смерек і оранжевим обручем тремтіло в 
її повіках. І ця оранжева пелена була завісою на 
очах, але вона відчувала усіма своїми фібрами 
тіло, яке переможно стояло над нею. Михасько 
став перед нею на коліна і з голови до ніг погла
див своїми шорсткими долонями її хвилеподібне 
тіло, що імітувало морський прибій. І кожен дотик 
Михасевих рук викликав у ній озноб бажання, аж 
голова крутилась, і єдине, чого вона не розумі
ла: що заважає йому ввести свій паровозик у її 
тунель, який в цю мить залишився без охорони. 
Вона втрачала свідомість, але все ж таки хотіла 
побачити ще при пам’яті це незрівнянне видо
вище. «Ну, Михаську, давай, чого тягнеш?» І де
путат останнього скликання, мов той паровоз, що 
запам’ятався з часів босоногого дитинства, ввів 
його, ойкнувши гудком у тунель. Біло-сірувато- 
сиза пара з паровозної труби вирвалася назовні, 
а за нею пристрасний голос Ази:

-  Не забудь віддати свою душу дияволу!
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Від побаченого ворона, що спостерігала за лю
бовними іграми людей, не витримала такої наруги 
над святим почуттям, зірвалася з гілки смереки, 
струсивши з неї купу морозяного снігу на голі зади 
депутатів...

Михась справді не міг відійти від такого еро
тичного сну і, взагалі, чи міг хтось інший, будучи 
на його місці, не залишити під собою на чистому 
простирадлі мокрий слід?

Депутат пішов до ванни, хотів поголитися, але 
підкошувалися ноги. Він вирішив ще полежати у 
ліжку, насолоджуючись тим ранковим сном. Взяв 
з тумбочки сонник, залишений випадково, а мож
ливо, і спеціально, депутатом минулого скликання. 
Відкрив його і глянув, що може означати той сон: 
передранкові сни збуваються, сніг зі смереками і 
сонцем, пристрасна гола жінка -  то солодкі, спо
кусливі любовні утіхи з жінкою, з якою і не споді
ваєшся бути. Михасько перелічив у пам’яті жінок- 
депутаток і ще кількох дружин високопоставлених 
осіб, які йому знадобляться для кар’єри, та імена 
яких обов’язково тримав на замітці.

Від такої важкої думи розболілася голова і зо
всім не хотілося вставати.

«Полежу, нічого не станеться із-за моєї відсут
ності на засіданні. Що зі мною, що без мене, яка різ
ниця? Краще помізкую, яка із кола тих претенденток
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буде сьогодні моєю». Михась потягнувся на ліжку, 
прикрив густі чорні повіки, що ніколи не закри
валися при появі привабливої жінки. «Свіжинина» 
завжди йому смакувала. Усміхнувся, немов той кіт 
від спомину про випиту господареву сметану. На 
тумбочці задзвонив мобільний телефон. Михасько 
косо подивився на нього і вирішив не давати про 
себе чути. «Розберуться без мене!» -  тихо промовив 
сам до себе. Відвернувся. Шумно випустив ротом 
повітря і вмостився зручніше. Здавалося, почав 
дрімати, як знову роздався дзвінок. Тепер він ви
рішив підняти телефон.

-  Михасик! -  дзвінко промовив у трубці жіно
чий голос, у якому він відразу впізнав Азу. -  Ти 
образився на мене, що не дзвониш?

-  Ні, чого це я маю ображатися на жінку? -  злу
кавив Михасько, бо після останньої зустрічі, коли 
вона грубо образила його гідність, він більше не 
давав про себе знати. -  Я був дуже зайнятим, сама 
розумієш, державні справи... У трубці почувся ду
шевний сміх. Аза прикрила трубку рукою, щоб не 
нервувати приятеля.

-  Тож я можу запросити тебе на філіжанку 
кави? -  переборюючи у собі сміх, лукаво промо
вила Аза. -Дуже скучила за... твоїм, гм ... тілом!

Від цих слів у Михаська здригнулося все нутро. 
Він загубив дар мови.
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-  Я...- не міг включити мозки Михасько.
-  То, значить, не можеш? -  сміючись, мовила 

жінка. -  Тоді бувай! Колись зустрінемося, можли
во... -  І поклала трубку.

Якусь хвилину Михась знаходився у ступорі. Він 
ще не усвідомлював і не міг зістикувати до купи 
сон, що приснився, і реальний дзвінок тієї жінки, 
яку завоював силою, а не душею, а можливо, тілом, 
і вважав це за перемогу. Зараз хотілося одного й 
другого разом. У цю мить за перемогу над нею 
з’явився сильний спортивний азарт. Адже останнім 
часом він вважав справу програною.

-  Ні, я доб’юся тебе, і ти ще побігаєш за мною і 
сама ляжеш під мене. Чуєш? -  промовив Михасько 
до мовчазної телефонної трубки. Поклав під голо
ву свої долоні і декілька хвилин уважно дивися у 
стелю, ніби шукав порятунку чи ділової поради.

Стеля мовчала.
«Напевно, всі думки у стелі забрав минулий 

депутат!» -  сам до себе промовив Михасько і усміх
нувся на всі зуби. Йому дуже сподобався власний 
веселий жарт. Він ще раз глянув на телефон і при
страсть помсти заволоділа ним. Михась набрав 
номер телефону, але ніхто не піднімав слухавки. 
Витримавши паузу, знову зі злістю набрав номер, 
який знав на пам’ять. Слухавку підняли.
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-  Слухаю вас... -  промовила холодно, навіть 
можна сказати байдуже, Аза.

-  Я хочу з тобою зустрітися! -  на одному вдихові 
промовив Михасько, щоб, бува, вона не поклала 
передчасно слухавку.

-  Навіщо?
-  Ти ж дзвонила мені і просила про зустріч!
-  Я дзвонила тобі і просила про зустріч? -  роз

котисто засміялася у трубку Аза. -  Ти щось плутаєш, 
колего!

Михась аж позеленів від страху і злості бути 
залишеним цією жорстокою жінкою. Ні, він так 
не залишить!

-  Азо... -  процідив крізь зуби депутат.
-  Бувай! -  сказала коротко Аза і поклала трубку.
Михась кілька хвилин не знаходив собі місця

від такого зухвальства жінки, яку мав фізичною 
силою, але не міг добитися її прихильності до 
себе! Хотів передзвонити повторно, але побоявся, 
що вона візьме його на глузд. Походив по кімнаті, 
потім ліг. Але настрій зіпсовано остаточно і вирі
шив все ж таки привести себе до порядку. Голився 
досить спокійно і повільно, уважно розглядаючи 
себе у дзеркалі.

-  Невже я не доб’юся її? -  тихо, ніби боячись, 
що хтось підслухає, запитав Михасько у свого відо
браження в дзеркалі. Воно, зробивши кислу міну,
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ніби очікуючи зовсім іншого запитання, відповіло, 
ледь усміхнувшись:

-  Виходь мерщій і обов’язково передзвони їй. 
Жінки полюбляють знущатися над чоловіками, аби 
ті звивались за ними! -  вже серйозно промовило 
відображення. Це й додало Михасеві стимулу до 
завершення банного часу.

-  Як добре на селі, -  спускаючись сходами готе
лю донизу, міркував про себе Михасько. -  Тільки 
стрельнув оком і вже підбив кралю: стрих на стодолі 
вже зайнятий, і корівка на два літри молока дасть 
менше. А тут кожна вимахусться, набиває собі ціну, 
забувши що таких цін вже давно-подавну немає...

Депутат вийшов на очищений од снігу тротуар 
і відразу ж надувся, мов гусак. Він завжди так ро
бив, коли знаходився посеред людей. Це додавало 
йому помпезності. Михасько любив, коли його 
впізнавали і зверталися до нього за допомогою. 
Від допомоги простій людині він був у захоплені і 
не раз чув за спиною: «Справді народний депутат!» 
Це його окриляло. Проте це бажання з часом по
крилося пилюкою надбудови свого «Я» і втомою 
від загальної уваги.

День видався світлим і помірно морозним. Сон
це разило зір і тому Михась намагався дивитися 
під ноги. Біля світлофора на вулиці Грушевського 
він зупинився, підвів голову, щоб глянути на світло
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світлофора і мало не обімлів. На протилежному 
боці вулиці, навпроти Верховної Ради, стояла... 
Аза. Здавалося, що вона не бачила Михася і вже 
збиралася переходити дорогу на сторону, де стояв 
депутат, і щезнути у натовпі.

-  Азо! -  голосно крикнув Михась. Йому здалося, 
що крикнув занадто голосно і почули всі, окрім 
жінки. -  Азо! -повторив знову і жінка оглянулася 
на оклик. Здалося, що навіть трохи розгубилася, але 
то була тільки добре продумана і зрежисерована 
роль, яку Аза виконала бездоганно.

-  Ось тепер ти, народний депутате, у мене за
чепився на гачок! -  усміхнулася разом з приві
танням жінка.

Аза була одягнена у довге темно-синє каше
мірове пальто зі стоячим коміром. На голові мала 
такого ж кольору крислатого капелюшка. Була взута 
у високі на підборах чобітки. Це її молодило і до
сить витягувало й так струнку фігуру. Вона, ніби 
ненароком, різко повернулася у бік Михаська і 
вітер відкрив поли пальта, з-під якого виднілася 
досить коротенька спідничка і оголені в темних 
колготках стрункі стегна.

-  Ось воно те, до чого я прагну і прагнутиму 
все своє життя -  солодка спокуса насолоди жіно
чим тілом! -  кричали його очі на виклик клаптика 
Азиного тіла.
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Михась перебіг на червоне світло: так йому не 
хотілося зараз втратити цей божевільний клаптик 
її тіла.

-  Не робить честі нехтувати правилами по
ведінки на пішохідному переході депутату, який 
сам творить закони! -  губи розпливлися у світлій 
жіночій усмішці. -  І до цього закону пан депутат 
ще не дійшов?

-  Азо! -  все, нащо міг спромогтися Михась.
Тепер вона стояла перед ним не уві сні, а наяву,

прекрасна і надзвичайно чарівна. Аза дихала досить 
спокійно, контролюючи себе перед зіваками, що 
упізнали в ній публічну жінку. Ситуація Михасеві в 
цей час не була підвладною. Йому захотілося при
тулитися своїми губами до її пишних, зі смаком 
намальованих вуст. Він навіть зробив крок уперед, 
але Аза взяла його за руку і делікатно, щоб не за
важати пішоходам, відійшла вбік, прихопивши 
тепер належне їй чоловіче тіло.

-  Тут перехід і ми заважаємо людям! -  не при
ховуючи усмішки, промовила Аза.

Михасько попервах трохи розгубився, але коли 
до нього долинув запах її духів, які нагадали цю 
незабутню ніч в неї у спальні, на дачі, то йому зро
билося кепсько. Здавалося, що вся кров відійшла з 
голови вниз і тепер тремтить у мішку поміж його
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ніг. Депутат лише жестикулював руками, ніби йому 
бракувало повітря.

-  О! Ти змінився за час відсутності! -  зауважила 
Аза, тримаючи його на безпечній віддалі. -  Став 
гарнішим. Можна в тебе закохатися по самі вуха! 
Депутатство дало позитивний ефект! Що значить 
спокій. Ще б трохи грошенят підкинули депутату, 
і тоді ти став би кавалером на розхват!

-  Грошенят не завадило б підкинути! -  заду
мано, не знаючи саме чому, промовив Михасько. 
Він знав, що не може на халяву пити, відвідувати 
громадські і публічні заходи безкоштовно лише 
тому, що носить на грудях депутатський значок!

-  Звичайно, серед мільйонерів сумно робиться 
з такою зарплатою, а тим більше, коли не маєш 
свого бізнесу...

-  Михасю, рідненький! -  сказала Аза, взяв
ши його під руку й відвівши трохи далі від лю
дей. -  Гроші самі прийдуть. Тільки тримай ніс 
по вітру.

-  Ніколи не міг подумати, що депутатам так 
сутужно з грішми, -  почухав потилицю Михась. -  
Витрати великі. Спочатку я не рахував, скільки 
видаю, а під кінець місяця в кишені порожньо...

Аза усміхнулася краєчком рота. Тепер вона 
була спокійною за свій план. Михась, сільський 
син, вже в капкані.
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-  Навчишся жити, -  заспокоювала екс-депутатка 
новоспеченого народного депутата, -  головне, не 
поспішати і мати надійних друзів, які допоможуть 
вилізти тобі нагору.

-  Та я особливо не переживаю. Дам собі раду 
й сам, -  відповів Михасько, коротко усміхнув
шись. -  Ще не так було, коли піднімав свій сіль
ський бізнес. Жінка через борги в Італію поїха
ла на заробітки.

-  Ти про жінку мені нічого не говорив! -  роз
кручувала далі розмову Аза. -  То ти, виходить, 
вже битий! Михась хотів розповісти історію, яка 
трапилася у стосунках з колишньою дружиною, але 
Аза випередила його і запропонувала зустрітися 
по обіді.

-  Не можу, Азо, ніяк не можу. Навіть при всій 
моїй повазі до тебе! -  по діловому мовив депутат. -  
Сьогодні на вечірньому засіданні розглядається 
важливе питання. Він коротко розповів про суть 
питання, за яке доведеться натиснути кнопку.

-  Маючи відповідний досвід, я можу припус
тити, що це неправильний підхід до справи і, як 
на мене, то не голосувала б «за».

-  Подумаю, розберуся, що і по чому... -  погодив
ся Михась. -  А тепер коли ми зможемо зустрітися?

-  Не знаю... дорогий мій колего, що й відповісти 
на твоє непросте запитання...

390



Аза хитрувала. Вона добре знала, що Михась 
буде наполягати на зустрічі, адже він так і не відчув 
її пристрасті, а для чоловіків це один з головних 
мотивів досягнення своєї мети. Ще з перших хви
лин їхнього знайомства Аза зрозуміла, що подо
бається Михасеві, а тому стосунки з його боку не 
закінчаться однією несподіваною зустріччю. Вона 
вирішила вимучити його, виводити, як барана перед 
отарою овець, закритих у загорожі, а потім, якщо 
їй дуже вже захочеться, то задовольнить його, і то 
на певних умовах.

-  Може, сьогодні в тебе знайдеться хвилинка 
часу, щоб випити зі мною філіжанку добротної 
кави? -  не здавався Михасько. -  Я буду вільним, 
коли в тебе появиться час... Хіба що чоловік за
вадить?

-  У нас бізнесові відносини... -  байдуже від
повіла Аза, -  та це не головне! Та й він знову за 
кордоном...

Остання фраза дала Михасеві шанс втілити сон, 
що наснився під ранок, в реальність.

-  Ти не образишся, якщо я залишу в тебе щось 
на зберігання? -  жалісно промовила жінка, став
ши впритул до Михася, і він знову відчув прилив 
крові до своїх стегон. І зараз, тут же, йому захоті
лося обняти цю не підкорену ним жінку і хоча б 
поцілувати...
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-  Візьми цей пакуночок, а я передзвоню тобі 
приблизно о шістнадцятій годині. Добре?

-  Гаразд!

2

Стефанко забрав з головної пошти листа і не 
читаючи його, подався на маршрутку. Під'їхав нею 
з півдороги додому. І тому радів, бо шкандибати 
довелося б зо три години, а літа вже не ті... І є ве
ликий ризик зустріти на дорозі поліцаїв, які довго 
не думають: або в буцегарню, або на фронт. По
братими сиділи в будинку і вже почали складати 
план розшуку Стефанка, тому коли він з’явився на 
порозі, всі від радості аж піднялися зі своїх місць.

-  Чому ти так довго не давав про себе зн а
ти? -  стримуючи хвилювання, першою запитала 
Фрося. -  Ми тут собі місця не знаходимо. Кажуть, 
сьогодні по місту були великі облави. Проводили 
мобілізацію в армію.

-  Я довго добирався до міста. Дещо затримався 
на пошті, бо була вимушена обідня перерва. Потім 
вирушив назад. Добре, що маршрутка підвезла до 
околиці, -  віддихуючись промовив Стефанко, -  а то 
не відомо, скільки мені довелося б ще добиратися...
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-  Що пише наша Люся? -  Фросиній жіночій 
цікавості не було меж. -  Як її зустріла твоя, -  гм... 
як тепер сказати, ну, просто Марися!

-  Не читав ще, бо не хотів звертати на себе 
увагу... -  почухався у вухо Стефанко. -  Зараз ось 
і почитаю.

-  Тоді читай вголос, -  втрутився у розмову го
лова сільради, усміхнувшись у долоню. -  Ми тепер 
не просто загін»Тіні», ми, якби то сказати, ми вже 
одна родина! Тож давай, Стефанку, викладай, а 
ми уважно послухаємо, як зустріла одна молочна 
сестра, другу, але вже вагітну!

-  Може... -  скривився Стефанко, -  може той...
-  Таємниць у нас не повинно бути! -  продов

жував голова сільради. -  Як робити дитину, то 
привселюдно, а як прочитати листа від коханої 
жінки, то тримаєш за пазухою! Ми ж переживали 
за тебе півдня!

Стефанко обережно розкрив листа, акуратно 
розправив його долонею, підійшов до вікна і по
чав читати:

«Милі мої родичі, -  Стефанко зробив паузу, спе
ціально замінивши слово «коханий» на «родичі», але 
це в нього вийшло так кострубато, що всі зрозуміли, 
що там було написано. -  Добралася нормально, 
хоча у дорозі були невеликі непорозуміння, але 
все закінчилося благополучно. Жінка Стефанкова
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мене зустріла спочатку нахмурено. «Що вже й тобі 
Стефанко встиг зробити дитину на війні? -  так і 
запитала Марися, але я відразу скумекала, що з 
такою жінкою жартувати не можна. Тому я сказала 
перше, що впало мені на язика. -  То не Стефанкова 
робота, -  кажу, -  то голови сільради!»

-  Що-о-о? -  викрикнув Наумко, мало не зва
лившись з крісла. -  Що вона написала?

-  Що, що! -  повторила Фрося. -  Молодець, що 
вийшла з такого тупика! -  Продовжуй, Стефане! А 
потім розберемося, чия то дитина. Чий би цап не 
скакав, а козенятко наше! Головне, що наша дитина.

Стефанко сам був дуже вражений від написа
ного. Він навіть спочатку подумав: чи, бува, ця ди
тина не рук голови сільради? Але миттю пригадав, 
прокрутив у пам’яті кожну хвилину, проведену з 
Люсею. Вона ні на мить не відходила від нього. 
Значить його, Стефанкова!

«Правда, після тих слів я чомусь побачила у 
очах Марисі незрозумілу мені поки що тінь рев
ності... -  читав далі Стефанко. -  Жінки завжди 
можуть домовитися і навіть, коли треба, поділити 
чоловіка навпіл. Тож живу тепер добре. Марися 
допомагає мені, коли важко, а так справляюся. Хо
дила до лікаря і він сказав, що я можу сподіватися 
на хлопчика. Ось так, любий мій Стефанку! Дуже 
вдячна тобі за таке щастя, яке ти дав мені! Наумко
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нехай не переживає за те, що вклеїла його до на
шої дитини. Правда, він якось робив очка до мене, 
але я залишаюся вірною тобі, мій милий! Бажаю 
вам усім здоров’я, радості у житті і завжди нести з 
базару повні міхи веселощів! Твоя Люся».

-  Що то за повні міхи веселощів і при чому тут 
базар? -  не зрозумів кінцівку листа голова сільради.

-  То конспірація, Наумку, -  пояснила Фрося. -  Це 
свідчить, що Люся мудра жінка! Затям собі, голово 
сільради, що йде війна!

-  Добре те, що щасливо закінчується! -  про
мовив зі свого кута батюшка.

-  Для вас усіх так, а для мене тепер хоч не по
вертайся додому, бо все село висміє мене, -  сумно 
промовив голова сільради. -  Тепер мені каюк, стара 
виставить з хати як волоцюгу і зрадника!

-  Не сумуй, Наумку! -  усміхнулася Фрося. -  Ми 
з тобою закалатаємо також дитину і залишишся зі 
мною, будеш бандерівським парторгом на шахті! 
Сміху буде...

Наумко подивився то на Фросю, то на бійця 
Правого сектора, Ігорка. Потім знову глянув на 
Фросиного живота. Затиснув губи, ніби збирався 
скакати у бурхливий потік. «Тепер проблемно буде 
доказати, якщо й справді Фроська завагітніє, від 
кого буде ця дитина: від мене, чи від Ігорка?» -  по
думав голова сільради. Фроська інтуїтивно відчула
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сумнів свого Наумка і, підійшовши до нього, тихо 
промовила йому на вухо:

-  То най би си старий кінь орав, хоч не глибоко, 
ніж молодий би лиш спромігся на боронування... Я 
люблю тебе, Наумку і, як ти завше говориш: нема 
на то ради! Люблю тебе і з тобою помру!

Голова сільради вперше у житті почув такі бажані 
для кожного чоловіка слова, щирі та без сумніву, 
вистраждані. їдучи на цю безглузду війну, він ніколи 
не думав і не гадав, що зустріне несамовите, хоч і 
пізнє кохання. Ця жінка поставила його ж руками 
неприступну фортецю для інших жіночих сердець.

Кожен учасник партизанського загону «Тіні» 
думав зараз про своє, кровне. Завтра вилазка на 
надзвичайно важливий об’єкт, який може стати 
останнім для когось, або навіть для їх всіх.

Батюшка підкинув у пічку свіжих гілок. Сире 
дерево засичало, задиміло, затріщало і спалахну
ло. Його змарніле обличчя освітилося відблиском 
полум’я. Ось уже понад півроку він воює на рідній 
землі проти тих, кого ще недавно вважав братами 
й сестрами, до кого звертався з проповіддю «не 
вбий, не вкради і не гани!» Зруйновані міста і села, 
загорнуті у жалобну стрічку десятки тисяч люд
ських долей -  все, що залишилося від цієї жахливої 
війни. І невідомо,скільки ще додасться до цього. 
«Чапай» ніколи не любив політики, бо вважав її не-
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прогнозованою і непокірною повією в руках таких, 
як і вона, нечистоплотних керманичів. Колись він 
навчав дітей історії своєї землі та країни. Деколи 
вона снилася йому і навіть кивала пальцем, що 
зрадив її. Не легко було Микиті Івановичу вибрати 
з-поміж тих двох дів, одну, якій би присвятив за
лишки свого життя. Десь далеким відчуттям знав, 
що потрібно буде відвертати людей від злих по
мислів. Намагався робити все від нього залежне, 
але не встиг... Зараз пригадав свого духовного 
батька, ієромонаха Пафнутія, з допомогою якого 
став, хоч і пізно, на праведний шлях, священиком. 
Скільки разів він говорив людям, які гнівили одне 
одного і махали на западенців кулаками: «Бійтеся 
Бога!» Його застережливий голос звучав постійно. 
І тепер він зрозумів, що мало, дуже мало приклався 
до тих пророчих слів. Чи то від полум’я, від його 
гарячого подиху, чи то від раптової навали думок 
на очі навернулися сльози. Він приховав їх від при
сутніх навислою на чоло рукою. Крізь розчепірені 
пальці руки батюшка провів поглядом по присут
ніх, з якими зріднився і вперше по-справжньому 
відчув братерство не на словах, а на ділі. Йому 
іноді здавалося, що вони, партизани, навіть однієї 
групи крові і від однієї матері народжені. Коли 
вони йшли на завдання по одному, то переживав 
і молився за кожного зокрема, як рідний батько,



і радів, мов мала дитина, за їхнє благополучне 
повернення. Таким батюшка і залишається зараз, 
у таку морозяну ніч перед виходом на завдання. 
Ігор, новобранець загону, задиркуватий, трохи 
самовпевнений, але відчайдуха-борець за справед
ливість. Для нього перестрибнути через багаття у 
кілька разів вище за його зріст, те саме, що вбити 
ненависного ворога без краплі жалості. Хоча у ві
сімнадцятирічному віці мати руки по лікті у крові, 
то не по Божому, але батюшка, незважаючи на це, 
глибоко симпатизував молодому бійцю Правого 
сектора. Зараз Ігор готувався до можливого бою, 
вичищаючи свою зброю, і, можливо, у деякій мірі 
батюшка оправдував молодого... «Такі не дадуть 
ворогу впустити кігті у рідну землю! -  зітхнувши, 
думав батюшка. - 1 звідкіля в них взялася така від
вага? Це ж покоління виросло без почуття патріо
тизму і, здавалося, йому глибоко десь духовність 
і матеріальність рідної землі. А виходить, що не 
так: убога земля убогого покоління тримала десь 
там, у потаємній глибинній заначці, життєдайне 
джерело, яке властиве лише спраглому народові у 
боротьбі за свою незалежність. І воно поїло своїх 
безіменних героїв незламністю, героїзмом та го
товністю за першим покликом сумління покласти 
на вівтар свободи своє життя. Батюшка, він же 
Микита Іванович, «Чапай», а в минулому вчитель
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історії, прихилився до стінки й дивився на сонних 
друзів. Через п’ять хвилин треба будити побратимів 
на виконання завдання. Сон не брав його. В голову 
лізли різні думки, аналізував свою пройдену жит
тєву дорогу. Чи правильно поступив, що зважився 
перейти на бік ось цих людей і боротися проти тих, 
з котрими разом дихав одним повітрям, переносив 
утиски київської влади? Це вже історія, а вона ви
мірює час по-іншому, не так, як годинник на руці 
у людини. П’ять хвилин історії тривають часом 
тижні, місяці, навіть літа, як це видно зараз. Але 
трапляється так, що, навпаки, ці п’ять хвилин історії 
минають швидше, аніж на людському годиннику. 
Важко передбачити, скільки днів, тижнів, літ буде 
тривати та боротьба, як і неможливо заглянути 
по той бік п ’яти хвилин: що буде..? «Можливо, 
той міцний сон моїх побратимів буде останнім у 
їхньому житті? А ці п’ять хвилин моїх роздумів 
будуть моїми проводирями в інший, невідомий 
досі світ?» Батюшка глянув на Стефанка, що по
стійно здригався уві сні, на задиркуватого Ігорка, 
що схилив сонну голову із застиглою на переніссі 
юначою ревнивою сльозою, бо там, за стіною, спали, 
напевно, як і завше, обнявшись, Наумко зі своєю 
Фросею. Вдовиця вмостилася у куточку, спросоння 
зрідка усміхалась, згадуючи далекі безповоротні 
щасливі дні, проведені зі своїм чоловіком... «Може
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відмінити цю операцію? -  непокоїли Микиту Іва
новича думки. -  Тоді є шанс зберегти людей від 
загибелі. З іншого боку, однойменний загін «Тіні», 
який був розбитий терористами тиждень тому у цій 
самій операції, дещо заспокоїв карателів, але по
сіяв у мирного населення безнадію щодо знищення 
людини, яка тероризувала все місто і навколишні 
села», -  змушувала його думати про вірність при
йнятого рішення. Він мислив тепер так: «Хто не 
хоче спізнитися, той мусить квапитись!» Вирішив 
будити друзів.

Вдовиця за упокій душі її чоловіка пригостила 
товаришів по зброї міцним самогоном. Батюшка, 
будучи особою педантичною, вирахував, скільки 
часу даватиме випите ефект зігріву. Тому він для 
кожного виділив різну норму. Погода для завдання, 
на радість, виявилась вдалою. Сніг курив так, що 
світу божого не було видно. Ще й новий політав. 
Йшли двома групами: першою -  Оксана як при
манка. Ігор супроводжував її і повинен був кинути 
гранату у вікно будинку глави терористів. Завдання 
точкове, але надзвичайно важливе і вкрай небез
печне. У іншій групі Фрося йшла також як приманка. 
Вона тримала у руці трофейні золоті прикраси. 
За нею -  голова сільради, «Чапай» і Стефанко. За
вдання: масштабна диверсія на складі мастильних 
матеріалів і, по можливості, знищення живої сили.
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Умовним знаком для дії другої групи був постріл 
Ігоря у повітря після виконання завдання. Снігопад 
посилився так, що видимість була до метра. Це 
погіршувало ситуацію. Обійшовши приміщення 
СБУ, біля шахти зупинилися, оглянувши все, що 
можна було побачити в таку погоду. Далі партизани 
попрямували неосвітленою вулицею у напрямку 
школи. Протягом десяти хвилин спочатку почувся 
одинокий постріл у сусідньому кварталі, а за ним 
потужний вибух, чого не передбачалося у плані 
батюшки. «То вибух гранати!» -  прошептав голова 
сільради і подивився на переляканого Стефанка. 
Вартовий вийшов зі своєї будки і, чортихнувшись, 
хотів зайти назад у приміщення, але тут з’явилася 
Фрося. Вона щось сказала вартовому, показала йому 
згорток і той махнув рукою у бік будки. За ними 
відразу закрилися двері... Фрося вийшла через п’ять 
хвилин і написала на стіні червоною фарбою «Тіні». 
Партизани виконали свої завдання і через мить 
один за одним підірвалися приміщення, де спали 
поліцаї. На складі шахти здетонували боєприпа
си. Весь квартал засвітився від потужного вибуху. 
Вибухова хвиля відкинула Стефанка і вдарила об 
будинок. Він на хвилинку знепритомнів. Повз ньо
го бігли перелякані поліцаї, чути було стогін тих, 
хто лежав поряд з Стефанком. Коли він прийшов 
до тями, то поліцаї вже збирали своїх поранених.
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Скориставшись тим, що поруч у цю хвилину 
не було нікого, Стефанко піднявся і покульгав 
за будинок. Обмацав себе -  все в порядку. Тіль
ки голова розколювалася від болю. Пройшовши 
кілька будинків, він почув за автомобілем глухий 
стогін.«Хто це може бути?» -  хотів заглянути, але 
враз передумав. Зупинився аж через вулицю. 
Думка про людину, що стогнала за автомобілем, 
не давала йому спокою. Якась невідома сила за
ставила його повернутися до місця, де почув той 
стогін. Під колесом розбитого автомобіля лежав, 
стікаючи кров’ю... голова сільради. Під покровом 
темряви Стефанко поніс на собі непосильний мо
ральний і фізичний тягар -  свого земляка. «За що 
мені така кара? -  говорив сам до себе Стефанко. 
-  Жертвую своїм старечим життям і здоров’ям». 
Сили залишали його, тому постукав у засипану 
сніговими кучугурами похилену стару хату. Та 
ніхто не давався чути. Постукав знову.

-  Чого тобі треба? -  почувся з-за дверей пе
реляканий чоловічий голос. -  Зараз викличу по
ліцію!

-  Свої... -  невпевнено пробурмотів.
Двері обережно відчинилися і на порозі з’явився 

старий немічний чоловік у шапці-вушанці.
-  Якого біса у таку рань? -  запитав невдоволено 

господар.
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-  Прошу вас впустити погрітися, -  жалісливо 
промовив Стефанко. -  Йшли додому, а тут на тобі, 
щось як вибухне. Ось покалічило мого родича.

-  Якщо ви прийшли мене грабувати, то даремно. 
Все вже винесли, навіть не маю на шматок хліба. -  
Господар недовірливо глянув на нічних пришельців, 
але відійшов убік, даючи дорогу незнайомцям.

-  Ми вас не образимо! -  оптимістично сказав 
Стефанко, коли увійшли до старенької убогої кім
нати. -  Дамо вам на хліб і можливо ще на більше...

-  Хоча б на хліб... -  тихо сам до себе сказав гос
подар і запаливши каганця, підніс його до обличчя 
Стефанка. -  А я тебе не знаю, звідкіля ти? Говір не 
такий, я к у  нас.

-  Як не знаєте? -  здивувався Стефанко, вміло 
зігравши роль. -  3 Донецька, живу вже понад двад
цять літ, працював на комбінаті.

-  То-то і воно, -  похитав головою старий. -  А 
ще не навчився говорити по-нашинському!

-  Де тут навчишся говорити, коли постійно 
робиш, як віл, щоб заробити якусь копійчину, -  
бідкався Стефанко. -  Ось, може, тепер нова влада 
дасть нам пожити.

-  Де там вони дадуть, -  гірко усміхнувся госпо
дар, -  і поховати не буде за що.

Наступного дня Стефанко, як тільки вляглися 
облави, сказав, що йде на пошуки їжі для Наумка та
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старого господаря. А сам пішов на конспіративну 
квартиру, але там нікого не застав. На другий день 
і в наступні дні теж ніхто не з’явився. Партизани 
почали хвилюватися. Доля їхніх побратимів за
лишилася невідомою. Голова сільради вже почав 
підніматися на ноги і помало видужувати після 
поранення.

Стефанко продав золото, яке в нього було піс
ля планового мародерства. їли дуже мало, еконо
мили, щоб якось вижити. Господареві партизани 
не довіряли, тому завжди хтось знаходився по
ряд з ним. У кожного на всяк випадок у кишені 
була граната. Час спливав, але ніхто з четвірки не 
давався чути.

-  Як ти гадаєш? -  запитав Стефанко свого зем
ляка. -  Що могло статися тоді?

-  Не знаю, що маю сказати на те, -  сумно від
повів голова сільради. -  Фросю жаль, бойова була 
жінка! З такою не страшно піти у розвідку.

- 1 в ліжко теж, -  мало не сказав Стефанко, але 
завчасно стримався.

Наступного дня, коли господар відкидав на 
подвір’ї сніг, Стефанко підійшов до Наумка і тихо 
сказав:

-  У мене є один план, тому хочу порадитися з 
тобою. Чекати з моря погоди немає чого. Ти вже 
можеш пересуватися сам. Тут ми нічого не виси
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димо. На фронт ми пішли добровольцями, тому за 
дезертирство нам нічого не буде.

-  Так, але ми залишаємося тут самі, -  промовив 
голова сільради. -  Навіть не знаю, як далі бути. Хоча 
б Фрося появилася на горизонті.

-  Вихід, на мою думку, тільки один. Треба про
биратися додому! -  сказав Стефанко.

-  Ти говориш так, ніби ми у сусідньому селі на 
гулянні, -  гірко усміхнувся Наумко, -  раз і ми вже 
вдома.

-  Я буду говорити з господарем. Якщо він по
годиться на мій план, тоді я розповім тобі про ньо
го. -  Стефанко раптом замислився і згодом додав:

-  По сусідству є віз з кіньми, треба намовити 
господаря, щоб позичив його. Звичайно, за відпо
відну плату.

-  А далі що?
-  Побачимо!
До кімнати увійшов господар, лаючи владу.
-  Дивіться, навіть нормальної лопати не маю, 

оберемками згортаю сніг! -  тріпався від злості 
старий.

-  Я маю дещо поговорити з вами! -  почав Сте
фанко. -  Справа в тому, що я маю трохи грошей і 
можу вам позичити, але мушу з’їздити на блокпост. 
Там є мої рідні, що виїхали, які дадуть мені ще. Тож 
поділюся з вами, але мені потрібна ваша допомога.
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-  Я виконаю будь-яке твоє бажання... -  мовив 
старий. -  Звичайно, за гроші. Стефанко розповів, 
що старому потрібно зробити. Наступного дня 
віз стояв на подвір’ї. Стефанко накидав на нього 
цьогорічного гною, попередньо заплативши за 
воза, і послав господаря до сусіда за півлітрою 
самогону.

-  Тепер, Наумку, залазь на віз, там я зробив нору 
для тебе, -  закомандував Стефанко. -  По-іншому 
не вийде твій виїзд на малу Батьківщину! Я сяду 
на воза поруч з господарем, попередньо вчепивши 
на ногу свого «протеза». Це не викличе підозри у 
найманців. Коли перетнемо небезпечне місце, то 
відразу ж звільню тебе! Господар не повинен знати, 
що ти тут, на возі. Всяке може бути на блокпосту. 
Від переляку він може розколотися!

-  А що ти скажеш, коли він зараз повернеть
ся? -  запитав голова сільради, уявивши себе вже 
на возі з гноєм.

-  Що скажу, що скажу! -  нервував Стефанко. -  
Скажу, що ти поїхав шукати роботу.

Віз поволі рухався, коні обережно ступали но
гами по слизькій дорозі. Гній на возі парував і його 
їдкий запах лоскотав ніздрі. Спереду на возі сидів 
господар, праворуч від нього Стефанко, випрямив
ши свою праву ногу з «протезом» і вправно розма
хуючи батогом. Це у рідному селі було звичним для
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нього. Час від часу через шпаринку у гноєві чувся 
стогін голови сільради. Він благав зупинитися і ви
йняти його з того смороду. Господар, який був добре 
глухуватим, обертався і тільки знизував плечима.

-  Чи то я вже з глузду з’їхав, чи то правда, що 
хтось кличе на допомогу! -  запитував Стефанка.

-  Не знаю, мені нічого не чути... -  відповідав 
Стефанко.

Перед першим блокпостом Стефанко почав 
мугикати, щоб якось заглушити виття земляка.

-  Як ся чуєш у гноївці? -  він почав все голосніше 
і голосніше наспівувати пісеньку, вставляючи сло
ва. -  А як було тобі солодко спокушати мою жінку, а 
потім товктися на ній, га? Вам обом було помазано 
медом, а я всі ці роки полин жую, гіркий, як зрада 
жінки. Треба колись відповісти за теє перед Богом!

Тоді Наумко на мить замовкав, а потім знову 
продовжував скиглити.

-  Рани болять від того смороду! -  стогнав земляк.
-  А мене болить душа аж досі від твого задо

волення з моєю старою! -  злісно відповідав Сте
фанко. -  Ой, як болить!

Господар чемно сидів на возі і підраховував при
буток від такої поїздки. Ураз показався блокпост. Віз 
зупинився. Перед ними стояв, широко розставивши 
ноги і тримаючи автомата навпереваги, солдат у 
камуфляжі з георгієвською стрічкою. Його заросле
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рудуватою щетиною обличчя мовби закам’яніло, 
погляд став колючим, голос різким:

-  Куди вас дідько несе у таку непогоду?
-  Онде на це поле, -  показав Стефанко вперед 

на лісосмугу. -  Точніше, на Київ. Там дідька бан
дерівського і закопаємо...

-  Так може смердіти тільки бандерівець! -  по
годився солдат і розсміявся на весь беззубий рот. -  
Дивіться, закопайте якнайглибше!

Коли віз віддалився подалі, Стефанко полег
шено зітхнув.

-  Чи правильно ми їдемо? -  спитав у Стефанка 
господар.

-  Гм... їдемо на захід. Можливо, не зовсім прямо, 
може в обхід, але на захід, -  відповів Стефанко.

-  Я знаю. Але я не про це. Чи туди ми їдемо, 
куди слід?

Стефанко промовчав. Назустріч їм показався 
гурт напівроздягнутих чоловіків у камуфляжі, без 
зброї. Вони ледь переступали з ноги на ногу. Вгамо
вуючи спрагу, військовополонені їли брудний сніг 
і пленталися з останніх сил. Один з них зупинився 
біля воза, благально глянув на Стефанка і про
стогнав. Засніжене поле сліпило своєю яскравою 
білизною. Полонений довго й пильно вдивлявся 
вдалину і це безмежне поле здавалося йому темно- 
червоним килимом. Червоні візерунки на килимі
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різали очі, викликаючи пекучі сльози. Полонений 
кричав у нестямі. Примружив очі і, похитуючись, 
стояв із заплющеними повіками... На потилицю 
боляче тиснуло, і чим раз, то сильніше. Сльоза, що 
скотилася на щоку, раптом замерзла.

-  Добийте мене!- просив тихо, благально.
Стефанко мовчав, опустивши очі. Здавалося,

що він зараз зіскочить з воза, витягне останню 
гранату і зірве конвоїрів. Солдат нарешті підняв 
свої повіки. Сніжно-білий килим тепер здався йому 
чорним, темнішим за беззоряну ніч.

Полонені солдати стогнали, задихалися, крек
тали, спотикалися у цій ночі серед дня, втоптуючи 
натрудженими ногами свіжий сніг.

-  Не відставати! -  крикнув найманець і силою 
вдарив прикладом автомата полоненого солдата.

Стефанко міцно затиснув у кишені гранату.

З

О шістнадцятій годині в Михаськовій кишені 
звібрував телефон. Він нагнувся, вийняв трубку й 
тихо промовив:

-  Зараз проголосую і вийду! -  натиснув кнопку 
«Проти» і відразу ж покинув зал.
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Надворі випогодилося і це додало Михасеві до
брого настрою. Ще б пак! Аза сама зголосилася на 
зустріч, отож буде відповідне завершення їхнього 
короткого любовного роману... Він використає 
свій шанс і принизить її так, як це зробила тоді 
вона! Депутат перейшов вулицю, тепер вже на 
пішохідному переході, і попрямував на стоянку 
до свого авта. По дорозі купив троянду і коробку 
цукерок. Знову задзвонив телефон. Михасько, мов 
попечений,засунув руку в кишеню і вийняв апарат.

-  Це я! -  почув у трубці знайомий голос, ви
карбований постійними інтерв’ю та виступами на 
трибуні Верховної Ради. Його Михасько тепер не 
міг переплутати з іншими схожими голосами: він 
так запав йому в душу своєю словесною отрутою!

-  Чую... -  стримуючи хвилювання, відповів 
Михась. -  Де ти?

-  Я в себе на дачі, а ти?
-  Щойно вийшов із засідання, йду за автом, і 

якщо не перечиш, можемо десь зустрітися. -  Де
путат сказав так задля годиться, бо в його планах 
було зустрітися з нею на тому ж ліжку, де вона його 
принизила. -  Можемо на Хрещатику. Там багато 
місць, від яких дух запирає...

-  Ти вже приміряв для себе чужі ресторани? -  за
питала жінка, і в її голосі почулася нотка насмішки 
з гірчинкою. -  Пора вже й свій мати...
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-  На депутатську зарплатню?
-  Ну, ну, не будемо уточнювати! -  почувся сміх 

у трубці.
-  До речі, можеш відкрити той пакунок, що я 

залишила в тебе на зберігання. Тепер він вже твій! 
Можеш вільно ним розпоряджатися...

-  І все ж таки де ми зустрінемося? -  повторив 
Михасько. -  Може, ти раптом передумала?

-  Давай, якщо ти вже втік з вечірнього засідання, 
бери таксі й гайда до мене. -  Аза нагадала Михасеві 
адресу і виключила телефон.

Михасько стояв посередині тротуару й не міг 
сконцентрувати своєї уваги, забувши спересердя 
адресу, куди потрібно було їхати. Він знову набрав 
номер телефону Ази, але вона не піднімала слухавку 
на кілька його домагань. Вирішив спуститися донизу 
на Хрещатик. Може, когось зустріне із знайомих 
жінок. Не тратити ж вечір надармо!

-  Стерва! -  кипів від злості Михась. Він був 
ображеним на Азу. Вона спеціально не брала слу
хавку, бо знала, що він не запам’ятає так швидко 
її адреси... -  Все одно я доб’юся тебе!

Депутат зайшов до гастроному, зупинився у 
бакалійному відділенні. Вирішив, на всяк випадок, 
купити до готелю пляшку коньяку. Сьогоднішню 
ніч він проведе не один, мусить після такого ранко
вого сну розслабитися. Лиш сунув руку в кишеню,
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як зателефонували. Тепер вже повільно вийняв 
телефон і довго дивися на дисплей, де писало 
«Аза». Натиснув на кнопку і у трубці знову почувся 
приємний несамовитий голос жінки, яка ніяк не 
хотіла йому підкоритись.

-  Забула сказати, -  винувато мовила Аза, -  що не 
потрібно купляти випивки, бо це суцільна підробка!

Вона чекала, що на те відповість депутат, але 
він мовчав. Боявся чергової осічки, бо доведеться 
налаштовувати свого приятеля на неї не один 
день. Страх втратити її на сьогоднішній вечір був 
сильнішим за гонор і тому, стримуючи злість, він, 
проковтнувши набіглу слину, тихо мовив:

-  Ти мене випередила на секунду, бо вже зби
рався оплатити за пляшку! Маєш задатки прозор
ливості!

-  Щоби знав! -  Аза знову щедро розсипалася 
сміхом у трубку. -  Ти запам’ятав мою адресу, де
путате?

-  А я вирішив, що ти вже передумала і тому 
мислив будувати на вечір інші плани...

-  Чому ти так вирішив?
-  Я тобі передзвонив раз, другий, і так кілька 

разів, але ти не піднімала слухавку!
-  Ми ж домовилися?
-  Так, але я не запам’ятав адреси, -  винувато 

сказав Михасько.
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-  Я так і знала! -  у трубці почувся розкотистий 
жіночий сміх. -  Повторюю ще раз. Може, ти за
пишеш?

-  Ні, тепер ні! -  твердив чоловік. -  Повтори!
Аза повторила адресу кілька разів. Михась, на

всяк випадок записав, бо не був упевненим, що 
запам’ятає...

-  І ще... -  Михасько трохи зам’явся, питати чи 
ні? -  Ти там не сама?

-  З чого ти взяв?
-  Бо я телефонував кілька разів, а ти не брала 

трубку! -  Михась відчув, як до горла підходить 
пекуча смоляна гіркота ревності. -  Що ти робила?

-  Я? Я ... -  і в трубці знову почувся жіночий сміх, 
який лоскотав вухо депутату. -  Михаську, я тебе не 
розумію. Ти що, почав мене ревнувати? Я ж готу
вала у душі до зустрічі з тобою свою приятельку...

-  Та, ні...- він вже жалкував, що порушив цю 
тему.

Михась згадав про великий пакет, що був у ньо
го за пазухою, який дала Аза. Він зупинився, став 
спиною до перехожих і почав з цікавістю його роз
гортати. Знайомий шурхіт заставляв серце битися 
сильніше. Так воно і є! Михасько побачив великий 
стос банкнот. То були долари. Скільки їх? Він навіть 
боявся рахувати. «За що?» -  була перша думка, але 
вона миттю відлетіла у невідомість.
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Як тільки він під’їхав, ворота відкрилися, проте 
його чомусь ніхто не зустрічав. Розрахувавшись 
з таксистом, він поволі, не розглядаючись, пішов 
туди, куди Аза повела його минулого разу. Тепер 
вона сама відкрила йому двері і махнула рукою: 
мовляв, заходь! Михасько зрозумів, що може вес
тися відеоспостереження, тому швидко зайшов у 
приміщення. Від Ази струменіло тілесне тепло. 
Змішавшись з п ’янким неповторним запахом 
дорогих духів, воно розривало йому не лише 
ширінку, але й душу. Він глянув через шпарину 
у спальню, де було видно краєчок розстеленого 
ліжка. Аза підійшла і торкнулася своїми пухлими 
губами його щоки.

-  Привіт! -  цілком по-молодечому привіталася.
-  Скажи, що це за такі духи, які перехоплюють 

дух? -  вирішив якось розпочати розмову Михась. -  
Розпирає навіть мою матню...

-  Ну, до матні ще дуже далеко, -  посміхнулася 
Аза, -  дуже далеко! Думаю і сподіваюся, що ти не 
за тим прийшов сюди, щоб реабілітувати себе?

-  Звичайно, що ні! -  розплився в усмішці Ми
хась. -  Він тепер твердо знав, що Аза буде тягнути 
час. Але той факт, що вона сьогодні буде його, 
вважав незаперечним! -  Духмяний запах твого 
тіла не дає мені спокою навіть у сесійній залі, коли 
приймаються доленосні рішення для країни! Ось і
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сьогодні теж саме, -  фантазував Михасько, -  мусів 
проголосувати «Проти», бо так поспішав до тебе!

Аза хитро посміхнулася. Вона знала, точніше 
здогадувалась, що змусило його так поступити, але 
це тепер доконаний факт -  рибка в її сітці!

-  Приймеш душ, Михаську? -  запропонувала 
жінка. -  Там у Раді духота несамовита. А висиді
ти цілий день на одному місці -  курдюка можна 
злапати!

-  Звичайно, я не проти, але краще поплавати у 
басейні... -  примружив свої напівпоросячі оченята 
депутат. -  Звик до фізичної роботи, а тут тільки 
сиди і натискай кнопки.

-  Це тільки початок, далі буде нудно, якщо 
тільки з самого сидіння не матимеш жодної ви
годи! -  погодилась Аза. -  Хочеш басейн, немає 
проблем. Лише скажу прислузі, щоб твій банний 
комплект подала туди і нехай накриє нам обід 
поблизу, у колибі...

-  Я там ще не був! -  вихопилося в Михася. -  Дуже 
цікаво глянути хоч одним оком.

-  То ж іди туди, -  Аза рукою показала у вікно на 
викладену мозаїкою доріжку стилем вишиванки. -  
Коли поплаваєш, я чекатиму тебе у їдальні.

-  Ати хіба не підеш зі мною за компанію? -  об
ражено запитав депутат. -  Мені тепліше буде від 
тепла твого тіла...
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-  Ні, ми не самі, -  встаючи, промовила Аза 
і зачепила його за носа пальцями своєї руки. -  
Запам’ятай, Михаську: конспірація у депутатському 
й особистому житті -  то важлива штука!

Поплававши, Михась швидко попрямував до 
колиби, де на нього мала чекати Аза. Зал був на
стільки вдало оформлений, що депутат відчув 
віяння рідної домівки. Скільки разів він думав 
збудувати колибу в себе на малій батьківщині, про
те руки не доходили, завше бракувало часу. Навіть 
хотів, попри фермерство, створити на цьому свій 
бізнес і відкрити харчевню. Правда, на той час 
Ганна грошей вже не надсилала.

-  Все бачив я за такий короткий час, але такого 
ще не доводилося! -  вголос промовив Михасько, 
розкривши від здивування рота. -  Треба ж було 
таке придумати!

Аза стояла в нього за спиною і все чула.
-  Що, сподобалося, депутате? -  усміхнулася.
-  І хто ж тобі придумав такий дизайн? -  ледь 

видушив із себе Михасько.
-  Станеш багатим, дам адресу...
-  Та що ти говориш? -  знітився чоловік. -  Лише 

такий проект коштує, напевно, тисячі, тільки не 
гривень!

-  Сідай, горе-депутате, який не вміє грошей 
робити! -  єхидно промовила Аза. -  Гроші липнуть
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до рук того, хто не тільки мріє про них, але дещо 
збирається робити. Нагадаю тобі притчу про ліни
вого чоловіка, який, стоячи на березі річки, тримав 
у руці вудилище і просив у Господа, щоб той допо
міг зловити рибу. Господь тоді відповів йому: «Ти 
хоч вудку закинь у воду...»

Розсміялися над таким вдалим і повчаль
ним виразом. Першою сіла до круглого стола 
Аза. Його поверхня була зі скла і тому Михасько 
відразу ж побачив Азині коліна. Він навіть зро
бив брови хаткою від здивування. Кайма стола 
була огранена червоним деревом з гуцульським 
орнаментом.

-  Я часто приїжджаю сюди, коли мені важко на 
душі, -  тихо мовила Аза. -  Спогади про дитинство 
і природу, поміж якої я жила, мають цілющий і за
спокійливий вплив на душу.

-  Дивно, але ти купаєшся у розкоші, -  не розу
мів чоловік. -  І ти ще смієш сумувати? За тобою 
чоловіки покотом...

-  Це так видається тому, хто зовсім не володіє 
тим добром. Людині завше чогось не вистарчає. 
Ось поживеш і дещо зрозумієш... Молоді літа не 
купиш, а від старості не відкупишся!

-  Але ж ти не одна? -  не розумів Азиної позиції 
Михасько. -  Чоловік -  красень, син влаштований. 
Не те що в мене, одні проблеми...
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-  Ну що, так будемо сидіти? -  перевела розмову 
Аза. Михась наповнив келихи коньяком, роздуму
ючи над тим, що Аза ніяк не відреагувала на згадку 
про чоловіка.

-  Значить, все в порядку, сьогодні вона буде 
моєю, чого б це мені не коштувало. Або більше ні
коли! -  вирішив депутат, цокаючись своїм келихом 
з Азиним. -  За вічну твою молодість і красу, яка 
травмує серця твоїх багаточисленних прихильни
ків... окрім мого!

Михась випив залпом, занюхав мандаринкою, 
а потім чорним хлібом. Присмак запаху коньяку 
в роті зостався зовсім м ’яким. Аза пила поволі, 
часто відводила келих від губ, дивилася на Михася, 
ледь усміхаючись. Він опустив свій погляд на стіл і 
побачив через прозоре скло її округлі колінка, які 
методично терлися одне з другим, мов натруджені 
жорна. Світлочорні колготки додавали їм осо
бливого шарму. Михась готовий був на будь-який 
подвиг, лише би зараз, в цю мить, розвести їх по 
полюсах. Аза бачила, як в Михаська загорілися очі 
від бажання помісити її тіло.

-  Ти знаєш, Михаську! -  відставивши недопитий 
келих з коньяком, не голосно роздумуючи, грудним 
напівінтимним голосом сказала Аза. -  Я раптом 
подумала про своє минуле життя. Заміжня, майже 
самотня у душі жінка, я переїхала з провінції до
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Києва, де кожен хотів мене лиш для одного! Уяви 
собі, Михасю, щоб я не робила: йшла одна по вулиці, 
їхала в нічному метро чи заходила в кафе, в банк, 
на пошту, у Верховну Раду -  і всюди, на кожному 
кроці, кожен зустрічний чоловік, який мав у матні 
хоч трішечки чогось, що ворушилося, вилуплювався 
на мене з одним і тим же прицілом. Я бачила, а 
особливо коли була депутатом, не усмішки при
ємної прихильності й добродушності і навіть не 
байдужості до моєї персони, а лише бажання від
чути насолоду від утримування в руках мого тіла, 
яке надломлюють і потім...

Ці чоловіки, мов маститі кобелі, ледве стримують 
себе, щоб не накинутися на мене прямо на вулиці і 
затягнути у найближчий під’їзд, щоб задовільнити 
свою похіть...

-  А що ти гадала, хіба може бути щось по-іншому 
утвоїй ситуації? -  витримавши паузу, запитав Ми
хасько, наливши ще коньяку, і тут же сам відповів:

-  Молода, красива, самодостатня, на струнких 
ногах, які доводять чоловіків до шалу витонченою 
фігурою, філігранними стегнами...

-  Хіба можна жити в морі чоловічої похоті спо
кійно, і не боятися за власну безпеку? -  Аза підвела 
свої пристрасні очі й глибоким пильним поглядом 
зупинилася на Михасевій матні. - 1 кому мені тепер 
довіритися? Кожен з них обов’язково зрадить, ви
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користає моє тіло лише для задоволення і викине 
як вживану річ до наступної потреби. Ось чому я 
не могла зрадити своєму гонору доки не з’явився 
ти! Саме ти один взяв під себе моє п’яне і сонне 
тіло без жодного зусилля! Все життя в мене були 
лише ті чоловіки, яких я хотіла!

-  А вони хотіли тебе? -  втрутився в монолог 
Михась.

-  Звичайно! -  впевнено відповіла Аза, -  зви
чайно, за винятком одного... якого кохала. Так 
мені здавалося колись, але з часом я дійсно пере
коналася, що кохаю і зараз, незважаючи на його 
бідність і свідому самопожертву...

-  Цікаво подивитися на нього? -  пересохлими 
губами промовив Михасько, бо йому було непри
ємно чути про колишню любов Ази і саме зараз він 
відчув особливо жорстоку ревність до того єдиного, 
якому належала її душа і якому вона віддавала без 
остатку своє тіло! -  Це твій чоловік?

-  Звичайно, що ні...
-А  хто ж тоді? -  задихаючись запитав депутат. -  

Якщо таємниця, то промовчи...
-  У мене ніколи не було таємниці про цього 

чоловіка, -  відповіла Аза. -  Проте він єдиний, хто 
жорстоко відмовив мені у взаємному бажанні на
солоджуватися нашими тілами. Це Андрійко, він 
же ієромонах Пафнутій!
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-  Як? Монах! -  Михасько взяв келих. Випив 
без тосту до дна, йому значно полегшало після 
почутого про монаха. Значить вона ніяк тепер не 
може бути з ним в інтимних стосунках, адже він 
прийняв постриг!

-  Так, монах, але це вже за горами... -  Аза випила 
також до дна і налила собі й Михаськові знову. -  
Давай забудемо те, що колись було. Жити треба 
майбутнім.

Раптом задзвенів телефон, Аза рвучко підняла 
трубку й Михась побачив на її лиці стурбованість.

-  Алло! -  відповіла різко, але тут же здобріла. -  А, 
це ти? Добре, можеш їхати додому і не повертайся 
сьогодні. Я також скоро збираюся. Дочекаюся лиш 
охоронця... -  і поклала слухавку. -  То служниця, 
мати захворіла, вирішила відпроситися до ранку...

До Михася повернулася вже втрачена від цієї 
розмови надія на вранішній сон, який ніяк не ви
ходив у нього з голови. Аза раптом стала зовсім 
розкутою, навіть теплішою й піддатливішою, у 
всякому випадку, на словах.

-  Так, -  подумав над монологом Ази Михась
ко. Він трохи обтерся об парламентарів і міг вже 
мислити по-іншому, по-їхньому. -  Вдень ми більш- 
менш люди, хоча б намагаємося ними бути зовні: 
тримаємо себе в рамках, притупляємо спокуси і 
всплески своєї тваринної похоті, не кидаємось і
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не спускаємо штанів донизу, бачачи самицю. За
дирає ніч простирало на небо, і ми стаємо зовсім 
іншими. Ось і Аза змінилася під покровом ночі. 
І ми стаємо тими, ким є насправді, -  самцями і 
самицями, готовими відразу до любовних ігор.

Випили. Михась пристрасно горів бажанням 
відразу ж повалитися з Азою у ліжко і нарешті 
завершити свій день бажанням з ранкового еро
тичного сну, що нарешті сповниться.

-  Піду, приляжу на хвилинку, -  спокійно мови
ла Аза, ніби вона постійно говорила Михасеві це 
кожного дня. -  Розбудиш, коли прийде охоронник, 
добре?

-  Звичайно... -  Михасько знизив плечима, ніби 
хтось на них поклав силою пуд солі. Він добре знав, 
що охоронник ніколи не зайде до кімнати без ви
клику господаря.

Аза пішла не поспішаючи, залишаючи за собою 
шлейф запаху до дурману п’янких духів. Вона ледве 
пройшла у причинені двері, які так і не закривалися 
з часу її появи у колибі. Тому погляд Михася весь 
час пасся у щілині дверей спальні. Тоді, минулого 
разу, вони були зовсім в іншій спальні. Михась 
зупинився над лежачою на гуцульському пледі 
розкішною жінкою, вперше не знаючи з чого по
чати: з поцілунків, з дотику до її манливого тіла, чи 
просто взяти і лягти до неї? Він добре запам’ятав
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той минулий вечір, який мало не перекреслив їхні 
стосунки назавжди! Добре, що тепер все знівелю
валося до ліжка. Михась зараз набереться сміли
вості і збере у собі, опріч пристрасті до її тіла, ще 
й позиченої у перегляді еротичного ранкового сну 
своєї ніжності... Зараз, ще хвильку, тільки зажди! 
Вона відкрила свої прекрасні, трохи затуманені 
очі, подивилася на нього і мовила дуже спокійно, 
ніби впевнена була, що він прийде за нею:

-  Це ти?
-  Ніби... -  зовсім по-дурацьки відповів Михась.
Аза повернулася і знову лягла на живіт. Її великі

сідниці немов дві половинки одного яблука, роз
різаного фаховим скульптором навпіл, зводили 
депутата з розуму. Він зараз, в цю мить, годен 
був роздерти її спідничку і ткнутися лицем у те 
дуже делікатне, блаженне чудо! Михасько одним 
махом скинув з себе халат і опинився поруч Ази. 
Вона навіть не прореагувала на чоловіче тіло, яке 
рвалося до спокуси такого витонченого плеса ви
твору природи. Він просунув руку під її філігранний 
бочок, обняв своєю долонею її груди, але вона не 
відповіла зустрічною ласкою. Від неї віяло осінньою 
прохолодою, хоча в той же час вона була податли
ва і покірна, але, на превеликий жаль, байдужа... 
Михасько повернув Азу до себе і тепер вже бачив 
перед собою її спокусливе моложаве зі смаком
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затушоване личко. Одним рухом він скинув з неї 
еротичну спідничку. Усе інше, ніби по команді, 
пішло навздогін з її тіла. Ноги Ази миттю під ру
ками Михаська розчахнулися, немов дві гілляки 
під вагою злодія фруктів з чужого саду. То був вир 
почуттів, сили і пристрасті... Але Аза не відкривала 
своїх очей, ніби соромилася його оголеного тіла. Її 
тіло не відповідало його поклику! То була поразка, 
гірша, ніж могла бути у виборчій компанії. Тепер 
він вважав себе більш приниженим, ніж від слів 
Ази раніше. Його знак оклику, яким він гордився 
щойно хвилину тому, раптом став звичайною не
долугою комою, з якої випурхнула, мов пташка, 
сіра клейка пляма...

-  Ось і все, мій поводирю, приїхали! -  гірко 
усміхнувся сам до себе депутат. Від сорому навіть 
прикрив очі, щоб не бачити такої ганебної публіки! 
Аза, напевно, зрозуміла і відчула гіркоту того, що 
сталося, і тепер розслабила своє тіло й тремтячи, 
притулилася до нього. Щось ворухнулося у ньому 
всередині. Пальці руки, що застигли на її грудях, 
враз делікатно затиснулися в кулак і почали місити 
тісто.

-  Ну, як? -  запитала обережно.
-  Тепер вже краще, ніж було! -  відповів не

впевнено депутат.
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Аза враз підвелася, стала навшпиньки і ви
тягнулася вгору, ніби збиралася полетіти у вічний 
жіночий вирій за палким, ніким неторканим, ко
ханням. Вона вийшла у двері, які вели до басейну. 
Увімкнула світло, і водяне плесо покрилося бла
ватним кольором. Малинові, лампочки освітили 
край басейна і стіну напроти дверей. Жінка, не 
поспішаючи, підійшла до краю води, зупинилася, 
відчуваючи, що за нею йде Михась. У цей момент, 
зливаючись з пеленою блаватно-малинових фарб, 
вона здавалася маревом, яке враз заступила мо
гутня постать. Вона на мить повернулася упів
оберта, зачаровано посміхнулася, витягнула свої 
лебедині руки вперед і пірнула у бездну небесної 
блакиті. Михасько скочив за нею і виразно бачив 
попереду себе її хвилясту фігуру, яка здавалася 
тепер хвилею у бездонному океані спокуси. Вона 
час від часу розводила свої довгі, ніби натягнуті 
на тятиву стріли, ноги, і тоді виразно було видно 
те вічно хвилююче людство місце витоку життя 
людського! Воно, те місце, тепер слугувало маяком, 
ні, воно жадібно ворушило губами, шукаючи за
хисту або єдиного вдиху, що дасть шанс на життя, 
а може, промовляло священне слово. А Михасько 
плив за Азою, вдивлявся в це чудо, що виринало 
час від часу з-поміж її ніг. Ще у воді він відчув, як 
наповнюється кров’ю його нікчемна кома. Вона
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ось-ось перетвориться у грізнии і наказовий знак 
оклику. Ще трішки, ще... Невже не наздожене її і 
знову всі його наміри стануть звичайною життєвою 
плямою? Невже? Михасько вправно гріб руками, 
розганяючи блаватні хвилі від тіла такої жаданої 
жінки! Його знак оклику тримав курс у напрямі 
її розчахнутих ніг. Ось вона зупинилася, вхопи
лася руками за мармурну стійку і виштовхнула 
своє тіло на берег. Стала на коліна, прогнувшись у 
спині і шумно віддихуючись. «Ось воно вже переді 
мною, пекуче, лагідне, ледь-ледь тепле у спеку і 
зігріваюче у студінь, даючи всьому живому життя 
на землі!» -  виплигуючи з води думав Михасько. 
Аза взяла у руку келих з коньяком, який стояв на 
таці. Михась і собі дотягнувся до свого келиха і 
жадібно випив. Став навпроти Ази, подивився їй 
у вічі, притулився язиком до її губ, провів по шиї, 
клякаючи на коліно. Вів далі язиком донизу по 
цівочці коньяку, що стікала з її прекрасних, ви
тончених самою природою вуст. Мов водоспад, 
краплини напою билися об горбик її привабливого 
животика і бризками осідали на лобок. Михасик 
ловив їх своїми вустами і ковтав, як спраглу воду, 
як живу воду людського буття! Шалена пристрасть 
двох зголоднілих тіл в пилу блаватно-малинової 
симфонії заглушила розум молодого депутата. У її 
пориві Михась стогнав і кричав, відповідаючи на



слова Ази: «Так! Я все зроблю заради тебе!» І ось 
депутатське тіло нарешті конвульсивно забилося 
об тендітне Азине тіло і враз затихло, очікуючи 
ласки...

-  Ну, а тепер як? -  усміхнулася Аза. -  Як тепер?
-  Блаженна, солодка спокуса твого тіла не до 

земного порівняння! -  ледь вимовив Михась, пере
буваючи ще у полоні миттєвості щастя. -  Нарешті 
ти зрадила себе. Я так чекав цього!

-  Михаську! -  раптом голос Аза став холодним 
і жорстоким. -  Моя зрада у порівнянні з твоєю 
ходить попід стіл пішки. Ця зрада моя забудеться, 
як тільки з’явиться новий прихильник, а твоя за
лишиться у відеокартотеці, доки ти будеш депута
том. Зрозуміло? Народ цього не прощає! Тепер в 
тебе вибору немає... Вранці тебе чекає мій шеф за 
цією адресою. -  Аза написала на клаптику паперу і 
передала її у тремтячу депутатську руку. -  Солодка 
спокуса завжди закінчується зрадою...

4

Старий Стефанко сидів на призьбі і грівся на 
весняному сонечку. Він залишився без роботи, бо 
стара вже встигла все посадити на городі. По селу
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рознеслися чутки, що двоє старих добровольців 
привезли з Донбасу собі жінку. Одну на двох. 
Мало того, вона ще й народила їм сина. Стефанко 
точно знав, що це його витвір. Голова сільради 
спересердя подався кандидатом у депутати об
ласної ради. Зважаючи на бойові заслуги у війні 
на Сході, він випередив маститих кандидатів, 
став депутатом і тепер вже постійно засідав в 
області. По суботах та неділях справно приїж
джав до села. Малий Івасик, син партизанського 
загону «Тіні», був викапаний Стефанко. Люся не 
дуже показувалася на очі старій Стефанковій. А 
за останні трофейні здобутки Стефанко купив у 
селі за своєю стодолою для неї хату, і все обіцяв до 
кінця року перебратися до Люсі на постійне місце 
проживання. Після пологів вона погарнішала, і 
тепер не один сільський парубок пас на неї свої 
очі. Фронтове кохання, як дзот, -  неприступне! 
Тому Стефанко її нарешті ні до кого не ревнував. 
Часто заходив до нього Наумко, але то пусте. Він 
набрав собі помічниць для депутатської роботи 
з міських молоденьких дівчат. Вони знали, як до
годити роботодавцю. Стефанко був упевненим в 
тому, що його стара вже не підходить бойовому 
побратиму Наумку по формату, і партизанка Люся 
також трохи недотягує... Жінка голови сільради, 
а тепер вже й обласного депутата, вигнала його
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з дому відразу ж, як тільки з’явилася у селі Люся, 
а вона дізналася, з чиєї протекції тут посланка 
Донбасу... Звичайно, він був спочатку злий на 
бойову подругу, яка так безпідставно зганьбила 
його, але, як говорять у народі: «Нема гіршого, 
щоб на краще не вийшло!» Тепер він вільний і 
може хоч зараз ставати на рушничок щастя! Здо
гадувалася про нечисті стосунки свого чоловіка з 
Люсею і Марися. Проте вона вдавала, що байдужа 
до цього і щиро кивала головою, коли Стефанко 
іноді закидав, що вона, як жінка, вже непотрібна 
нікому. Марися, прикриваю чи долонею лице, 
тільки посміхалася собі у кулак!

Люся з кожним місяцем, користуючись благами 
мирного життя, особливого харчування «западен- 
ців», квітла, немов ружаулипні. Старий Стефанко 
все частіше затримувався у Люсі і тепер вже не 
мусів, а хотів м ’яти, мов тісто на пироги, її груди 
та інші частини не першої молодості її пишного 
тіла аж до повного задоволення. Це могло трива
ти по кілька разів на день. Навіть школярі знали 
розклад цього божевільного уроку. На деревах, що 
росли під вікном у Люсі, від лазання дитячих ніг 
на стовбурах вся кора злущилася і вони поволі по
всихали. Тепер сільські чоловіки ставили ставку не 
на футбол, а на те, хто швидше зійде з дистанції: 
Люська чи Стефанко. Потім всі гуртом йшли пити
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у буфет, а далі ламали штахети, починаючи між 
собою розбори.

Але не тільки тим жило село. Під мирним за
хідним клаптем сірого неба учасник війни на Сході, 
Стефанко, після випитого самогону розпочинав 
свій спогад про війну. Односельчанам так було 
цікаво слухати бравого вояку, що вони годинами 
не відпускали оповідача на черговий сеанс. Потім 
Стефанкові від Люськи перепадало на горіхи...

Михась рідко з’являвся у селі. Постійні депу
татські клопоти, а, можливо, витончені парфуми 
та дорога закордонна косметика жінок, не давали 
йому спокою. Він постійно скаржився на важку 
депутатську зайнятість.

І ось настав день, коли Михасько нарешті з’я 
вився у селі. Радості не було меж. Стара Стефанкова 
ще з ночі зарубала двох півнів, які так і не змогли 
поділити за півроку своїх курей і щодня билися не 
на життя, а на смерть. За ними постійно спостерігав 
Стефанко і часто промовляв:

-  На фронт би вас, щоб там показувати свій 
героїзм!

Приїзду сина особливо раділа мати! Вона сяяла 
від щастя. Ще б пак! Її єдина дитина, яка, здавало
ся, ніколи не стане господарем на своєму подвір’ї, 
а тут досягла небувалих висот на поприщі свого 
служіння на благо багатостраждального народу.
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Погода того дня була як на замовлення. Свіжий 
вітерець лоскотав вербові коси, що схилилися над 
ставком. Свого часу Михасько передзвонив з Киє
ва і наказав матері викупити приміщення саме в 
цьому екзотичному місці, щоб заснувати там свій 
бізнес. Це перша його робота за рекомендацією Ази 
та її шефа. Колись старе приміщення млина тепер 
стало невпізнаним і привабливим для сільської 
молоді. Ніби і в центрі села, і ніби на відшибі. Тут 
до ранку не вщухали п’яні співи, і не тільки. Спо
гади Михася про давно минулі кавалерські літа 
допомогли вдало вибрати це місце. Тут не раз, коли 
Михасева стодола ще не була у проекті любовних 
утіх, він топив свої гарячі юнацькі пристрасті. Бар 
так і назвав -  «Спогад».

З нагоди приїзду такого шанованого гостя запро
шені були лише вибрані й потрібні люди. Вільних 
місць не було, тому доставили столи ще під самою 
вербою. Хто не був у списку запрошених, той стояв, 
як водилося на весіллях по селах у статусі «запо
рожців», людей, які спостерігали за дійством з-за 
порога... Як і годиться, по центру стола сидів ви
нуватець свята, праворуч -  мати, далі Стефанко, 
потім вільне крісло для Люсі, бо вона не могла ще 
знайти, з ким залишити Івасика. Ліворуч поважно 
сидів депутат обласної ради, Наумко, який заво
рожено дивився на свого незаконного, але такого
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улюбленого тепер сина. Звичайно, перший тост був 
призначений шанованому народному депутатові. 
Другий за тих, кого немає поруч, а третій за любов. 
Доки гості перед третьою закушували, офіціантка 
Мироська винесла тацу з горілкою і закускою за 
ворота для «запорожців», бо й там також мусить 
бути все полюбовно! У барі і поза ним пили, хто ще 
міг, за любов. Лишень один Гумен, що запізнився 
на свято і тепер стояв у колі «запорожців», пив за 
дружбу, бо за любов вже не міг по-старості. Сили 
здавали...

Сонце котилося на Захід, гості, перекуривши, 
говорили про Схід. Михасько, коли до нього піді
йшла Мироська з пляшкою непочатої горілки, 
поглянув на неї зблизька і, похитавши головою, 
нахилився і сказав, не забувши щипнути її за при
вабливі сідниці:

-  Чекатиму, як тільки заховається сонце за 
верболіз на тому березі ставка, зрозуміло?

-  Як скажеш, мій повелителю! -  відразу на «ти» 
солодкаво відповіла господареві офіціантка.

Тим часом старий Стефанко, сп’янівши від ви
питого, почав згадувати війну... Тут, в мирному 
житті, ніхто навіть не може уявити цей жах ціло
добового перебування за крок від шаленої кулі, 
вісниці смерті у справжньому пеклі, яке не можна 
назвати війною, бо хто так гуляє у тилу, коли там
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люди гинуть? Диверсії, звірства з відрізанням голів 
невинних людей, що потрапили у полон, заруч
ників, за яких батьки віддають останню позичену 
копійчину, вимолюючи у чужинців відпустити 
дітей додому -  ось те, до чого ми прийшли! Зрада 
за зрадою йде, ще й нею поганяє... -  Стефанко по
хилив голову. Йому стало зле чи то від випитого, 
чи від жахливих спогадів. До нього підсів голова 
сільради, обняв по-приятельськи і продовжив, хоча 
їх вже й так ніхто не слухав:

-  Перебуваючи у цьому м ’ясиві стільки часу, ми 
кожної хвилини, на кожному кроці чекали вибуху 
або кулі снайпера і, повірте, вже не вистарчало у 
людини мужності й героїзму, щоб жити в такій по
стійній напрузі... -  Наумко випив з келеха, якого 
тримав у руці, до дна і продовжив.

-  Повірте, що війна ця нікому не потрібна, окрім 
тих, хто заробляє на пустому місці мільярди на 
крові наших дітей! Ось і тому ця війна ніколи не 
закінчиться..., а ми -  просто мізерна жертва, яка є 
в заручниках долі. Кожного з нас можуть зробити в 
будь-який момент злочинцем, судити, а в гіршому 
випадку, викрасти і стратити без суду і слідства!

-  Гей, де ти сину? -  прийшов до тями Стефанко, 
повертаючи свою голову то вліво, то вправо. -  Йди, 
мій Герою, сюди і розкажи, як ти пригнав братнього 
російського танка з п’яним танкістом!
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Михасько не чув батька, бо в цей час був вже 
на тому березі ставка і ніяк не міг розстебнути 
замок на ширінці, перед якою стояло вимите у 
ставку оголене яблуко Мироськи і шукало черешок, 
щоб повиснути на ньому. Заграли музику хлопці з 
районного центру, яких спеціально запросили на 
бенкет. Вони вчесали польку з ґудзом і всі ринули 
на танцювальний майданчик. Піднялася пилюка, 
яку відразу прибили відром вилитої води. Потім 
через гучномовець запросили гостей на голубці, і 
продовжились тости на честь відважного земляка.

Підійшла Люся й сіла біля Стефанка. Тепер вже 
голова сільради опинився не ліворуч від Михаська, 
а поряд зі Стефанком, а Герой був по ліву руку від 
Наумка. Випили. Закусили і знову випили, тепер 
вже без тоста, а лиш би випити.

«Запорожці» почали нервувати, що так довго 
не грає музика, бо дівки спотіли і можуть про
студитися. І ось слово взяла Марися. Вона пила на 
рівних з усіма і тому хоробрості не бракувало. А ще 
поява конкурентки Люсі додала їй шаленої злості:

-  Сину мій, -  тремтячим голосом промовила 
вона. -  Скажу правду, ніхто не сподівався, що ти у 
житті підеш так далеко і я рада за тебе!

-  І я також гордий, бо лише у мудрого батька 
син Герой! -  встромив своїх два пальці п ’яний 
Стефанко.
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-  Заткнися, Стефанку! Про тебе мова піде пізні
ше! -  обламала чоловіка Марися, глянувши з-під 
лоба на Люську.

-  То чого я маю мовчати, коли в мене такий 
відважний син! -  не здавався Стефанко.

-  Затям собі, оленю! -  розгнівалася не на жарт 
Стефанкова за те, що чоловік перебив її пропо
відь. -  То не твій син!

-  А чий? -  в один голос викрикнули гості.
-  Мій, люди, мій! -  не знаходячи від щастя слів, 

закричав голова сільради. -  Тільки від мене може 
народитися така дитина!

Марися глянула на депутата обласної ради, хі
хікнула в кулак, взяла в руки чарку, повну горілки, 
уважно подивилася ще раз на неї, чи повна, зробила 
крок вперед і голосно промовила:

-  Людоньки, чи бачили ви коли-небудь таких 
рогатих оленів, які хизуються своєю силою і вдачею 
перед вами?

А трохи заспокоївшись, вела далі:
-  Думаю, що ні, бо такого не бачив світ! То не 

твій син!
Михасько піднявся з-за столу, протверезівши 

від почутого. Випростався на повен зріст і тепер 
вже було видно на його матні висохлі білі плями 
від випущеного на волю сім’я, що зробило доріжку 
донизу. Він втратив дар мови. Жінки, що сиділи
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напроти, з подивом глянули на таку картину, не 
приховуючи своїх позитивних емоцій.

-  Тож людоньки милі, скажу правду вам, бо 
терпіла все життя! -  Марися випила одним залпом, 
витерла вуста рукою. -  Такого сина міг зробити 
лиш один чоловік!

-  Хто? -  вигукнули гості.
-  Ано, йди но-сюди, чоловіче мудрий, -  звер

нулася Стефанкова до Гумена, що вже куняв поміж 
«запорожців», обіпершись на штахетника. -  Йди, 
чого дрімаєш, ніби не знаєш, про що йде мова!

Гумен відкашлявся, як це зазвичай буває у лю
дей поважного віку і, обпираючись на палицю, 
покульгав до Марисі. Став перед нею.

-  Присядь біля ось тих болванів, що уособлюють 
чоловіків, -  наказала жінка.

Гумен покірно підкорився наказу Стефанкової: 
присів біля голови сільради, подавши йому свою 
старечу, висохлу до костей руку. Потім дуже по
важно вклонився до Стефанка.

-  Ось дивіться, люди добрі, на тих трьох кра- 
сенів! -  взялася в боки Марися. -  Хто з них може 
бути батьком Михася?

-  Гумен! -  закричали не тільки гості, але й «за
порожці». -  Гумен, а хто ж інший!

-  А по чому впізнали? -  увійшла в азарт Сте
фанкова.
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-  По носу! -  рознісся далеко за баром дикий 
жіночий крик, який ще довго не вщухав.

Михась глянув на Гумена, тепер вже прискіпли
во, і його погляд зупинився на великому м’ясистому 
носові. Рефлексійно він помацав свого.

-  І не тільки... -  все, нащо могла спромогтися, 
сказала Марися...

Першим отямився від почутого голова сільради. 
Він аж виріс в собі. Тягар за гріх зі своєю невісткою 
тепер відпав! Михась не його син! Значить,Ганну
ська не його невістка! Стефанко прозрів. Він став і 
сказав при всіх, що малий Івасик -  це його закон
ний син, бо їх з Люсею перед смертельним боєм у 
партизанському загоні «Тіні» повінчав священик.

-  Раз і назавжди кажу своїм односельцям, що 
плітка, пущена Люсею, нібито дитина від голови 
сільради, то мильна булька.

-  Так, я підтверджую! -  піднявшись і попра
вивши свої найбільші в селі груди, мовила Люся.

Жінки також встали з місць і почали плескати 
в долоні. А одна, яку в селі називали навіженою, 
бо мала дуже делікатну хворобу на передок, наві- 
жену матку, взяла старого Гумена попід руку і, не 
озираючись, швидко вийшла з бару.

Михасько ніяк не зреагував на цю новину. Для 
нього зараз було байдуже, хто його батько, бо до 
Стефанка він завжди мав якусь неприязнь, а чому,
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і сам не міг відповісти. У дитячі літа його справді 
тягнуло до Гумена, бо той багато розповідав усяких 
небилиць, бував часто в них удома, коли батько 
кудись відлучався. Одного разу, зовсім недавно, 
він застав Гумена у своїй стодолі. Здивуванню не 
було меж. Тоді Михасько запитав, що той робить і 
як він виліз на стрих без своєї палички?

-  Я, синку, шукаю свою курку, яка не відомо де 
несеться!

Над Гуменом завше насміхалися молоді чоло
віки за його носа.

-  Що на вітрині, то в магазині! -  віджартовувався 
Гумен. І в тому, як тепер переконався Михасько, є 
закладена велика доля народної мудрості!

5

Ігумен пройшовся подвір’ям монастиря і зу
пинився біля хреста. Йому було дуже приємно, 
що братія виконує послух бездоганно. Зібрано 
багато пожертв для воїнів на сході України. Багато 
хто з монахів, ризикуючи своїм життям, возить 
допомогу солдатам. Робота у домі Господньому 
поволі набирає нових, досі не бачених розм а
хів. Щезла ворожнеча, недовіра, доноси і плітки
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між братами. Завершувалося будівництво нового 
храму на території монастиря і сам настоятель 
брав у цьому участь. Він перебував серед братів 
і завше підставляв своє плече, коли було важко. 
Братія не тільки поважала свого ігумена, але й 
щиро любила. Настоятель перехрестився перед 
розп’яттям на хресті, змовив коротку молитву 
і вже зібрався йти у свою келію, коли до нього 
підійшов ієромонах Іоанн.

-  Слава Богу! -  привітався Іоанн, прихиливши 
підборіддя до грудей.

-  Навіки Богу слава! -  відповів настоятель. -  Що 
нового у вас?

-  Та так, ніби все відоме для вас, отче.
-  Давайте пройдемося трохи подвір’ям, -  за

пропонував ігумен. -  Давненько не бачив вас, 
отче Іоанн!

-  Так... не легкий тепер час для держави і для 
церкви.

-  Цілком розділяю вашу думку, отче, -  тихо від
повів настоятель. -  Але ми не маємо права залишати 
нашу землю без Господньої опіки... На те ми і є...

-  Звичайно, звичайно, -  погодився отець Іоанн. -  
Хто міг подумати, що вітер Майдану так далеко 
рознесе вогнище...

-  О, правду кажете! -  помахав головою на
стоятель, взявши отця Іоанна під руку, і вони зупи
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нилися. -  А там, на горі, де сходить сонце, думали 
по-своєму, але прорахувалися. Господь добрий і 
до нього треба щохвилини взивати і молитися! 
Не мені вам про це говорити. До речі, як там ваш 
син Євген, вибачте, монах Яків? Повернувся вже 
з війни?

-  Завтра ось у цю пору має бути тут, а після
завтра вже знову в дорогу! Треба відвезти провіант 
бійцям. Не мають що їсти...

-  А чи не замучите його таким важким послу
хом? -  щиро усміхнувся настоятель.

-  Ви ж знаєте, отче, коли забрати у дитини її 
улюблену іграшку, що тоді діється з нею? -  пожар
тував отець Іоанн.

-  Знаю,знаю, тому і говорю!
-  Я, власне, і підійшов до вас,отче, щоб уточнити, 

як у неділю ми будемо давати собі раду?
-  Що ви маєте на увазі? -  нахмурив брови ігумен.
-  За вашою вказівкою всі монахи нашої обителі 

вирушають на Схід з духовною місією...
-  Так, знаю. Ну й що?
-  Не буде кому сповідати парафіян у неділю.. .- 

зам’явся отець Іоанн.
-  Як то не буде? -  ігумен поглянув на отця і со

нячно усміхнувся. -  А я, а ви? Що забули, як треба 
сповідати?
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-  Ні, звичайно, але вам не личить,якось...- нія
ково пробубонів отець Іоанн, жалкуючи, що почав 
цю розмову. -  Сан не дозволяє...

-  То пусте! -  поплескавши отця по плечу, добро
душно мовив настоятель. -  Думаю, що справлюся 
з таким гріхом!

Ієромонахові Іоанну було завше легко і ком
фортно в бесіді з настоятелем. Хоча він був стар
шим за віком від ігумена, але духовна і душевна 
дружба знівелювала цю різницю. Отець почувався 
в боргу перед настоятелем і ладен був піти на 
всякі труднощі заради втілення у життя заду
мів свого наставника. Але не тому, що був перед 
ним боржником, а за велінням свого серця. Після 
призначення ієромонаха Пафнутія настоятелем 
сусіднього монастиря отець Іоанн довго не міг 
оговтатися від такої втрати. Лише згодом, коли 
Пафнутій запросив його на службу до себе в оби
тель, Іоаннові полегшало.

-  А про монаха Якова треба подумати, -  про
довжуючи повільну прогулянку подвір’ям обителі, 
мовив настоятель. -  Він харизматична особистість, 
і за ним велике майбутнє. Я зараз говорю не як ваш 
добрий приятель і навіть друг, а словами настоя
теля. Такі монахи повинні бути біля основ дому 
Господнього! Не мені вам говорити, отче, що дім 
Господній змінюється на краще. Не тому, що ми в
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ньому змінюємося, а тому, що приходять висівки 
нового, генетично очищеного зерна...

-  Так, отче! -  ледь ворушив губами ієромонах 
Іоанн. -  Немає вищого щастя, ніж почути це з вуст 
ваших!

-  То мовлено з вуст Господніх, Іоанне.
-  Буду молитися за сказані вами слова в бік мого 

сина... монаха Якова, -  отець поклав свою руку на 
руку настоятеля, яка лежала на його плечі. -  Але ви 
знаєте, як ніхто інший, про минуле монаха Якова 
і про людську кров на його руках.

-  Знаю! -  твердо відповів настоятель. -  І за
суджую, хоча він сотворив це, будучи навіть не 
послушником. Повірте, я не оправдую його вчинку, 
але, можливо, той гріх, який він взяв свідомо на 
свою душу, відгородив інше життя від загибелі? А 
може, і не одне... Я спостерігаю за монахом Яковом 
і бачу, як він педантично і, головне, щиро виконує 
свій послух на могилі смертельного кривдника 
своєї родини. Він молиться за його душу там, у 
чистилищі. Чи може пробачити йому Господь? 
Ось так, друже мій отче Іоанне, не все ми знаємо 
у цьому завороженому світі!

-  Чим більше я читаю, отче ігумене, -  після 
невеличкої паузи мовив отець Іоанн, -  тим більше 
відчуваю, що зовсім мало знаю, а правду кажучи, 
нічого не знаю про цей світ, хоч колись теорію
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марксизму-ленінізму знав назубок, проте сам зна
ходився ніби у вакуумі...

-  Забудьте, отче,те, що було колись, -  розсміявся 
настоятель, -  а монаха Якова підготуйте у постриг 
в ієромонахи. І вже цієї осені!

Недільного дня настоятель вийшов зі своєї 
келії й попрямував до храму. Довга черга мирян, 
чекаючи на сповідь, закінчувалася аж перед вхід
ними дверима. Чи хтось з прислуги розголосив, чи 
сталося це випадково, але парафіяни довідалися, 
що їх сьогодні сповідатиме сам настоятель. Ігумен, 
зайшовши до храму, попередив парафіян, що по
вернеться через кілька хвилин. Аби вони не пере
живали, ніби за них забули. Поміж стоячих у черзі 
пронісся легенький смішок. Це дуже сподобалося 
ігумену. «Буде більш душевна сповідь парафіян», -  
усміхнувся собі у вуса Пафнутій.

Повертаючись через подвір’я у храм, настоятель 
зауважив, як біля брами обителі припаркувався 
великий чорний джип. За кермом сиділа літня 
жінка, вся в чорному. До її лиця не придивлявся, 
бо вже поспішав на сповідь до храму.

Сповідь справді не була такою, як завжди. Після 
кожного висповіданого отець-настоятель виходив 
зі своєї сповідальниці і йшов до розп’яття мовити 
коротку молитву. Він знімав з себе почуті гріхи і 
відкривав грішнику дорогу до каяття. Сповідь про
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ходила дуже повільно, але ніхто нікого не квапив. 
Можливо, це був якраз той початок стежини до ви
вільнення непосильного тягарягріховності. Жінка у 
чорному стояла трохи осторонь, пропускаючи свою 
чергу парафіянам на сповідь. Вона не могла бачити 
лиця настоятеля, бо заступало розп’яття за коло
ною. Вона знала з розповідей людей, що сьогодні 
сповідає сам отець-ігумен. Коли поперед неї не 
залишилося більше нікого, жінка з острахом кляк
нула коліном на дерев’яну сходинку сповідальниці. 
Отець-настоятель побачив у крихітному віконечку 
сповідальні лише жіночу руку, обрамлену чорним 
манжетом сукні. Він зрозумів, що то жінка з чорного 
джипа. Отець відчував, що велике горе змусило її 
податися за розрадою сюди, до монастиря, тому 
вирішив сповідь провести трохи не так, як цього 
вимагає статут церкви.

-  Що привело вас сюди, до дому Господнього, 
жінко? -  тихо, ніби десь здалеку, щоб часом не 
сколихнути тишу храму, мовив отець.

Жінка на мить замешкалася, потім проковтнув
ши набіглу слину, також тихо, зім’ято відповіла:

-  Сумління привело мене сюди, до храму Гос
поднього. Хотіла б... висповідатися перед Господом 
і відкрити перед ним своє, горем знищене серце...

-  Скажіть мені, раба Божа, коли ви сповідалися 
останній раз і чи сповідалися взагалі?
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-  Скажу правду, отче, що сповідалася ще будучи 
підлітком і то лише задля цікавості. Це проходило 
далеко від дому, бо мати моя була комуністом.

-  Власне, я так і подумав! Ви прийшли до сповіді, 
бо відчуваєте внутрішньо, що хочете покаятися?

-  Так, отче! -  тихо відповіла жінка.
-  Пам’ятайте, що сповідь не може бути справж

ньою сповіддю, коли цього немає, і в миру вона 
зветься святокрадством! Це грань перед проваллям 
у бездну людського буття. На превеликий жаль, 
коли я, яко священик не відчую вашого розкаяння 
і наміру змінити стиль свого життя, навернутися 
на стезю очищення, а вона, ця стезя, вузенька і 
терниста, і ступати по ній до божевілля боляче з 
вашого боку, я буду безсилим щось виправити у 
вашому житті.

-  Я прийшла до вас, отче, з чистими намірами 
покінчити з минулим, я пережила велику трагедію 
у своєму житті і тому розповім вам все по порядку.

Жінка помовчала, напевно, в голові упорядко
вувала події.

-  Перший крок свого гріха я зробила ще в молоді 
літа, коли не усвідомлювала, що насправді творю... 
Покохала хлопця, але не тим справжнім коханням, 
що є в літературі чи в кіно, а зовсім іншим, своїм, 
яке мені дала з кров’ю моя матір. Я грішила з ко
ханим, потім зраджувала його. Чекала від нього
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допомоги стати на праведнии шлях, стати чисті
шою, ніж була, але він вважав моє почуття лише 
мимовільною втіхою. Саме його я звинивачую у 
моєму духовному і фізичному падінні! Потім пішла 
снігова лавина. Після тілесних зрад я зраджувала 
батькам і близьким, шукала вигоди в усьому, що 
попадалося під руки. Кар’єра, сімейні чоловіки, які 
за те, щоб переспати зі мною, робили все для мене, 
навіть порушуючи закони суспільства, і ущемляли 
тих гордих і правильних людей, яким я не годилася 
навіть у підметки. Мені це подобалося. Тоді я від
чувала себе сильною, владною над людьми! Зрада 
зраді завжди допомагає, коли їй щось не так. Я 
вважала, що всі повинні зраджувати когось, лиш 
би не мене. Стежинка моєї зради розширювалася 
і тепер вже перетворювалася на широку дорогу. Це 
ставало небезпечно, але я була на висоті і ніколи 
не думала, що доведеться мені стати на неї своєю 
ногою. Я мала високі посади, від розчерку пера 
моєї ручки залежали долі якщо не мільйонів, то 
тисяч точно. Я не думала про наслідки, гроші для 
мене було вторинні після слави. Я досягла в житті 
всього, окрім кохання. Але якось я знову зустріла 
того, кого кохаю і донині. Хотілося все закинути і 
податися з коханим подалі від цього бруду, від по
літики, яка також спричинилася до мого падіння. 
На жаль, мій коханий відкинув мою пропозицію



і запропонував жорстоке чистилище -  жіночий 
монастир. Ви чуєте мене, отче?

-  Так... -  ледве вимовив настоятель. -  Чую, 
продовжуйте...

Наступила зловісна пауза. Жінка чекала співчут
тя до її сокровенного почуття, але ігумен мовчав, 
лиш тихо поскрипувало під ним крісло. Він мовчки 
перебирав намистини на вервечці.

-  Тепер мені хотілося, щоб зраджували так, як 
і я, інші. Я спокушала людей, посади яких давали 
можливість руйнувати масу людських доль. З цього 
я не мала і тепер вже не хотіла мати нічого. Усього 
мала вдосталь, не мала лише щастя. Це була зрада 
тих людей, які так вірили мені! Ось так, отче, бу
дувалася дорога моїм гріхам!

-  Гм... отець ігумен облизав пересохлі губи. -  Ви 
прийшли сюди не з почуттям покаятися, глибоко 
розібратися у собі, а знайти винного у цьому. Моя 
порада: шукайте злого духа в собі, у своїй душевній 
утробі, якщо ви прожили довге життя без Бога і в 
постійному гріху, а лише важкі, непосильні об
ставини життя привели вас до дому Господнього. 
Ви згадали про церкву лише в мить фізичного й 
духовного відчаю. Ви не сприйняли цю людину, яку 
кохали і, з ваших слів, кохаєте донині, у час свого 
життєвого блаженства. А вона хотіла навернути 
вашу душу в дім Господній. Ви не сприймали цього,
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бо сподівалися на Боже милосердя. То чи справед
ливо зараз з вашого боку очікувати відпущення 
ваших гріхів? Це, на превеликий жаль, вважається 
нерозкаяністю! Тепер щодо вашого кохання, яке, 
за вашими ж словами, стало стержнем ваших бід 
і митарств. Той, кого ви звинувачуєте, понесе, а 
очевидно, вже несе своє покарання...

Тиша у храмі була такою, що, здавалося, можна 
було почути, як розчісують волосся на голові. Було 
відчуття, що стіни сповідальниці тремтять в унісон 
з биттям обох сердець.

-  Чи відчуваєте ви якесь полегшення у серці 
після нашого спілкування? -  запитав отець.

-  Хіба зовсім незначне, хоча... здається, що 
стало ще гірше і важче.

-  Це вже і є ваша своєрідна покута. Ви важко 
прощали чи прощаєте зараз у миру тим, хто ображав 
або принижував вашу людську гідність?

-  Напевно...
-  Дорога раба Божа, до розрішення ох як довга... 

Як ви гадаєте, коли б запитати вас: чи хочете ви 
бути щасливою?

-  Звичайно,отче!
-  Напевно, коли б ви відповіли, що ні, то у мене 

був би великий сумнів. Чинити добро і дорікати злу, 
повірте, це добре. Великодушно допомагати комусь, 
подвоювати добро, а ще важливіше -  взяти на себе
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чужий біль і підставити своє плече. А скривдити, 
зрадити ближнього, хто дарує тобі своє тепло -  це 
зло! Ви довго, дуже довго перебували у своїх грі
хах, низько впали і, як я собі гадаю, тепер маєте 
викривлене сумління. І як я розумію, маєте те, до 
чого так довго йшли... до чорного одягу. Людина 
сотворена, щоб щось осягнути, боротися зі злом, 
прагнути бути щасливою і бажати щастя ближньому. 
Чи бажали ви щастя іншим? З вашої розповіді сум
ніваюся... Господь дав вам волю в пошуках щастя в 
різних напрямках. А чи зайшли ви те щастя? Тепер 
скажу твердо, що ні! Ви знаходили лише відблиски 
щасливих днів і короткочасно користувалися ними, 
знаючи, що вони не мають коріння. Подув вітер і 
ви залишилося на самоті. Хрест, який ви закинули 
собі на плечі, враз обламався. Відпали дорогі серцю 
рідні рамена, розчинившись у людській печалі, за
сіяній вашими недобрими справами. Зрада болюча 
і не кожному по плечу витримати її силу в душі і 
на серці! Але це зрада перед тими, за кого відпо
відальні і яким присягнули у церкві. З часом зрада 
гасне, як гасне і починає тліти наша молодість, 
даючи попіл старості... Це тління з часом може 
призабутися. Але є інша зрада, зрада тисячі тисяч 
людей, їх доль, сподівань. Зрештою, зрада рідній 
землі, яка виносила вас, як мати, витримала спо
чатку дитячі кроки, а з часом дорослі ступні... Гріхи
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ваші не дали вам повноцінного щастя. Вони хіба що 
викликали у вас ілюзію щастя... Трохи спотворили 
вас і одягнули на вас золоті пута раба. Коячи гріхи, 
ви йшли проти себе, проти всього, що заклав у вас 
наш Спаситель! Чи думали ви у ті буремні часи 
та й тепер про Господа? Думаю, що ні. Сьогодні 
ви пройшли поки що вузьку стезю Сповіді. Бачу і 
чую, що нелегко вам дається, але це великий дар: 
у святій Сповіді прощаються ваші помилки, блуди, 
гріхи. Все змивається кров’ю нашого Спасителя, 
якщо ви дійсно покаялися.

-  Що ж порадите далі робити? -  запитала жінка.
-  Сьогодні ви скинули з себе тягар гріхів. За

лишите мене і сповідальницю, на порозі якої ви 
клякнули на коліна, тим самим віддалися на поталу 
своєму сумлінню і рішенням Господа. Ви вийдете з 
храму чистою, але цього буде замало. Вам потрібно 
буде намагатися з Господньою допомогою за всі 
свої гріхи, що мали, надолужувати справами до
брими во ім’я людей, котрих скривдили і подякою 
Господу за відпущення тих гріхів. І дуже важливо 
сторонитися нового гріха, бо він устократ буде 
важчим. Ось у цьому маю сумнів!

- 1 все ж таки, як діяти, щоб уникнути того грі
ха? -  боязко запитала жінка.

-  Є в даній ситуації два виходи: безперервна 
молитва за тих рідних, кого ви втратили зі своєї
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ж вини, і за тих, хто став жебраком, хто впав із-за 
ваших гріхів у людську бездну...

-  За всі вчинені гріхи, отче, жалкую. Обіцяю 
стати на праведну дорогу і більше не грішити.

-  Моліться, раба Божа, разом зі мною.
Ігумен молився, а за ним і жінка: «Боже милос

тивий, будь мені грішній. Боже, очисти гріхи мої 
і помилуй мене. Без числа нагрішила я. Господи, 
прости мені...»

-  Багато ваших гріхів принесли шкоду людям, -  
продовжив отець-настоятель.- Тепер потрібно 
понести покуту. Ви повинні покутувати гріхи до
брими ділами, вчинками, протилежними до гріхів.

-  Я згодна на все, отче, лиш би і ті, кого немає 
зараз біля мене, і ті, кому завдала болю, повернулися 
до мене лицем. Яку я повинна понести покуту, отче?

-  Піти в монастир! -  твердо і переконано про
мовив отець. -  Тільки там ви знайдете спасіння 
від наступного гріха.

-  Куди саме?
Настоятель написав адресу і подав у маленьке 

віконечко. Вже на подвір’ї отець Пафнутій озирнувся 
назад і тепер йому добре було видно згорблену від 
горя постать, дуже знайому постать жінки у чорно
му, яка щойно сповідалася в нього. У ній він впізнав 
своє юначе кохання. Це була і є його єдина рідна 
людина, що залишилася на цій землі. То була Аза.
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Чорний джип долав дорогу, зрешетовану ямами. 
Ось і вивіска «Браїлів». Старенькі приземисті хатки 
тулилися до дороги, немов лише у ній могли зна
йти своє спасіння. Вони стояли, ніби жебраки при 
дорозі, що просять милостиню у подорожнього. 
Здавалося, тут все вимерло. Де-не-де світилося у 
вікнах і лише те світло подавало надію на можли
ве життя. Аза зупинилася біля двох монашок, що 
йшли назустріч.

-  Як потрапити до жіночого монастиря? -  бо
язко запитала їх.

-  Прямо і направо, -  показали рукою монашки. 
-  Можна і коротшою дорогою, тільки поверніть 
відразу за тою маленькою хатиною направо, так 
буде швидше. Правда, жаль таку машину мастити 
болотом.

Аза рушила по асфальту, щоб відтягнути хоча б 
на мить прощання із своїм світським життям. По
вернула направо і зупинилася біля воріт монастиря. 
Великі хрести на куполах тиснули своєю вагою на 
кожного, хто входив сюди, немов наказували стати 
на коліна перед домом Господнім. З урвища справа, 
де стояло кілька хат, раптом завили двоє собак і так 
журливо, так жалісно завили, що Аза схопилася за 
голову. Думала, що збожеволіла. Вона заскочила до 
кабіни свого джипа, міцно закрила двері на замок 
і натиснула на педаль газу. Повернула в урвище і
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коротшою болотяною дорогою виїхала на асфальт, 
який вів від гордо стоячого в затишші жіночого 
монастиряв в холодно-сиротливі стіни її маєтку. 
Великий розпечений диск повного місяця важко 
визирав із-за куполів жіночого монастиря. Він 
ніби карапкався на небо, несучи на своєму горбі 
непосильний тягар людського гріха, щоб розілляти 
його у бездонному таємничому небі. На сході за
грава раз за разом багряними язиками облизувала 
горизонт, і її кровавий відблиск заливав перекрес
лену червоною лінією вивіску «Браїлів», яку через 
кілька хвилин їзди Аза побачила у дзеркалі салону 
свого автомобіля...

м. Львів, 2016 р.
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