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Ми, суїці під цим старим сонцем, 
дивні, дуже дивні істоти. Завше 
шукаємо те, чого, можливо, й 

немає, наполегливо вдивляємся у високе 
небо, намагаючись узріти свою зірку і вгадати, яким буде її 
вік -  коротким чи довгим, щасливим чи не дуже. А відтак і 
наш. Проте свято вірим у спроможність самотужки верши
ти свою долю, владарювати над навколишнім світом.

Колись я теж «хворів» цим марнославним недугом. До 
того часу, поки у моє вікно не залетіла птаха Оя, не засту
кали у двері мого помешкання романтичний упирець Ма- 
казьомба, нещасна Кікімора Мирося, Гоноровий водяник 
Плюск і дивовижно хоробрий дрібнолюдок Кукусь-Мукусь. 
Поки я не зустрів у горах дівчину Наву, не познайомився 
із кумедним дідом Антипком і гуцульським горбошем Яр
ком...

Ці кумедні і не дуже герої увірвались в моє життя і так 
зручно у ньому розмістилися, ніби це вони мене, а не я ви
гадав їх, оживив тьмаві тіні в закутках власної фантазії. Та 
вони мають право на мене, бо увесь цей великий і малий 
нарід -  суть я. Зізнатись у цьому важко навіть собі, а що 
вже тобі, Читачу! Але така правда, і нема на то ради. Пере
конаний, що в кожній людині живуть цілі незвідані світи, 
планети, континенти, населені істотами, схожими на нас, 
тільки справжніх, а не вдаваних. Через це ми намагаємось 
вдавати, що їх немає, і живем, ховаючись за буденними ма
сками. Втім, сховатись від цих насельників душі складно, бо 
вони навідуються в наші сни, вриваються у підсвідомість 
дивовижними спогадами якихось прадавніх поколінь, 
відчуттями людей, яких уже давно немає під цим старим 
сонцем.



Книжка, яку тримаєш, шановний Читачу, адресована 
тому, хто готовий перехилити чарку зі старим домовиком, 
не обзиваючи його при цьому страшним словом «пол
тергейст», перекинутись новинами із маленьким упирцем, 
що завис на горищі у личині сонного лилика, чи привіта
тись із мавкою з найближчого парку. Відкрий душу незві
даному, і омана буденщини спаде з очей, сонце засвітить 
яскравіше, небо відкриється, і у цьому блакитному свічаді 
можна буде узріти своє минуле та майбутнє. Зазирни у 
свою душу і оживи химерні тіні фантазії -  час на справжні 
чари перевтілення!

Автор



О птахо! О, птахо Оє! Зеле
ний камінчику на долоні, 

^ зан есен и й  думкою  із дале
кого краю  м удрих казок. Я затис тебе в 

долоні і, затам увавш и  подих, зазираю  у  ш паринку між  
пальцями, щ об побачити себе. Але бачу лиш свою пта
ху. М ій зелений камінчик щ астя.

О, птахо! О, птахо Оє! Я бачу, як на твоєму крилі про
стерлась чорношкіра дівчина із вологими темними очима. 
Вістрям стиглих грудей вона розірвала благеньку марлю 
уквітчаного зірками неба. Я хочу вірити, що вона -  Ніч. Я 
хочу вірити, що я -  День. День мого народження: смутний 
та пишний. Пробую полічити свої літа, але вони геть усі 
десь поховались по закутках пам’яті, пустотливо світячи 
звідти очима. Твоїми перловими очима, моя птахо. Мій зе
лений камінчику у спітнілій долоні.

О, птахо! О, птахо Оє! Яка ж ти незґраба. Усього лиш 
легкий порух крила і... де вже мої грішні літа з лукавими 
лицями святих на галицьких іконах? Розчинились у звабах 
Ночі. А може, Ніч є тим таємничим рахівником моїх літ? Я 
жадібно вдивляюсь у сутінь кулака, де полохливо б’ється 
серце моєї птахи. Вона все ще дивиться у вічі тріснутим 
скельцем окулярів дзядзя Гаврила, який писав своє життя на 
клаптиках Газет, схожих на пожовклі пелюстки хризантем. 
Він вірив у мудрість Бога. Але не йняв віри мені, коли я роз
повідав, що бачив срібного Однорога, гурт горбошів-гно- 
мів, замурзаних та кошлатих, ватагу перелесників і мавок, 
Чорного змія з автоматом, у якому не закінчувалися набої. 
Усі вони досі мешкають у тісній кімнатці мого дитинства 
разом з клоуном Бобою -  так мене називала тоді мама. Я 
бачу їх! Вони метушаться між бронзовими пір’їнами птахи,



танцюють і співають у затінку крислатого дерева Життя. 
Слів пісні не чутно, бо уже не згадаю мови волоокого Одно
рога, не притулюсь щокою до оксамитової шкіри чарівного 
звіра і, заплющивши очі, не попливу бурхливими хвилями 
уяви. Де тепер її брама?

О, птахо! О, птахо Оє! Я чую, як стискається у долоні 
твоє серце. Ти потрапила у випадкові руки людини, яка 
давно загубила ключ від кімнати дитинства, вщерть запов
неної прочитаними книжками, поламаними іграшками та 
уламками від розбитого термометра. Де досі гарцює срібний 
Одноріг, готовий щомиті вступити у герць зі злим чарівни
ком. А може, й зі мною? Я знаю -  ще трохи і моя птаха Оя, 
мій зелений камінчик щастя, скам’яніє назавжди.

О, птахо! О, птахо Оє! Прийми мене під оксамитове кри
ло казки!

...На долоні лежав зимний камінчик, підібраний з 
бруківки на Високому Замку. Він ковзнув крізь пальці і, 
дзвінко вдарившись об землю, розколовся. Розбилось моє 
Яйце-райце. Померла моя птаха Оя. Мій зелений камінчик 
щастя...







|еред львівських дрібнолюдків 
трапляються особистості, про 

Гякі не можна розповідати без 
сліз і трагедійного надриву у голосі. Та

кою була кікімора Мирося, чия прикра доля описана 
навіть у славетній «Chronicus Leopolis»! Про неї казав 
Мацик Ґадра зі Знесіння: «Вам не сниться, не здалося -  
це кікімора Мирося!».

Се нещасне створіння народилось у хаті старо
го мельника Онуфрія Коритка в родині домови
ка Димидки і кікімори Марґаритки. Коли дитятко 
з’явилось на світ, Димидко з перестраху впустив 
маля на долівку, а Маргаритці з ляку молоко скис
ло в грудях. Але віддати дитя в сиротинець батьки 
не могли, бо шкода було потворку, але й виховувати 
як всіх не могли -  дрібнолюдки засміяли б і зі світу 
зжили малечу. Тож дівчинку, яку назвали Миросею, 
виводили погуляти лиш темної ночі, коли місяць 
виглядає таким молодим, як тоненький край дупи 
з-за корча. Коли ж Мирося підросла, то поцікави
лась у татка з мамунцею, чому її не показують при 
денному світлі?

-  Це, донцю наша солоденька, щоб при денному 
світлі, а борони нас, краса твоя неземна не спломеніла! 
Бережем ми тебе від світла, щоб ти, доню, назавжди 
лишилась прекрасною і вродливою, як ружа в єпис
копському саді! -  відповіла мамуся Маргарита.

-  Ага, а ще, щоб ті, хто тебе побачив, не вклякли 
навіки... Від заздрості, звісно, -  докинув татусь Ди
мидко.



Минали літа, пролітали століття, а кікімора Ми
рося так і не здогадувалась про власне потворство. 
Бо мала прикру звичку не відбиватися у свічадах 
і психах, в озерах і потоках, у вітринах магазинів і 
дверцятах модних автівок. Крім того, й друзів та под
руг вона не мала, бо кого ж можна зустріти, гуляючи 
виключно опівночі? Хіба упирів з налитими кров’ю 
очима чи сліпих кротів і підсліпуватих кажанів. Вла
стиво, Мирося якось й познайомилась із сліпим кро
том Йоськом Пискосуєм. Той любив усе обнюхувати 
своїм довгим носом, тикаючись писком у різні речі, 
чому й отримав прізвисько Пискосуй.

Тієї темнющої безвітряної ночі кікімора Мирося 
сиділа на березі Полтви і плела макраме під горщи
ки з квітами для однієї панської родини, що мала 
монополію на вивіз сміття з Клепарова й околиць. 
Аж раптом земля під ногами Миросі зарухалась, 
раптово виросла горбиком і відразу осипалась, коли 
з-під неї під чорне небо виліз забрьоханий кріт Йось- 
ко Писькосуй.

-  Доброго вам здоров’їчка і най будуть ваші літа 
довгі, а ночі веселі! -  ґречно привітався Йосько, 
знімаючи маленького капелюшка і тицяючись носом 
в праву ногу Миросі. -  3 ким маю честь говорити?

-  Це я, кікімора Мирося! -  весело озвалась дівчина, 
бо ще в житті ні з ким, крім батьків, їй говорити не 
доводилось. -  А ви хто такий, що так лоскочете мене 
просто в ногу! Я така нині неприбрана, без панчох!

-  Нічого, панянко Миросино, не патичкуйтесь, 
я однаково нічого не бачу. Але мені дуже кортить 
дізнатись, як ви виглядаєте. Чи не могли б ви оповісти 
про вашу вроду?

-  Мені трошки важко буде це вчинити, бо я така 
красива, що не відбиваюсь ні в свічаді, ні у воді, ні 
у шибках міської ради. Тож можу переповісти про 
свою вроду лиш зі слів татка з мамцею.

-  То прошу ласкаво.



-  Я така гарна, що якби вийшла на світло серед 
білого дня, то, коли б мене вздріло сонце всеблагеє -  
назавжди би сховалось у чорних хмарах. У мене є дві 
руки, як два крила лебединих, дві стрункі ноги, що ле
тять швидше вітру, моя шкіра молочно-біла і шовко
виста, а перса звели б з розуму самого бога Аполлона!

-  Яка страшна покара на мою кротячу голову! -  
закричав у розпуці Йосько. -  Я думав, що нічого у 
цьому світі не варте мого погляду. Але після ваших 
слів я віддав би навіть свій улюблений кожушок, 
щоб лише побачити на власні очі цю осяйну красу! 
А скажи-но, красуне з красунь, чи маєш ти кавалера, 
гідного володіти твоєю красою?

-  Кого я маю? -  не розуміючи, перепитала 
кікімора.

-  Ну, хлопця, кавалера чи жениха, який тебе по
шлюбить, візьме заміж?

Кікімора Мирося задумалась, позирнула у тем
не небо, пошкробалась за вухом... Мамця з татком 
ніколи не говорили про жодних кавалерів. І про 
заміж ніколи не говорили.

-  А як вони, тоті кавалери, виглядають?
-  Вони... -  задумався кріт, -  вони чоловіки. Коли 

дівчата за них виходять заміж, то в сім’ї народжують
ся діточки.

-  Діточки -  це добре! Ти, Йоську, приходь завтра 
на це ж місце. Я спитаю в татка і мамці про кавалерів, 
і дам тобі відповідь.

Додому Мирося квапилась, як ніколи. Біжучи, 
вона повалила два паркани, бочку-вуджарню і роз
валила один незаконно прибудований балкон у 
«хрущовці». Влетівши у домівку, кікімора взяла татка 
на коліна, погладила його по лисині, аж тому вуха на 
крижі сповзли, і спитала:

-  Татку, а де мій кавалер? Мені треба кавалера, бо 
я хочу мати діточок! Вони будуть такі гарні, як я! А 
може, ще гарніші!
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-  Цього я й боюся... -  зітхнувши, сказав домовик і 

повернув свої вуха на місце.
Надвечір Димидко і Маргаритка сіли радитись -  

що ж робити з Миросею. Чи самим сказати про її по
творство, чи когось іншого попросити...

-  Знаєш, стара, я не зможу їй про це сказати. 
Віриш, в горлі пересихає і хочеться плакати, -  шкро- 
баючи кущаву бороду, стиха мовив старий домовик.

-  Та й мені несила, -  зітхнула Маргаритка, -  ми 
стілько століть їй брехали про вроду і красу незбаг
ненну... Слухай, а давай візьмемо її на свято Першого 
Зеленого Листу! Там же зберуться домовики з усьо
го Львова і околиць! Тоді їй обов’язково хтось скаже 
про її справжню «вроду».

Так і порішили. На третій день в лісі на Погулянці 
зібралось дрібнолюдків, як гороху в коморі доброго 
ґазди: були тут і добропорядні домовики з потом
ством, не бракувало кікімор, з навколишніх печер та 
кам’яних захоронок повилазили зеленокаптуркові 
гноми-горбоші, на нижніх гілках дерев зручно вмо
стились легкокрилі ельфи. Усіх мешканців зелених 
долин і вершин і не перелічити. Домовик Димидко 
дочекався, коли на найбільшій галявині зберуться 
усі, і нарешті наважився вийти із темного закутку 
на світло. З одного боку його підпирала дружина 
Маргаритка, а з другого — трималась за руку доня 
Мирося. Для свого першого виходу у світ кікімора 
прикрасила себе розмальованими аркушами папе
ру, потятого у вигляді руж, піонів і люпину. Вона 
нагадувала березовий безлистий віник, прикраше
ний дитячими витинанками. Посеред дрібнолюдків 
хвилею прокотився гамір, що із наближенням 
«красуні» переростав у регіт і свист. Особливо ста
рались кікімори, які нічим не поступались «вро
дою» Миросі.

-  Подивіться на цю паву! -  кричали вони. -  Та 
жаба в пір’ї на комині ліпше виглядає, ніж ця потво-



ра в розмальовках! Тьфу на тебе, потворо! Вона ще в 
красуню бавитсі! А сама страшна, як моровиця!

Спершу Мирося не могла зрозуміти, до кого 
кричать усі ці дрібнолюдки, вона лиш усміхалась 
і, нерозуміючи, роззиралась навсебіч. А коли 
зрозуміла -  великі коричневі сльози потоком по
лились по її порепаному, у зморшках, дерев’яному 
лицю. Вона плакала не від того, що довідалась про 
свою незугарність, а тому, що стільки літ її обдурю
вали найрідніші люди -  власні батьки.

Мирося притьма кинулась додому. Від сорому і 
розпачу їй хотілось накласти на себе руки. Бо при 
одній думці, що вона виявилась найпотворнішою з 
усіх знаних світові дрібнолюдків, Миросі хотілось 
накласти на себе руки. Вона й вирішила це зробити із 
настанням смерку. Коли на небі засяяла перша зірка, 
кікімора Мирося побігла до Полтви, щоб звести по
рахунки із життям. Аж раптом перечепилась через 
кротовиння. З нього почувся зойк.

-  Йой! Під ноги дивися, цапику стрибучий!
-  Це не цапик, це я, Мирося... -  обізвалась 

кікімора.
-  О, привіт, красуне! Тішуся зустрічі із 

найпрекраснішою дівчиною на світі! -  ґречно вкло
нився кріт Йосько Пискосуй.

-  Яка там красуня, -  заплакала кікімора. -  Я не 
знала про свою потворність, аж поки не потрапила 
серед своїх родичів та інших дрібнолюдків.

Мирося зі сльозами на очах почала розповідати 
єдиному другові про ганьбу і розчарування, які вона 
пережила під час свята Першого Зеленого Листу. Кріт 
уважно слухав і не переривав потік гірких слів. Коли 
ж кікімора замовкла, він стиха мовив:

-  Я сліпий кріт. Але навіть мої незрячі очі узріли 
в тобі чисту вроду щирої і щедрої душі. Якщо цьо
го не змогли розгледіти інші, значить вони сліпці, а 
не я! Бо справжня краса тут, -  Йосько приклав свої



долоні до серця, -  в серці, в душі. Без цієї краси світ 
стає чорно-білим, не вартим, щоб у ньому посели
лось життя. Тож радій, Миросю -  ти прекрасна, як 
вранішня роса на пелюстці троянди, і варта усіх зваб 
світу!

Мирося усміхнулась і, взявши малого кроти- 
ка в долоні, притулила його до грудей, де билось 
найпрекрасніше серце на світі.



Ніхто не знає, звідкіля він узяв
ся, коли з’явився на наших 
теренах і скільки йому років. 

Але з давніх-давен кожне покоління 
львів’ян знайомиться із дивовижним дрібнолюдком на 
ім’я Майстер-Ламайстер. Це звивне створіння з довги
ми, до колін, руками та зграбними і меткими пальця- 
ми-мацаками, має незборимий потяг до усього нежи
вого, що може рухатись, світитись, нагріватись і просто 
складатись з якихось коліщаток і важільців. У давніх 
хроніках написано, що перший Майстер-Ламайстер 
знайшовся у місті Лева, коли на Ратушу вперше встано
вили великі дзиґарі. Проте це неправда -  цей звивний 
чоловічок був і раніше -  пильнував за коловоротами на 
річкових млинах, смарував шміром шруби у вітряках, 
майстрував леміші для плугів, крутився у кузнях і серед 
ювелірів. Йому усе цікаво -  чому вода падає вниз, чому 
колесо кругле, чому птахи важчі за повітря, а літають... 
Саме ця цікавість призвела до страшного випадку, що 
назавжди змінив його життя і життя міста Лева.

Се трапилось десь чотири століття тому, а може, і 
більше. Тоді Львів бурхливо розвивався: будувались 
нові красиві кам’яниці, до міста звозили величезні 
вози краму з усього світу, річка Полтва була запруд
жена десятками млинів, на Ратуші і брамах відлічу
вали час дзигарі, у кузнях та ливарнях виготовлялась 
чудова зброя... Майстер-Ламайстер розкошував -  він 
був усюди потрібен, і всюди встигав: і в кузні міхами 
вогонь роздмухати, і коліщатка в дзигарях змастити, і 
у млинах нові жорна поставити.



Люд львівський не міг натішитись великими діян
нями Майстера-Ламайстера! Та й не називався він тоді 
ще Ламайстром. Цього чудернацького дрібнолюдка у 
засмальцованому халаті і з чорними від шміру руками 
кликали не інакше, як МАЙСТЕР, бо умів він майже 
усе. А що не вмів -  брався винаходити. Так, подейку
ють, димний порох винайшли не китайці, а наш Май
стер, коли пробував створити новий рецепт табаки 
для носа. Набив він її у ніздрі та як пчихне!.. Акурат у 
той час під стінами замку військо монголо-татарське 
нипало. То від монголів лиш конячі хвости і щелепи 
ся полишали. А ще наш Майстер відкрив секрет наду
вання бульки носом і винайшов перший самокат-гу- 
ляйногу з правоножними приводом і гальмом у мізках 
того, хто на ньому покатається.

Усе це так уславило ім’я Майстра серед львів’ян, що 
вони уже почали міркувати над проектом пам’ятника 
славному земляку-дрібнолюдку. Аж сталась подія, яка 
перевернула усе догори дриґом, і талановитий чолові
чок із заслуженого і поважаного усіма мосцьпана пе
ретворився на вигнанця і босяка.

На той час беручкий Майстер мешкав у робітні сід
ляра Сенька Корунки. Відколи дрібнолюдок тут посе
лився, справи у чесного Сенька пішли вгору. Його сід
ла продавались, як юрашки на великодній ярмарці. На 
них хотіли їздити і вої, і монахи, і львівські патриції, 
і прийшлі купці. Сенько розбагатів, купив кам’яницю 
у середмісті і зачав кидати оком на дівиць львівських, 
щоби оженитись і завести наслідників. На відправі у 
церкві Юра наш Сенько вподобав собі зовсім моло
деньку Марусину Розбосицьку. Вона якраз мешкала з 
батьками біля церкви.

Гарне ж це було дівча! Чорні крила брів щоразу злі
тали догори, коли Марусина дивилась на Сенька, у 
смарагдовому морі її очей могли втопитись цілі купе
цькі каравани з багатим заморським крамом, а повні 
уста виблискували соком юності, наче вишні-морелі 
з єпископського саду панотця Балабана. Особливо



чарівною дівчина була на свята, коли вбирала багате 
намисто з дукачами і вінок із вплетеними стрічками... 
Славетний Сенько, коли дивився на Марічку, топився, 
як свічка під образом Матері Божої.

Та на дівча споглядав не лише він. Коди Марусина 
навідувала нареченого в його покоях, із закутків за 
нею пильно стежили очиці Майстра. Дівоча краса не 
залишила байдужим і його. Чоловічок вирізав фігур
ки дівчини з дерева, ліпив з глини, малював на щойно 
потинькованій стіні... Ці прекрасні речі та малюнки 
й сьогодні знаходять на стрихах і пивницях, в різних 
потаємних місцях старих кам’яниць. Врешті дрібно- 
людок вирішив, як і його господар, одружитись. Але, 
на відміну від доброчесного Сенька, який упадав біля 
Марусини Розбосицької, Майстер вирішив оженитись 
на дівчині,., створеній його власними руками! Чим не 
завдання для справжнього Майстра?

Він зі ще більшою охотою взявся за справу. Щора
зу з-під його різця виходили все вродливіші та доско
наліші дівчата, але жодна з них не усміхнулась йому, 
не поцілувала, не заспівала грайливої пісні, щоб зве
селити його серце... І що він не робив -  прив’язував до 
рук і ніг линвочки-шнурочки, вставляв у середину ля
льок ґвинтики-пружинки, вирізав їм очі, що кліпають, 
але його наречена ніяк не оживала. І чим щасливішим 
ставав доброчесний Сенько Корунка, тим нещасні
шим робився дрібнолюдок.

Майстер втрачав надію, що йому вдасться створи
ти такий досконалий шедевр, як Марусина Розбоси- 
цька. Він втратив сон, перестав їсти і пити, працю
вати у робітні славного Сенька. У голові Майстра 
глухим дзвоном дзвонило лиш одне -  у чому секрет 
її краси?

Якось травневого ранку Сенька не було вдо
ма -  спішно у справах поїхав до Кракова. Тим часом 
Майстер вуглиною нервово вимальовував у темному 
закутку обриси чарівного лиця Марічки. Аж тут наго
дилась і вона -  вирішила потішити нареченого новим



святочним вбранням, у якому мала ступити на руш
ник в церкві під час шлюбу.

Марусина вирішила не йти додому, а просто тут по
міряти вбрання, покрасуватись у світлиці нареченого, 
залитій сонячним промінням, що вривалось до гос
поди крізь навстіж розчинені вікна. Дівча швиденько 
скинуло з себе одіж і одягло білу гаптовану сорочку. 
Тоді закружляла світлицею, наче купаючись у соняч
ному вирі. Її молоде тіло, просвічуючись крізь білий 
серпанок сорочки, стало ще звабнішим, ще досконалі
шим.

Дрібнолюдок не зводив червоних запалених очиць 
з цього Божого чуда. «Як влаштований сей досконалий 
механізм? -  ще і ще раз запитував себе дрібнолюдок. -  
Що у нього всередині?»

І враз у його розжареному мозґу спалахнула фа
тальна думка: «Треба подивитись, що всередині кра
си!». Чоловічок підкрався до Марічки з-заду і вдарив 
її коцюбою з каміну! Дівчина впала навзнак, як втята 
смерічка. Багряна кров калиновими коралями розси
палась сорочкою. Дрібнолюдок витягнув гострого за
халявного ножа, з яким ніколи не розлучався, і встро
мив дівчині в груди...

Коли челядь, що поралась на подвір’ї, почула з 
панських покоїв страшний крик -  миттєво вибігла на 
другий поверх. Тут і застали Майстра з ножем над без
диханним тілом Марусини. Побачивши людей, дріб
нолюдок вдарив себе ножем у серце, але... нічого не 
відчув. Його серце, на відміну від Маріччиного, було 
залізним, механічним, і заводилось щоранку малень
ким срібним ключиком, який Майстер завжди носив 
на золотому ланцюжку на шиї. Отже, ніж аж ніяк не 
міг заподіяти шкоди досконалому механізму дрібно- 
людка.

Челядь спробувала полонити Майстра, але той 
надто добре знав Сеньковий дім -  вмить скочивши на 
ноги, він зник у нетрях кам’яниці. Кілька ночей пос
піль потому із закутків дому чулось моторошне вит-



тя -  наче сотні натягнутих канатів важко гули на пів
нічному вітрі.

...Коли сідляр Сенько повернувся з Кракова додо
му, його Марічку уже ховали. Кажуть, після цього він 
збожеволів, забрьоханий і обірваний нипав містом і 
шепотів собі під ніс: «Я тебе знайду, Майстре, і вирву 
твоє залізне серце, я тебе знайду!».

А Майстер, який такою дорогою ціною дізнався, 
що його талант не рівня Божому, і він ніколи не вдих
не живу душу в механічну ляльку, з того часу почав 
шкодити людям, де тільки можна. Він розбивав жор
на у млинах, вставляв палиці у колеса важезних возів 
з таранею та медом, перекручував стрілки міських 
дзиґарів і львів’яни перестали їм вірити. Відтоді 
до дрібнолюдка прилипло прізвисько Майстер- 
Ламайстер.

Нині сей чоловічок, що цілком зсохся від чорної 
злости на людей, творить значно гірші речі -  він пе
реводить стрілки на залізниці, що призводить до ка
тастроф і людських жертв, зливає гальмівну рідину 
в автомобілях, вирощує у скляних колбах віруси для 
комп’ютерів і стільникових телефонів. А ще нашіптує 
нездалим працівникам невірні рішення в критичних 
ситуаціях, і тоді перекидаються та горять залізничні 
вагони з нафтою і фосфором, западаються вулиці, 
руйнуються будинки, валяться балкони і стелі, пада
ють літаки...

Часами Майстер-Ламайстер розважається вибу
хами мікрохвильовок і телевізорів. Але уся ця шкода 
не в змозі загоїти глибокий шрам на його металевому 
серці. Бо там живе пам’ять про недосяжну красу цього 
світу -  Марусину Розбосицьку, чиє живе серце вияви
лось досконалішим за його механічне.



л:’ ьвівські водойми, річечки та 
струмочки з прадавніх-давен 

.населяли різноманітні на
сельники: русалки, водяники, кікімори, 

водяні феї та інші чудернацькі істоти, чиї душ і ж и
вились водою і усім, що в ній жирувало. М ешканці 
міста та навколиш ніх сіл боялись цих істот і мали для 
цього серйозні підстави -  водяний люд не раз заби
рав під воду і старих, і малих, і підпилих парубків, і 
нецілованих дівчат. Та ті з львів ’ян, які наваж увались 
на стосунки із водяниками і їх  підданцями, мали чи
малий зиск -  мало не в усій Європі уславилась став
кова риба зі Львова, яку  водяники постачали міським 
купцям. За це ті щедро нагородж ували водяників най
кращим заморським тютюном, густим критським чер- 
леним вином і в ’єтнамським бальзамом «Звйоздочка» 
від приступів ревматизму.

О собливо доробився на сем у рибном у бізнесі ста
рий водяник П лю ск із річки М арунька. Він постачав 
на львівські ринки не лише св іж у  рибу, але й цілющі 
подуш ки, набиті суш еними водоростями, завор о
жені від потопельництва подуш ечки-яськи, виш иті 
вмілими руками сотень невільниць-русалок, пер
лові намиста, камінь-щ ирець для львівськи х доріг, 
і навіть ж ивлю щ у мастику до писків львівських па
нянок. Вона позбавляла чарівні личка галичанок від 
прищ ів, вугрів, алергійних лихоманок й герпесових 
ранок. Секрет сеї мазюки водяник Плюск знав лиш 
сам і нікому його не відкривав. Лиш недавно вчені 
з лабораторії «Ґраньє» повідомили, що ймовірно до



складу знаменитого крему входить: сухе перетерте 
листя тиса, сперма карпа-сазана, ікра зелених став
кових раків і козюльки із вічно засмарканого носа 
самого водяника Плюска. Робились спроби навіть 
відтворити чудодійний крем, проте ніхто не годен 
вгадати із пропорціями інгредієнтів. Натомість і нині 
водяник, який доживає віку в акваріумі одного лю
бителя водного світу в Козельниках, нізащо не хоче 
вповісти свого секрету.

Так от -  все у пана Плюска було пречудово: на 
своїй річці Марунці він навіть зробив загату, щоби 
збільшити квадратно-метри плеса і відповідно мет
раж свого помешкання. Зелепужний дідок пошлюбив 
аж три юнки-русалки і цілком був задоволений своїм 
гаремом. Щоправда, у водяника не було порядних ді
тей. Тобто вони були, але здебільшого скидались на 
булькатооких жаб і хвостатотілих тритонів. Ця невід
повідність світського статусу скоробагатька і ницості 
та виродливості нащадків дуже непокоїли старого. 
Адже при певних політичних оказіях, водяник мав 
надію підкупити львівських райців, щоб вони виб
рали його... бургомістром славетного міста Львова. 
Добродій Плюск був би першим мером-водяником в 
європейській історії! Справа вартувала зусиль, і водя
ник вирішив щось міняти у своєму житті. Тут і нагода 
підвернулась...

Якось у його прикрашену перлами і мушлями осе
лю заплили захекані щуки Зося і Фрося.

-  Ваша водянкуватосте, -  вповіла Зося.
-  Ваша рибовеличносте, -  підхопила Фрося. -  Ми 

знайшли вам...
-  Я знайшла вам! -  клацнула зубами Зося.
-  А я перша її вгледіла!
-  А я придумала віддати її Плюску!
-  А я за тебе довша!
-  А я зубастіша!..
Щуки кинулись одна на одну, аж з плавців пір’я за

кружляло у чистій воді Маруньки.



-  Ану цить, зубаті-пацаваті! Зоська -  кажи, що ви 
знайшли для мене? Як ні -  накажу вас живцем завуди- 
ти і спродати купцям з Молдавії!

-  Ні, лишенько-водиченько, тільки не це! -  закла
цали зубами верескливі щуки. Тоді слово взяла Зося.

-  Значить, жирувалисмо ми в Янівському озері. От 
закусюю я карасиком, коли бачу -  у воду просто з лісу 
заходить дівиця краси невиданої!..

-  Ага, -  підхопила Фрося, -  талія, як в мене -  то- 
нонька, зубки білими перлами світяться, перса, наче 
дзвони на Святодухівській дзвіниці, і вся аж сія від 
місячного молозива! Зайшла вона у воду і поплила, як 
утиця по морю-окіяну до острова Буяну!

-  Ну ти й дурепа, Фроська! Після того, як в човен з 
розгону головою вдарилась, зовсім розум втеряла. По 
якому морю-окіяну? Де ж там русалки є? А вона чистої 
води русалка! Та така гарна, ваша водянопузосте, що 
очей відвести не годен! От і придумала я одразу, що 
добре було б вам її за жону взяти, щоби в магістраті 
засідати! З такою жоною тільки королівських гостей 
стрічати і честь віддавати!

По тих словах втішився добропорядний водяник 
Плюск і наказав готувати його золочену карету із сріб
ною бочівкою, в якій він і поїде до Янова на сватання 
з красунею Мелюзиною -  саме так звали кралечку-ля- 
лечку з озера.

За каретою їхали два вози з подарунками. В першо
му були наїдки всілякі: карасі в сметані, карпи у клярі, 
щуки в’ялені лагідного посолу (ними виявились Зося 
і Фрося, бо раз самі приплили -  чого добру пропада
ти), лини «у шубі», соми беззубі, ікра різнокаліброва, 
вобла солена, бочкова. На другій фірі стояли дзбани 
квітчасті, горнята крапчасті, чарки гранчасті, й лежа
ли таці бокаті, горшки задкаті, і сервіз «Магдалина» 
виробництва Німецької Демократичної Республіки 
імені безсмерного Хоннекера, який славетний водя
ник Плюск колись привіз з турпоїздки по водоймах 
НДР.



Цілий день весільний поїзд сунув до Янівського 
ставу, де замешкала дивовижної краси русалка Мелю- 
зина. Коли споночіло, водяникова карета спинилась 
на греблі, що загатила русло річки Верещиці, з чого й 
розлилося велике озеро. Круглопикий Місяць пускав 
срібні доріжки водним свічадом, якими весело плава
ли навперейми русалки. Над озером чувся стишений 
дівочий сміх та грайливий плюскіт води.

-  Агій, Мелюзино! А ходи-но, ходи-но! Сюди-и-и! -  
гукнув водяник Плюск на все горло, аж йому в зябрах 
залоскотало. У воді завирувало, заклекотіло, над пле
сом закружляли білі чайки, наче примари, і на берег 
вийшла небаченої краси дівчина, заквітчана білими 
квітками лотосу і зеленими косами водоростей.

-  Скажи мені ім’я своє, о, мій владарю! -  сказала, 
як проспівала, русалка.

-  Ага, тобі скажеш, а ти потім мене залоскочеш 
до смерті і потопельником зробиш! -  розсміявся 
Плюск. -  Хоча ні, я ж водяник! Мене так просто не 
втопиш... Отож називаюся водяником Плюском, що в 
Марунчиній річці маєтки має і воду в кишені тримає. 
Хочу засватати тебе, о, Мелюзино, жабко моя зелено
окая!

Не хотіла йти за старого водяника юна кралечка 
Мелюзина, але подарунки її посестрам зробили свою 
справу -  на ранок дорогою до Львова котилась золо
чена карета з бочівкою кришталевої води, у якій мок
ла подружня пара -  водяник і русалка.

І зажили вони разом: славетний Плюск, намагався 
вгадати щонайменше бажання коханої жони, і русал
ка, яка сохла за вільним світом і необачними юнаками, 
що приходили порибалити на крутий берег озера. їх 
можна було б зачарувати, обкрутити і тихенько вто
пити... Мелюзині здавалось, що життя її втопилось у 
тихій Марунці. Може, їй стало б легше, якби подружжя 
мало дітей. Але Нептун не послав русалці діточок. Так 
і згасла б Мелюзина у тихих водах, на тихих вербах, 
якби не щасливий випадок.
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Якось в Марунці втопилась дівиця Вільга Понике- 
вич. А що була хрещена п’яним попом нашвидкоруч не 
за встановленим обрядом, то й одразу перетворилась на 
русалку. Дуже швидко Мелюзина заприязнилася зі сві
жою потопельницею. Частенько, колихаючись на вітті 
плакучих верб, Вільга пречудово розповідала подрузі 
про гамірливе місто за мурами, про його величні вежі і 
храми, про гамірливий люд, що прибуває зі всього світу 
до Львова, щоб продати чи купити крам з усіх усюд.

-  От побачити б мені се місто, натішитись з чудасій 
людських, розвеселити затерпле серце... -  замріяно 
стиха промовила Мелюзина.

-  Так давай я тебе, посестро, проведу в місто! -  ви
гукнула Вільга. -  Я знаю дорогу аж до фонтану, що на 
площі Ринок, біля Ратушу. Будем з тобою в самісінько
му серці Львова!

-  Тоді давай спробуємо...
Цього ж дня Вільга з Мелюзиною потрапили у єди

ний фонтан на Ринковій площі, звідкіля брали воду 
міщани з усього середмістя. До водограю вони про
брались через потічки, джерельця, через криниці і 
водогінні труби, зроблені з дубових стовбурів із ви
довбаними серцевинами. І ось русалки опинились пе
ред величним Ратушем. Саме в цю хвилю на самому 
вершечку ґмаху з’явився сурмач, просурмив полудень 
і сховався у вежі. Серпневе сонце нагріло кам’яниці 
і розігнало обважнілих від спеки міщан по домівках. 
Лиш біля самого Ратушу, неподалік водограю, стояв 
юнак і грав на сопілці сумну мелодію. Капелюх перед 
ним був порожній, сьогодні на обід він не заробив. 
Мелюзина задивилась на вроду юнака і запитала:

-  Як тебе звати, хлопче?
-  Не скажу, бо ти ж русалка, правда? Признаюсь, 

а ти мене шубовсь у воду і втопиш... І стану я твоїм 
бранцем навік!

-  Тоді заграй мені ще раз...
І хлопець заграв. Аж до самого заходу сонця тіши

лась Мелюзина музикою юнака. Наступного дня вона



знову приплила на площу Ринок, знову випитувала 
ім’я хлопця, а той лиш вигравав на сопілці. Можливо, 
так би тривало й дотепер, але про Мелюзинині манд
рівки прочув владар Плюск. Розізлився страшенно, і 
висохли джерела та річечки навколо Львова, і прийшов 
у місто мор. Страшний недуж забрав на той світ по
ловину львів’ян і музику з-під Ратушу. Коли ж Мелю- 
зина побачила мертвого коханого -  навіки скам’яніла 
у водограї пречудовою фіґурою. В ту ж хвилю в усіх 
львівських криниця і джерелах забили чисті струмені 
студеної води.

А водяник Плюск ще дуже довго тужив за коха
ною -  часто його можна було бачити у водограї на 
площі Ринок. Він палко обнімав скам’янілу Мелю- 
зину. Тоді вода ставала сизою від його сліз і пахла 
тванню та рибою. Тож львів’яни перестали користу
ватись фонтаном, який так і назвали -  Мелюзина. А 
згодом Гартман Вітвер створив по чотирьох кутах 
фонтани з кам’яними фігурами Нептуна, Амфітрити, 
Адоніса і Діани. Відтоді водяник Плюск тут більше не 
з’являвся.
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сиву давнину, коли звірі умі
ли говорити, а люди -  їхню 
мову розуміти, кожне поряд

не місто повинно було мати свого змія чи дракона, 
якому платило данину дівчатами і худобою всякою. 
Ясна річ, що славний Львів не був винятком.

З давніх-давен, коли Львів і Львовом ще не був, на 
стрімкій горі, навпроти Замкової у глибокій печері 
з’явилося зміїще-смочище на ім’я Гамолька. Правда, 
ім’ям цим його пізніше люди нарекли, а він мав своє, 
що його ніхто, крім нього, не знає і донині.

Кажуть, що як яке гаддя більше семи років люди
ни не бачить -  то росте і пухне, ноги йому кривлять
ся, на спині гребінь росте з крилами, і воно вогнем 
дише. Отак Гамолька й вродився в скельній яскині, 
бо не було ще людей на горах львівських, які могли б 
його узріти.

Любив Гамолька злетіти у вранішнє небо, зблис
нути крильми і з усього маху шубовснути в пінявий 
потік Полтви, здіймаючи міріади діамантових кра
пель. Після водних процедур смок вибирався в навко
лишні ліси попоїсти -  любив схопити на льоту прудку 
сарну у Брюховицькому лісі чи зламати карк дикові 
на Підзамчі. Потім ніс здобич до печери. Поснідавши 
свіжиною, видирався на скелю погрітись у ласкавих 
сонячних променях, спостерігаючи за невтомними 
бджолами та веселими бабками. З нудьги Гамолька 
вигадав собі рунічне письмо і складав вірші. А щоб 
вони не забулись -  вишкрябував їх пазурями і в Кар
патах, і в Бескидах, і на ближніх скелях.



Час спливав. Минало століття за століттям. Аж 
якось в долині Полтви з’явились люди: збудували 
землянки, поставили капища богам поганським і по
чали жити і множитись. Гамолька не звернув на це 
жодної уваги -  далі віршував та провадив своє при
вільне життя. А люди нагло плодились, численними 
громадами полювали на дичину, воювали, галасува
ли, і якось смок помітив, що з навколишніх привіль
них угідь кудись зникла дичина. За здобиччю змію 
доводилось літати все далі і далі. Кмітливий Гамоль
ка зрозумів, що причиною лиха став зайшлий люд.

Якось смочище розмалював своє тіло на войов
ничий лад і вчинив напад на людське поселення, що 
притулилось біля підніжжя Замкової гори -  сапав з 
писка вогнем, руйнував хвостом халупи, пороздирав 
збожеволілих від жаху втікачів пазурями.

Наступного дня до смочої яскині, яку люди поміж 
себе прозвали Змієвою ямою, прийшла депутація з 
багатими дарами. Прийняв їх Гамолька і постановив, 
щоби вони щодня приносили йому дичини багато, 
меду багато, коштовних каменів і золота-срібла бага
то, а ще -  раз на рік приводили до нього найфайнішу 
дівчину-чічку з поселення. На службу і забаву. Щоб 
мав, нетяга, хоч словом з ким перемовитись. Поки 
харчі не закінчаться...

Що було робити Адамовим дітям -  погодились з 
цими умовами люди. З того часу Гамолька перестав 
полювати, бо все мав. Тільки й робив, що ніжився на 
сонечку та вірші складав п’ятистопним ямбом.

І було так, аж поки в долині Полтви славний та 
грізний король Данило не заклав місто і нарік його 
іменем сина свого -  Львовом. Поставив замок, а у 
ньому залогу сильну, церкви білокам’яні збудував. І 
стало місто багатіти, будівлями красними обростати. 
В добрі та пишноті забули львів’яни про смокову по
винність, а той так зледачів, що навіть ранкове ку
пання відмінив, тільки й знав, що готував рукопис 
своєї першої збірки, яку назвав «Тернове віно» і при-



святив її коханій Маврі, якою знічев’я полакомився 
перед самим Різдвом.

Якось Гамолька не виявив перед печерою звичних 
харчів і страшенно розгнівався: оскільки літати він 
майже розівчився, то полапав посполитих на навко
лишніх городах і пожер, а одного тільки надкусив і 
послав на пострах до міста із звісткою.

От тоді прийшли до найяснішого князя Льва Да
ниловича шановані в Хресті панотець Григорій, вель
можні і славетні панове Сухолиткий, Друляк, Запа- 
ренюк, Цимбалістий та Гавкалюк і кажуть:

-  Хочемо, володарю, абись ти змія вогнедишного 
вбив, а ми вже його тіло посічем і розметаєм після 
вас полями і горами.

Що було князеві робити -  мусив йти на смока, бо 
галичани в нервах могли й писок набити. Дав собі 
князь Лев учинити меч яснолезий, оперезався коноп
лями, обсмолився смолами і постав перед Змієвою 
ямою у млаці ранковій.

-  Виходь, зміїще-смочище, на бій смертний, - 
каже, і мечем об щит лупить.

А Гамолька сим часом саме обмізковував пристрій 
для друкування уже впорядкованої поетичної збірки. 
Тож страшно обурився -  хотів спопелити сміливця і 
було б вже по ньому, але за часи лайдакування та твор
чої праці так розніжився, що коли вдихнув тяжкий 
сморід засмолених конопель та ще важчий -  немитого 
князевого тіла, геть чисто розгубився. Князь Лев ско
ристався з цього і побив мечем, як паршивого пса, ко
лись грізного смока Гамольку, вигнавши піїта із Зміїної 
гори назавжди. Та поставив на цьому місці церкву Свя
того Юра, який теж подібний подвиг звершив.

Бідний Гамолька ще трохи пручався, кілька разів 
палив місто, але сили були вже не ті -  Львів здолав 
смока. Той ще якийсь час ховався в неприступних 
пущах лісових, але рід людський так прудко множив
ся, що для Гамольки місця зовсім забракло. І смочи- 
ще-зміїще стало всихати, маліти і бабчитися.



Щоб хоч якось прогодуватися, Гамолька взявся 
жебракувати, але й тут йому не велося -  хто ж по
дасть ящірці, навіть якщо вона в капелюсі?

Хронос невпинно ковтав рік за роком і все не міг 
насититись. Тим часом дорогами уже шастали смер
дючі машини, всі поля були розорані і засіяні, ліси 
вирубані -  Гамолька зовсім занепав. Якийсь час він 
працював ліхтарником на одній червоноградській 
шахті, потім пробував прикидатись метеликом в ко
лекції одного професора, але коли той хотів проколо
ти його голкою і покласти під скло -  ганебно втік.

І лише зовсім недавно Гамолька непогано влашту
вався -  працює запальничкою ZIPPO в підприєм
ця, що торгує польським крамом. Той носить його в 
шкіряному футлярчику, добре годує очищеною бен- 
зиною. Часом навіть полірує свою улюблену запаль
ничку. У теплі та добрі Гамолька навіть трошки виріс. 
Правда, і цей хліб для нього дався нелегко -  кілька 
своїх попередніх власників він випадково спалив, 
сапнувши вогнем без відповідного регулювання.

І лиш увечері смок Гамолька згадує про колишнє 
життя і шепоче давньою драконовою мовою забуті 
вірші, писані в благословенні часи, коли звірі уміли 
говорити, а людей взагалі не було. Ночами ж йому 
сниться смерть -  легка, як сон...



Н ііч -  мати усіх створінь, які чи
нять свої темні справи під її 

.оксамитовим запиналом, що 
вбирає світло і боронить тьму. Упир Ан

тик віддавна любив, примостившись на кручі Замкової 
гори, спостерігати за принишклим Львовом: гамірне 
удень місто, сповнене галасом перекупок, скрипом 
возів, урочим передзвоном церковних дзвонів, уночі 
стихало -  гасли ліхтарні і вікна, запирались високі бра
ми, перетворюючи кам’яниці у справжні фортеці. І лиш 
біля шинків, мордовень і ресторацій квітли жовті куль
баби світла і чувся п’яненький спів підгулялих батярів.

Старий Антик мружив червоні очиці на срібний 
таріль місяця, що торував дорогу додому запізнілим 
перехожим. Колись, за далекої молодості Антка, усьо
го цього не було -  на місці кам’яної тисняви Ринку 
хлюпотіло озерце, неподалік стрімко вирувала молода 
Полтва, і лиш під горою Будельницею горнулись одна 
до одної дерев’яні халупки княжого міста. Та ще на 
Замковій горі король Данило поставив свою тверди
ню. Саме тут колись служив дружинник Антко -  чату
вав на високих валах дитинця, ходив у походи разом з 
войовничим князем, молився своїм богам...

Більшість дружинників були християнами, але Ан
тко, що народився в Бескидах неподалік Урича, не був 
охрещений. Сповідував давню віру, молячись на ка
пищі неподалік, трохи вище Волинського шляху. Так 
нехрещеним і склав голову під час січі з чужинцями. 
Поховали Антка християни, тіло не спалили і він... 
воскрес уже упирем Антиком.



Коли повний місяць владарював у нічному небі, 
Антик вставав з могили і всідався на мурі Високого 
замку. Помилувавшись краєвидом, він злітав у небо, 
пантруючи на жертву. А їх не бракувало -  у Львові 
щороку траплялись криваві січі, мор забирав тисячі 
люду, повстання і війни щедро дарували Антку та 
його побратимам багату поживу. Вони шугали над 
бойовиськами, припадали до ще не захололих тіл і ви
пивали з них по краплині життя...

Як свідчить втрачений середньовічний літопис 
«Сгопісив Ьеороііз», у давньому Львові навіть існував 
цех упирів, який відповідав за прибирання і санітар
ний стан міста. Раз у рік усі навколишні упирі збира
лись на свою асамблею та вибирали Великого Магістра 
упирів. І ще не було випадку, щоб не вибрали Антка. 
Після виборів усією громадою вилітали на Піскову 
гору -  і лихо тому, хто тієї місячної ночі потрапляв їм 
під руки! Гострі пазурі-шпони багрились вишневою 
кров’ю, ікла впивались у тіло нещасної жертви, лиш 
крик жаху та розпуки вдаряв у незрячі небеса, розби
ваючись на скалки стогону і ячання. Після тризни усе 
упирське плем’я бралось до забави -  влаштовувались 
повітряні перегони з відьмами і не один сп’янілий від 
свіжої крові упир згинув, необачно налетівши на ли
сий череп Піскової гори.

Так тривало досить довго, поки медицина та здо
ровий глузд не покінчили з епідеміями і війнами. Ан- 
ткові і побратимам ставало все важче прогодуватись, 
він навіть літав у Винники і Жовкву, щоб поласувати 
свіжою жертвою. Але й це не допомагало -  люди все 
більше цінували своє життя. Крім пияків, гультяїв 
і батярів, чиєю крівцею йому й доводилось харчува
тись. Та харч цей був не надто якісний і поживний. 
Старий Магістр хирів та часто недужав на скрут ки
шок і зараження крови.

Уже не було Високого замку і Антик знайшов при
хисток у Гроті Самогубців, що постав 15 серпня 1841 
року на Замковій горі. Сюди ще навідувались інколи



нещасні закохані і кидались з кручі, позбавляючи себе 
мук кохання, таким чином продовжуючи вік Антка. 
Але й їх ставало все менше, бо що є нещасливе кохан
ня у порівнянні зі спокусою жити?

А уже зовсім нещодавно з Антком сталась справж
ня біда. Якось на Гетьманських валах він угледів 
п’яничку, який заспав на колоді біля Порохової вежі. 
Втішений Магістр шугнув з височіні на прив’яле тіло. 
Та учти не відбулося -  якась милосердна хмаринка 
раптово закрила місяць і Антик схибив -  уп’явся зу
бами в гриву мармурового лева, що навіки заснув при 
вході грізної вежі.

Як усім відомо, -  серед упирів немає стоматологів, а 
йти до лікаря направляти поламані ікла Антик боявся: 
столітня ненависть до людського племені стала на за
ваді порятунку. Тепер, щоб помститись левам, старий 
упир розмальовує їх фарбою, нівечить залізяччям ва- 
силевсів львівських вулиць, де б не стояли ці кам’яні 
звірі. Та сил уже майже не залишилось...

Нині Великий Магістр Упирів Антик ще з’являється 
місячними ночами над Гротом Самогубців, сідлає 
його маківку і спостерігає за містом, що простяглось 
сяючим хижим звіром у нього під ногами. Він згадує, 
як сімсот літ тому походжав мурами нової фортеці 
короля Данила і милувався грою світла на бурхливих 
водах Полтви, і стиха лічить роки з часу, як з малень
кого курного містечка постало велике місто, що його 
переживе...



Е а я с ,

^ А М І К Я

Ч:уєте, як весело потріскує 
вогонь у камінку? Яскраві 

. пломінці вогню танцюють 
дивовижний танок, що нагадує хижі танці диких аф
риканських племен. Якщо довго дивитись на вогонь, 
то можна побачити у ньому дивовижних чоловічків, 
які стрибають на розпеченій ріні, смішно смикаючи 
тоненькими ніжками. Вони не мають одягу, зрештою, 
як і тіла. А звуться ватряниками, камінниками, або 
по-львівськи -  фаєрманами.

Це дивовижне плем’я, що мешкає лише у вогняній 
стихії. Та, якщо ватряники чудово пристосовані до 
життя і можуть танцювати свої гарячі карколомні 
танці й у полі, лісі чи на дачі, то камінники та фаєрма- 
ни -  тільки у львівських камінах та старих п’єцах, або 
грубах. Фаєрмани -  дуже вибагливий народ. Вони жи
вуть лише у ватрі, запаленій з правдивого дерева або 
вугілля, де вогонь є живою силою. І зовсім не можуть 
перебувати у безколірному полум’ї газових пальників 
і печах, в яких спалюється солярка.

Кажуть, що фаєрмани є молодшими братами 
легендарних Саламандр, які теж не горять у вогні. 
Хоч деякі автори стверджують, що вони є прямими 
нащадками саламандрового племені, чий рід уже 
давненько вигас.

Нині навіть фаєрманам усе важче давати собі 
раду, адже живому вогню майже немає місця: усюди 
панує «блакитне паливо», -  тобто газ, який цілком чу
жий і шкідливий для полум’яних чоловічків. І лише 
у час енергетичної кризи, коли за несплату багатьом



львів’янам -  і не тільки львів’янам -  відключають 
природній газ, у п’єцах знову затанцювали веселі 
фаєрмани, повертаючи у дитинство кожного, хто хоч 
на мить прикипів поглядом до танцюючих багрянців, 
вдихнув пахучий димок від сухих полін, прислухався 
до тихої мелодії потріскування жару.

Найзнаменитіший з львівських фаєрманів жив у 
місті ще у XVI столітті і звався Марко. Це був дуже по
важний дрібнолюдок, бо мав державну службу -  саме 
він запалював смолоскипи міським ціпакам (тепер би 
їх назвали муніципальними міліціянтами) перед ніч
ним патрулюванням вузьких вуличок, свічки у залі, 
де засідали райці, та феєрверки на великі свята. Для 
Марка Фаєрмана спеціально не гасили вогонь у каміні 
старої Ратуші ані вдень, ані вночі.

Марко розкошував, втішаючись увагою і добробу- 
34 том: у ратушному каміні горіли найсухіші смерекові

^ дрова, привезені з карпатських схилів, вогонь легко
гоготів, випускаючи у комин майже невидиму цівку

12 диму. Покректуючи, розсипалися обгорілі на вугілля
^  поліна, сивіла попелом рожева рінь.
§< І все це щастя закінчилось фатального для Марка 
в Фаєрмана 1527-го року, коли він вирішив відвідати
* родича, що мешкав у каміні якогось Григорія Шолтиса
* з Клепарова. Вони так розгулялися, що упродовж дня
2 готичні кам’яниці Львова перетворились на згарище,
’5 поклавши край пружній красі стрілчастих склепінь та
* дзьобатим дахам кам’яниць. Вогонь спершу випалив
5 передмістя, а потім, увірвавшись між високих обо-
* ронних мурів, не заспокоївся, доки не випалив дощен-
§< ту кожен клаптик забудованого ґрунту. Це був най-
^  щасливіший день не лише для Марка, але й для цілої

львівської громади фаєрманів, які під час вирування 
вогню враз виросли у сотні разів, торкались гострими 
язиками сивого піднебіння неба, залишаючи далеко 
позаду дзвіниці та шпилі. Після страшної пожежі у 
місті вцілів тільки дім Івана Бороди на Ринку, критий 
черепицею і названий вежею, та ще Ратуша. Так фаєр-



мани не веселились у Львові ще ніколи. І ніколи вже 
не будуть, бо з цього часу за Марком і його народом 
у Львові почали пильнувати, остерігаючись чергового 
полум’яного викиду енергії.

Інколи Марко ще з’являвся, нищачи у гарячому ви
хорі танцю то дзвіницю Корнякта, то Міський арсе
нал, то халупки ремісничого люду на передмісті, але 
уже ніколи він не сягав такої величі, як того фаталь
ного дня.

Сьогодні він з’являється на пожежах у багатоповер
хових ґмахах спальних районів, у мальовничих садибах 
на передмісті, витворюючи на згарищах молитву пом
сти за давню образу, але нині Марко Фаєрман уже не 
той. Його сила вигоріла століття тому.

Старі пані, які частенько спацерують проспектом 
Свободи, твердять, що Бог покарав Марка за палійство 
і спровадив його тяжко гарувати, нагріваючи в пеклі 
казани з киплячою смолою та грішниками. І досі у 
Львові побутує вислів: «Чого сі товчеш, як Марко по 
пеклі?».



/єнус ЯліфиШіС і̂

м:'абуть, немає львів’янина, 
який би хоч раз не про- 

.гулявся парком імені 
Івана Франка, що колись у давні часи називався 
Єзуїтським садом. Він спадає смарагдовим килимом 
від плеча Святоюрської гори аж до величної будівлі 
Університету. Невеличкий, затишний, обрамлений з 
усіх боків пишними будинками львівських патриціїв, 
він, наче сором’язливий і наївний сільський хлопець 
серед погірдливих і зверхніх міщухів, щиро навстіж 
відкриває усім свою зелену душу, сповнену щебетом 
птахів і дитячим сміхом.

Саме тут з правіку замешкала Ґєня Папільотка. 
Невеличка, зґрабна дівчина з’являється в парку з 
першою зеленню: допомагає розкриватись брунькам, 
збирає хмиз для пташиних гнізд, щоранку будить їх 
своїм сміхом, що срібними дзвіночками розсипаєть
ся долом. Дорослим Папільотка показується рідко, а 
от маленькі непосиди, що позбувшись маминої опіки 
гасають парком, не раз мали змогу спостерігати Ґєню, 
яка частенько бавилась з ними в хованки.

Весела, грайлива Папільотка, незважаючи на свій 
юний вік, пам’ятає давні часи, коли на місці парку був 
праліс, жебоніли струмки, стрибали полохливі сарни. 
Так тривало досить довго, поки на другому боці Пол
тви не підперло шпилями небо гамірне місто.

Спочатку Ґєні навіть подобалось спостерігати з ха
щів за людською метушнею. Особливо її цікавив одяг 
міщан і міщанок, що снували Сокільницькою дорогою, 
яка пролягла неподалік. Вона зачудовано розглядала



чудернацькі шати заможних панянок, уявно приміря
ла їх строї до своєї зґрабної фігурки, але ще жодного 
разу не зробила цього насправді.

Папільотка голою вистрибувала на лісових галяви
нах у золотому сяйві сонячного проміння, втішаючись 
кожній миті життя. Та якось їй таки вдалось поцупи
ти одяг у панянки, що вирішила перед в’їздом до міс
та освіжитись у лісовому струмку. Ґєня була вражена 
незручністю людського одягу: вона чіплялась довгим 
подолом за гілля кущів, грубі шви гризли незвичне 
до сукні тіло, на очі увесь час сповзав очіпок. Врешті- 
решт дівчина залишилась оголеною, а від міських ко
кеток запозичила тільки гребінець і папільотки, на які 
вона накручувала своє буйне солом’яне волосся. Від
тоді усі дрібнолюдки з околиці почали називати її Ґєня 
Папільотка.

А місто, тим часом, росло, простягаючи мацаки 
доріг чимдалі за Полтву. Вирубувались пущі і діброви, 
будувались хижки бідаків і зводились заміські пала- 
цики патриціїв -  праліс Ґєні перетворився у парк.

Якось у ньому з’явились ченці-єзуїти. Суворі на виг
ляд, неусміхнені чоловіки у рясах розгорнули у ліску, 
що відтоді почав називатись Єзуїтським садом, бурхли
ву діяльність: збудували фільварок, пивоварню, цегель
ню і відкрили... шинок! Спочатку Папільотка зачудова
но приглядалась до прибульців. Вона нікому не бажала 
зла. І лиш коли робітники зрубали правічного дуба, 
серед коріння якого вона міцно спала усеньку зиму, і 
зробили з нього дошки -  Ґєня зрозуміла, що далі терпі
ти непрошених гостей на своїх теренах вона не зможе. 
Гола Папільотка почала являтись ченцям у найнесподі
ваніших місцях. Через це вони все рідше навідувались 
на господарку, посилаючи туди найманих робітників.

Та якось у сад завітав молодий чернець Ігнацій, що 
прибув до Львова з Кракова у справах ордену і мав за
триматись у місті на кілька днів. Оглядаючи осідлість 
львівських братчиків, він вступив на терени Єзуїтсь
кого саду, який так хвалив настоятель.



Це було в пообіддя, на устах юного Ігнація ще теп
лились слова молитви «Benedicite» та виблискував 
тлущ від спожитого в обідню пору каплуна. Він по
ходжав тінистою стежиною і милувався грою соняч
них зайчиків, що прослизали крізь густу зелень дерев 
і влаштовували перегони на оксамитових рунах галя
вин. Аж раптом він помітив серед яскравих сонячних 
плям пречудове створіння: жвава, весела дівчина ви
танцьовувала перед ним якийсь шалений танок радос- 
ти! Її граційне засмагле тіло вабило очі, золотава грива 
густого волосся, в яке Папільотка уплела різнокольо
рові стрічки, розвивалось на вітрі, і на ченця війнуло 
терпким запахом листу, свіжо скошеною травою, гус
тими пахощами лісових квітів. Хлопець вріс у стежку, 
закам’янів, і лиш коли Ґєня зникла у хащах -  зміг під
няти руку, щоб перехреститись.

Стрімголов перетнувши Полтву, Ігнацій через 
Єзуїтську хвіртку проминув міські мури і знесилено 
впав хрестом на зимні плити орденського костьолу. 
Пересохлими устами шепотів слова молитви та все 
повторював:

-  Меа culpa, confiteor! (Мій гріх, каюсь!)
Провівши безсонну ніч, Ігнацій знову подався до 

саду. Він розумів, що чинить неправильно, матиме 
великі неприємності, але нічого не міг з собою вдія
ти -  його вабило видіння Папільотки, він прагнув 
знову побачити її легке тіло, що звивалось у стрімко
му танку.

Так тривало кілька днів. Щообіду він, як на крилах, 
летів за річку, біг заповітними стежками саду, намага
ючись уникнути зустрічі з випадковими перехожими. 
А після зустрічі з Папільоткою на цілу ніч зачинявся у 
величезній храмині, молитвою спокутуючи свій гріх. 
Його гарячі слова підносились аж до височезної стелі 
храму, розлітаючись з тихим шурхотом усіма закутка
ми, так і не досягши вух чоловіка на Хресті.

За тиждень Ігнацій змарнів, почорнів, у його тем
них глибоких очах з’явився божевільний блиск. Це



помітили інші ченці, розпитували, що трапилось, але 
Ігнацій лише молився і все повторював:

-  Меа culpa, confiteor!
Отці ордену визнали у молодого ченця «сотріехіо 

venerea» (любовне переповнення) та «cingulum diaboli» 
(диявольський зв’язок) і вирішили вислати його назад 
до Кракова. Дорогою Ігнацій утік -  він повернувся до 
Єзуїтського саду.

Так минули сльотаве львівське літо, жовтогаряча 
осінь. Папільотка готувалась до зимового сну і все 
рідше з’являлась на очі несамовитого Ігнація, який ні
чого більше не хотів від світу, лиш бачити це танцю
юче диво, облите червоним золотом сонця. З першим 
снігом чернець осиротів: пустотливе дівчисько пере
стало йому являтись, а він усе бродив непорочними 
стежками саду і вдивлявся у фіолетові закутки -  може, 
десь промайне бодай тінь його коханої? А коли втра
тив надію, то видерся на узгірок і подивився на міс
то -  у білому сніговому мареві воно сяяло чистотою, 
наче сорочка небіжчика. Ігнацій розтягнув пошерхлі 
вуста у гіркій усмішці, ліг на змерзлу землю і заплю
щив очі...

Через добу його закоцюбле тіло віднайшов римар 
Юрасько Брага. Незабаром, проголошуючи заупокій
ну молитву «De profundis», єзуїти прощались не лише 
з прахом брата Ігнація, але й зі своїм садом. Панотці 
продали ґрунт і усе майно багатому міщанину Яну 
Ґехту.

Острах перед помстою Папільотки не дав новим 
власникам саду зруйнувати дощенту цей маленький 
зелений рай у самому центрі міста. Дотепер тут лу
нає дитячий сміх і зітхання закоханих. Декому з них 
щастить побачити серед дерев дивовижне видіння зі 
стрічками у золотій гриві волосся. Ґєня Папільотка не 
полишає цього місця й донині...
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кщо ви прокинетесь посеред 
ночі від гучного плямкання, 

.стукоту, постогнування та 
брязкоту баняків на кухні -  знайте, що у вас вдома 
господарює Жабоголовий Пустодзвін. Його улюбле
не заняття -  вилизувати уночі залишений неохайни
ми господарями посуд.

Якщо потайки зазирнути на кухню, то можна по
бачити маленького чоловічка (до двадцяти сантимет
рів зросту) із жаб’ячою головою та великими рука
ми, що припав до тарілок з недоїдками і величезним 
язиком вилизує начиння. Він не вміє говорити, зате 
чудово мукає, гукає, муркає і плямкає. Розповідають, 
що Пустодзвін дуже прихильний до щедрих госпо
динь, які не дуже переймаються миттям посуду, і по
любляють залишати цю не вельми приємну роботу 
на потім. Зранку вони майже завжди застають посуд 
ретельно вилизаним і можуть уже не застосовувати 
спеціальних миючих засобів, а лише сполокати та
релі під струменем води.

Тих, хто надто охайний і одразу по трапезі вими
ває начиння до блиску, Лизькуни не люблять. Вони з 
цього приводу дуже нервують, усю ніч тарахкотять 
баняками, не дають спати, шкребуться, пищать і ква
кають. Чистюхам Жабоголовці насилають вроки на 
їжу, яка одразу псується. А найбільш упертих вип
робовують навалою тарганів. Зовсім рідкісними є 
випадки, коли Лизькуни з помсти підпалювали кух
ню, яка для них є чимось більшим, ніж навіть для нас 
капличка.



Жабоголові Пустодзвони є не надто агресивни
ми до людей, цілком байдужі до усіх наших утіх і 
цінностей. Крім одної -  люблять смачно попоїсти. 
Лизькуни мають спеціальний зошит, який переда
ють з покоління у покоління і де занотовують адре
си найкращих господинь Львова і їх найсмаковитіші 
переписи. Цікаво, що розшифрувати письмена 
цього племені дуже важко, бо правдивого письма 
вони не знають, а використовують систему знаків, 
ієрогліфів, створених прикладанням сторінок до 
різних страв. Навіть запах може розповісти Жабо- 
головцю більше, ніж цілий фоліант наукових ви
кладок.

Потоваришувати, заприязнитися із Жабого- 
ловим Пустодзвоном дуже важко, не лише че
рез його нічний спосіб побутування, але й че
рез відлюдькуватість натури. Однак у «Chronicus 
Leopolis» зазначено, що якийсь Яцко Патик з 
Підзамча заприятелював із одним Жабоголовим 
Пустодзвоном, призвичаївши його пити міцні 
трунки. Вони до того заприязнилися, що Яцко теж 
почав провадити нічний спосіб життя: разом з 
Лизькуном смакували недоїдками, співали Пустод- 
звонових пісень, які дуже нагадували голосіння за 
померлими, де не чутно слів, а лиш плямкання, 
прицмокування і повискування.

Патикові сусіди не довго терпіли Яцкові дивацт
ва, і замельдували його до магістрату. Чоловіка 
спершу прив’язали до стовпа ганьби на Ринку, а 
потім прогнали з міста. А Жабоголовець пото
му спився, взяв собі за звичку верещати ночами, 
а найгірше -  почав лаятись до міщан серед білого 
дня. Врешті долаявся -  якось роздратований тим, 
що його назвали «лисий чіп», рейтар Ґєнріх Блюм 
ефесом кавалерійського палаша розвалив голову 
нещасному Лизькунові.

Але це єдиний документально засвідчений ви
падок, коли Жабоголовця убито людською рукою.



Здебільшого вони помирають, переївшись свяченої 
куті чи вдавившись курячим стегенцем. Старі люди 
кажуть, що позбутись цього дрібнолюдка можна, 
лише залишивши на креденсі в кухні великоднього 
свяченого баранчика, а також покропивши свяче
ною водою усі кухонні закутки. Лиш тоді ретельні 
львівські господині можуть спати спокійно -  жодна 
істота, окрім них, не владарюватиме у кухнях.



< Л іс & ,

И і‘ого завжди вабила дзвінка 
цвинтарна тиша, яку пору- 

.шували несамовитим сюр
чанням лиш знавіснілі коники-стрибунці та зозуля, 
що невідь-кому відлічувала літа хрипкуватим «ку-ку». 
Тоді чоловічок на мить завмирав з відкритим ротом і 
в замрії заплющував очі. Він любив скрегіт лопати об 
кам’янистий ґрунт цвинтаря, важкі запахи розпорпа- 
ної землі і свічкового воску, любив засмаглих і завжди 
п’яних грабарів, які вправно кидали землю за плечі.

Називався цей чоловічок Місько Штих і скільки 
пам’ятав себе, мешкав на Личаківському цвинтарі. 
Лиш тільки на личаківських ґрунтах поховали пер
шого небіжчика, як біля могилки наче вродився 
дрібнолюдок. Він зачудовано пильнував за пра
цею грабарів, потім довго вдивлявся у воскове 
лице небіжчика і не відходив від могили, аж поки 
її не запечатував ксьондз. Ніхто його не бачив, бо 
дрібнолюдок умів перекидатися на щезника. Неви
димим він супроводжував на той світ душі усіх, кого 
ховали на Личакові.

Місцина для цвинтаря була вибрана дуже вда
ло: біля підніжжя мальовничого пагорба, з якого 
відкривався чудовий вигляд на вежі та дзвіниці ста
рого Львова. Щоразу, коли потомлене сонце хова
лося за міськими брамами, сподіваючись на нічний 
спочинок, Місько Штих видирався на маківку 
старого ясеня і щасливим зором оглядав своє го
сподарство. Цвинтар поволі завмирав -  останні 
відвідувачі танули у фіолетовому серпанку вечора,
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легке вечірнє проміння визолочувало сірий камінь 
склепів, лагідний вітерець розчісував густі чуприни 
дерев. Через кілька годин мав народитись молодик. 
Штих нетерпляче очікував саме цієї пори. Тоді почи
нався час його розваг. Він пильнував, чи не забреде 
на цвинтарні ґрунти якийсь припізнілий гуляка або 
випадковий перехожий, який зважився «зрізати кут» 
через кладовище.

Аж ось і він. Десь далеко-далеко за пагорбом го
лосно тріснула гілка, крикнув зворохоблений ворон. 
Місько радісно потер рученята. Нечутно минаючи 
укриті мохом склепи і зарослі могили, крався до даль
ньої дільниці цвинтаря, звідкіля чувся тріск гілок, а 
потім й приглушений спів:

-  Танцювала риба з раком, 
а петрушка з пастернаком, 
а цибуля з часником, 
а дівчина з козаком!

Дрібнолюдок лихо усміхнувся та причаївся край 
стежки, очікуючи на безтурботного гульвісу. Коли ж 
той порівнявся з ним, Місько плеснув в долоні. Одра
зу по тому на склепах спалахнули тисячі свічок, при
марним світлом вихопили з темряви чорні лики фігур, 
оживили цілу гурму тіней, які важко затанцювали 
навколо перехожого.

Чоловік на мить завмер. Здалося, що він навіть пе
рестав дихати. Лиш на скроні у нього лихоманно би
лась фіолетова жилка. Тоді Місько завив тоненьким- 
тоненьким голосочком.

Пробуджений з забуття чоловік зірвався з місця і, 
наче схарапуджений мисливцями сікач-одинак, полетів 
навпрошки. Всіяні гострими колючками батоги ожини 
боляче рвали його тіло, мокрі гілки терену хльоскали по 
обличчю, скрипучі в’язи та буки корінням підставляли 
підніжки, але втікач не спинявся, розуміючи, що зу
пинка може коштувати йому життя. А Штих шкірив 
дрібні чорні зубки і галайкав на весь світ:



-  Гальо-гая-макая-я!
Такий у нього був клич для постраху необачних. Ли- 

чаківці не раз бачили, як фіолетовим надвечір’ям пар
кан цвинтаря перескакували різні люди: опецькуваті, 
худі як хорти, лисі і гривасті, дідугани й молодики, але 
всі з переляканими очима і мокрими штаньми.

Так він живе й досі -  неспокійний дрібнолюдок 
Місько Штих, охоронець цвинтарної тиші й могил.
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е дивовижне створіння -  
єдине і неповторне на 

[львівських теренах. По- 
перше, це привид. По-друге -  це привид жандарма. 
Мешкає ж він, зазвичай, на львівських постерунках, 
за якої 6 влади вони не діяли. За найяснішого цісаря 
Франца Йосифа він ховався за парадним портретом 
Його Ясновельможности, у міжвоєнні часи -  за пар
суною пана Пілсудского, у совєтські -  за погруддям 
Дзержинского або картиною, на якій Лєнін приймав 
ходоків. У часи незалежної України Мартинко Кана
рок не цурався сидіти у сейфі чи шафі начальника 
відділку просто за пляшками з горілкою.

З’явився цей привид давно, одразу по смерті авс
трійського громадянина Мартина Канарка, правди
ве прізвище якого було Бжехва. Народився Мартин 
у 1864 році на краківському передмісті у Львові з не 
дуже дивним на той час бажанням стати жандармом 
їх Найяснішої Світлости. Малий Мартинко завше ще 
здалеку зустрічав постерункового голосним вигуком: 
«Слава Найяснішому Цісарю!» і хвацько брав на кара
ул лозину, за що неодмінно дістав від жандарма коп
няка, а то й дзвінкого щигля.

Батьки Мартинка були порядними ремісниками -  
тато ковалював, а мамця прала, то ж хлопцеві світила 
доля перейняти батьківське ремесло, або вивчитися на 
священика. Для цього хлопця віддали до української 
гімназії, маючи надію, що після неї він вступить до 
духовної семінарії. Але дітвак снив мундиром жан
дарма, через що гімназійні колєґи спочатку кликали



Мартинка Жандармом, а потім Канарком. За високий 
голос.

Можливо, Мартинко Канарок рано чи пізно таки б 
здійснив свою мрію, якби не прикрий випадок на Пел- 
чинському ставі, що фатально змінив його долю.

Якось хлопець з гімназійними колегами весело ку
пався та засмагав на березі тоді пишної водойми. На 
вкритому легкими хвильками плесі плавали білі чов
ни з панянками і кавалерами, високо в небі витьохку
вав жайвір, навкруг дзвенів дівочий сміх, а з далекого 
причалу долинали бадьорі голоси уже добряче підпи
лих чоловіків. Мартинко, який уже посинів від довго
го перебування у воді, вирішив ближче подивитись на 
чоловічу компанію. Підкравшись, він визирнув із ку
щів і був вражений -  на причалі за багато заставленим 
столом балювалися офіцери-жандарми. їх суворі мун
дири мирно висіли на спинках крісел, поруч спертими 
об бильця стояли довгі шаблі в піхвах.

Мартинко рота відкрив від захвату. Товариство уже 
добряче випило під полудневим сонцем і збиралось 
випити ще. Аж тут на сяючий ефес однієї з шабель сіла 
тремтлива бабка. Мартинка аж пересмикнуло. Він не 
міг витримати такої наруги над омріяною зброєю, яку 
навіть у сні боявся прикласти до себе.

-  Пріч, бабко! -  вистрибнув з кущів, розмахуючи 
руками. Перелякані криком жандарми сіпнули ногами 
і перекинули стіл з шампанським та тістечками прос
то у темно-зелену воду ставу. У прозорій воді видно 
було, як навколо несподіваного подарунку закружля
ли рибки.

-  О, псякрев! -  лайнувся один з офіцерів і зі всього 
маху вдарив по голові голомозого Мартинка першим, 
що потрапило до рук. Це була шабля в піхвах. Саме та, 
на яку перед тим, фатально для Гімназиста, сіла спочи
ти розпалена літеплом бабка.

Після цього випадку Мартинко Канарок став не
сповна розуму: щоранку виходив на будь-яку вулич
ну рогачку і брався керувати рухом панських карет та



важко завантажених фір з приміських сіл. При цьо
му він вигукував: «Пріч, лайдаки! Пріч! Ordnung über 
alles!».

З часом на хлопця перестали звертати увагу -  він 
справно виконував обов’язки регулювальника і навіть 
бував на постерунку, де особливо прихильні жандар
ми частували його горілкою Бачевського.

Так тривало доти, поки одного чудового осінньо
го вечора на недоладну фіґурку Мартинка не наїхав 
чийсь віз. Це трапилось під Білогорщею на торфо- 
виську. Візниця був добряче напідпитку і не помітив 
удару, лиш вдарив чорним батогом коней і припустив 
додому. Мартинко від контузії втратив свідомість, 
очуняв уже глупої ночі. Пробував викрикувати якісь 
військові команди, повзти торфовиськом до міста, але 
провалився у мочарі і пропав...

Якийсь час його шукали, мати пообіцяла винаго
роду тому, хто віднайде бодай тіло убогого. Та не су
дилось. Лише через півроку копачі торфу на болоті 
знайшли зроблену самим Канарком шапку з кокардою, 
дуже схожу на жандармську. Шапка була повна болота 
та жаб’ячої ікри. Тіла ж небіжчика не знайшли.

А через рік місячними ночами на постерунках чер
гові могли бачити якусь тінь, що нечутно виповзала 
з-за портрета Цісаря і простувала до вікна. Припавши 
до брудної шибки, привид брав на караул і шепотів:

-  Пріч! Пріч! Ordnung über alles!
З першими півнями привид Мартинка Канарка 

зникав за портретом.
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'оли львівські брами сповиває 
нічна мряка, коли місто сте- 
іиться спати, з-під старих 

дерев’яних сходів вибираються Сходарі. Або ще їх нази
вають Зіркоглядами. Потягуючись, широко відкриваючи 
рожеві ротики, вони прямують на найвищий поверх, 
а деякі навіть на горище, щоб спостерігати зірки. Уже 
ніхто не пам’ятає, чому ці волохаті, неохайні істоти з до
вжелезними бородами оселились у львівських брамах, 
ховаючись під рипучими дерев’яними сходами, але їх не 
раз зустрічали припізнілі львів’яни.

Сходарі -  плем’я доволі чисельне. Майже під кож
ною дерев’яною сходинкою є кубельце заспаного чо
ловічка. Але найбільше їх в будинках, де є «ліхтар» 
(засклений дах у брамі), крізь який уночі вони спос
терігають за зірками.

Передчуваючи безхмарну ніч, волохаті малолюд- 
ки хвилюються і не сплять. Тоді сходини під ногами у 
мешканців скриплять особливо мелодійно і голосно. 
Дочекавшись сходу на овиді першої зірки, Сходарі 
прислуховуються до курантів на Ратушних дзиґарях. 
З дванадцятим ударом вони стрімголов летять наго
ру, щоб зайняти найкраще місце під «ліхтарем». Уп
родовж години вони перелічують зірки, а коли дзиґарі 
сонно відіб’ють першу годину ночі -  купно збирають
ся на сходових клітках і обмінюються підрахованим. 
Найбільш вправні Зіркогляди проголошуються Ви
сокими Зірчастими Величностями і мають право по
селитись у кубельці під найвищою сходиною у брамі, 
ближче до неба.
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Ще одна улюблена забава молодих Сходарів -  му
зичний переспів дерев’яних сходин під ногами меш
канців будинку. Найбільш спритні досягають диво
вижної вправности: одна пані розповідала, що коли 
вона простувала додому на четвертий поверх, сходи 
під нею виспівали мелодію популярного довоєнного 
львівського шлягера «За трамваєм трамвай»...

Сходарі бувають й недоброзичливими до мешкан
ців, якщо ті, ідучи, сильно гупають або мають псів, 
що цюняють у брамі. Тоді вони вправно ставлять під
ніжки, і чоловік, перечепившись, у кращому випадку 
відірве підошву в мештах, а у гіршому -  розіб’є носа
об сходи.

Історія Сходарів знає й трагічні моменти. Колись 
давно у кам’яниці за номером 20 на Ринку мешкав у 
затишному кубельці Зіркогляд Лодзік Свищ. Навди
вовижу жвавим і справним він був Сходарем: умів 
будь-яку мельодію висвистіти (звідкіля й прізвисько 
мав), і рипуном на сходах був неперевершеним -  так 
гарно рипів сходиною, що мешканці по кілька разів 
піднімались і опускались сходами, щоб ще раз почути, 
як він вирипує.

Якось під час чергового зіркоглядіння через 
помутніле від часу скло «ліхтаря» прийшов до вис
новку, що небо є несправжнім, штучним. А раз так, 
то він, Лодзік Свищ, може його зробити власноруч. 
Решта Сходарів лише посміялись над зарозумілим 
молодиком. А той затявся, поцупив у крамниці фар
би і взявся щоночі розмальовувати стелю на одно
му з поверхів будинку. Лодзік малював золоті зорі 
на темно-синьому тлі неба, срібний місяць, прозорі 
серпанкові хмаринки і так захопився тією справою, 
що зовсім перестав відвідувати сходові зібрання, 
не брав участи у сходовому музикуванні, навіть 
пропускав лічбу зір у нічному львівському небі. Це 
дуже не сподобалось громаді Сходарів. Якось уночі 
Зіркогляди зібрались на Велику Раду Брами саме під 
тією стелею, що розмалював Свищ.



-  Злазь, маляре! -  хрипко гукнув голова Брами Ізд- 
рик Хрип. -  Досить ганьбити наш рід під стелею Бра
ми.

- Зачекайте, шановна громадо! -  озвався Лодзік. -  
Ще одна зіронька -  і моє небо буде закінчене! Ще одна 
хвилька!

Сходарі схвильовано заґелґотіли, наче римські гуси 
під час нападу варварів:

-  Він знущається з нас! Ганьбить славний рід Зір- 
коглядів! Та з нас навіть Коминярі сміються! Геть його 
з нашої Брами! На вулицю зухвальця...

Поки вони кричали, Свищ закінчив домальовувати 
останню зірку і поручнями з’їхав на підлогу.

-  От і все... Я зробив це. Ви лиш подивіться - моє 
небо краще, ніж над ліхтарем!

Принишклі Сходарі зирнули на стелю і у примар
ному світлі повного місяця побачили іскристе, всіяне 
яскравими золотими зірками небо, яке справді ваби
ло очі і було непорівняно красивішим від справж
нього.

-  Так не може бути, -  твердо мовив голова Брами. -  
Справжнє небо краще!

- Але ж ви бачите його -  тьмяне, замацькане, сіре. 
А моє чисте і високе!

Слова Лодзіка заглушив схвальний шепіт Сходарів. 
Тоді Іздрик Хрип прийняв рішення подивитись на небо 
не крізь «ліхтар», а з внутрішнього балкону, на який 
ще жодного разу не ступала нога Сходаря. Зіркогляди 
подерлись сходами вгору і чим ближче вони дістава
лись горішнього поверху, тим непевнішими ставали їх 
кроки. Уже цілком переляканими вони вперше у жит
ті виповзли на балкон і застигли в захваті: у темному 
вікні дворового колодязя діамантовим розсипом зірок 
світилось високе небо, а над чорними димарями висі
ла срібна тареля місяця.

Вражені Сходарі дивились на зорі і за звичкою німо 
їх перелічували. І лиш Лодзік Свищ прошепотів:

-  Так от яке ти, справжнє небо... А я й не знав.



І з розпачу кинувся у провалля двору. Після цьо
го Сходарі на Ринку перестали лічити зорі місячними 
ночами -  побачивши справжнє небо не через «ліх
тар», вони зрозуміли його всеосяжність і назавжди 
повернулись під сходи. Лиш розмальована Лодзіком 
уже вицвіла стеля досі нагадує їм про мрію необачно
го Зіркогляда створити своє небо.



знавцем міста Лева. Захекано здолавши останні рипучі 
сходини, ви потрапляєте у зачарований і таємничий 
світ піддашшя: крізь напівтемряву та павутиння на вас 
позирають полохливі очі забутих іграшок, погрозливо 
нависають лахмани старих плащів, халатів та суконь, 
їжачаться дрюччям поламані вішаки та крісла. Про
дершись крізь їх кордони, сягаєш дахового вікна і... 
опиняєшся у світі неба, голубів та коминів.

Тут усе не так, як унизу -  камінь будинків не тисне, а 
лиш вабить, пощерблені карнизи, аттики, старезні ман
сарди кличуть пуститись у небезпечну подорож греб
нем кам’яниці -  долаючи заломи даху, крутизну схилів 
та лабіринт коминів. Десь на третьому кроці відриваєш 
очі від бляхи під ногами і раптом перехоплює подих 
від простору, що відкривається. Здається, зовсім поруч 
горді дзвіниці і вигнуті куполи церков, рукою можна 
торкнутись зелених чуприн скверів, а унизу, наче мура
хи, снують заклопотані люди, які за всеньке своє життя 
так і не спромоглися побачити небо Львова...

Тому Коминярі, які давненько мешкають на львівсь
ких дахах у коминах і піддашшях, зневажливо став
ляться до людей, що, на їх думку, варті співчуття, а 
насправді -  ненависти. Бо саме люди разом з приятеля- 
ми-фаєрманами спричиняються до страшних пожеж, 
які ущент знищують домівки Коминярів. Невеличкі бу
диночки, заховані за коминами, дуже важко виявити, 
бо вони нічим не відрізняються від справжніх димарів.



У цих завуджених і теплих оселях з давніх-давен меш
кають Коминярі. Чорні, завжди у сажі, вони з’являються 
під небом тільки вночі, щоб зібрати у маленькі забрьо
хані долоні місячне молозиво (virus lunare -  місячна 
піна), що сочиться просто з неба. Вони зливають його у 
висушені котячі черепи, додають до нього на смак тро
хи світляків, сажі і нічних метеликів «Мертва голова». 
Після кількох місяців настоювання трунок готовий. 
Хто зі смертних його вип’є -  втратить пам’ять. А п’ють 
те вино Коминярі лиш раз у рік -  під час свята Великого 
Королівського Комина, яке, за нашим календарем, при
падає на празник Усіх Святих. Лиш тоді Коминярі зали
шають дахи і піддашшя, збираються у громаду і сунуть 
на Знесіння, до старої кам’яниці, збудованої з червоної 
цегли, дах якої перетворено у суцільний комин. Саме 
тут, у старому львівському передмісті мешкає славний 
король Коминярів -  Карло Коминаждонеба Великий.

Кілька сотень Коминярів беруть на чорні блискучі 
ноші свого короля, вбраного у гаптовану сажею пе
лерину, і несуть його через Кайзервальд, Піскову та 
Замкову гори до Ратуші на Ринку. Попереду марши
рують сурмачі, які беззвучно грають чудові гімни 
на водостічних ринвах, за ними -  найшляхетніші і 
найстарші Коминярі, потім -  найсильніші із закопчено
го племені несуть ноші з королем, а за ними дріботить 
увесь нарід, вбраний у чорно-оксамитові шати. Шлях, 
яким щороку уночі манджають Коминярі, притягує до 
себе нічних метеликів, різних шкідників і гусінь.

Майже нечутно уся чорна громада Коминярів набли
жається до Ратуші. Колись давно на її місці стояла Ста
ра Ратуша. Вона вражала усіх довершеністю і легкістю, 
а також дивовижним дзиґарем на вершечку. Якось тоді 
ще молоденькому Коминяреві Карлові із 20-го будинку 
спало на думку збудувати у Львові найдовший комин. 
Він мав стриміти саме з Ратушної дзвіниці. Кілька ніч
них місяців тяжко гарували Коминярі з цілого міста, 
муруючи найвищий димар. Люди мали б звернути ува
гу на цю новобудову, але вони настільки захопились за-



вершениям нового порталу для магістрату, що просто 
не дивились угору. А дарма. Урочисто відкривши най
вищий у Львові димар, відразу охрещений королівсь
ким, Коминярі святкували цілу ніч, бо вона була ще й 
коронаційною - Коминярі обрали собі королем Карла 
Коминаждоиеба Великого. Упившись місячним трун
ком, Коминярі зранку міцно поснули, але незабаром 
несподівано прокинулись від страшного гуркоту -  ве
лична Ратуша завалилась, поховавши під собою місь
кого сурмача, двох ціпаків і кількох райців.

З того дня Коминярі раз у рік збираються на даху уже 
нової Ратуші, п’ють місячний трунок, скаржаться один 
одному на котів, які навесні особливо їм докучають, і 
величають свого славного короля Карла Коминаждо
неба Великого. А зранку розходяться дахами по своїх 
старих, завуджених коминах аж до наступного свята.

З давніх-давен плем’я Коминярів мирно співіснува
ло із народцем Сходарів. Ті завжди пропускали схода- 
ми Коминярів на свято Великого Королівського Коми- § 
на, щоразу отримуючи за це кілька бочівочок трунку |  
з місячного молозива. Але одного разу, після того, як ^  
місяць тривалий час не показувався на нічному небі, 
Коминярі відмовились сплатити данину Сходарям, бо 
надто мало вони виготовили п’янкого трунку.

І почалась Велика Піддашка Війна між двома племе
нами дрібнолюдків: Сходарі намагались вигнати Коми
нярів з даху, але дуже боялись виходити з-під сходів, 
тож спеціально тренували бродячих котів і доручали 
їм нападати на оселі ворога. А Коминярі теж не зали
шились у боргу -  поливали сходи дощівкою, обсипали 
Сходарів послідом голубів та насилали на них щурів.

Сходарі від цього втрачали апетит, марніли і за
студжувались. Коминярі від цього теж страждали, 
бо не могли зійти на землю, щоб відсвяткувати як го
диться празник Великого Королівського Комина. Але 
найбільше Коминярі переживали за свого короля, який 
вчасно не міг потрапити на дах Ратуші. Від цього він 
дістав нервовий струс, втратив апетит і позбувся змо-



ги збирати місячне молозиво, бо в нього дуже труси
лись руки. Правда, злі язики твердять, що це в нього 
від зловживання місячним трунком. Але це, ймовірно, 
брехня.

Від Великої Піддашної Війни однаково страждали 
обидва народи. На щастя, бойові дії не призвели до 
фізичних втрат, але морально і Коминярі, і Сходарі 
просто сходили на пси. Напевно, вони незабаром би 
щезли з міського овиду, якби не чергова львівська по
жежа, що знищила більшість кам’яниць. Спільне горе 
помирило два народи, але давньої приязні вони вже не 
знали. Після Піддашної Війни Коминярі склали велич
ну пісню, яка починалась словами: «Немає більшої кра
си, ніж Сходареві знищені труси...».

Коминярі не люблять мешкати гуртом, тож, щоб хоч 
якось підтримувати зв’язок один з одним, кожен Коми- 
няр має під рукою ручну горлицю, яку випускає в небо, 
і голуб стрімко летить до адресата. Досі ніхто не знає, 
як чорні мешканці димарів порозумілися з крилатими 
вітрогонами, але ліпшого засобу зв’язку годі й шукати. 
Особливо, коли треба повідомити родичів про відвіди
ни ненависного сажотруса. Немає більшого ворога для 
Коминяра, ніж сажотрус. Його пекельний інструмент 
руйнує затишок Коминяревих домівок, упосліджує 
його побут, не дає спокійно жити.

За тривалий час боротьби із сажотрусами Коминярі 
розробили цікавий спосіб позбуватись непроханих гос
тей. Отримавши сигнал про наближення ворога, вони 
негайно намащують дах смальцем, що його добувають
із впольованих котів і щурів.

Якщо Коминяреві пощастить -  сажотрус послиз
неться і загине на львівській бруківці. А якщо пота
ланить сажотрусові -  загине Коминяр, прикинутий 
спеціальним «йоржем» до розпеченої печі чи каміна. У 
старій львівській хроніці записано: «Найближчими у 
сему місті до Бога є голуби і Коминярі...».
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Л!ьвів яни давно звикли до зву
ку лунких дзвонів на міських 

.дзиґарях, що відлічують 
час. Якщо відверто, то їх тішить не так нагадуван
ня про змарновані в численних каварнях години, як 
приємний передзвін, що пливе понад містом. Він став 
таким же звичним, як і вереск трамваїв на замашистих 
скрутах львівських вуличок. І справді -  чого перей
матись, якщо усі львівські дзиґарі зазвичай показу
ють різний час? Можна було б запідозрити львів’ян у 
непунктуальності та неакуратності, але не все так про
сто. Історія з дзиґарями є такою ж давньою, як і саме 
місто, і ховає від нас чимало таємничого і цікавого.

...Про старого Флоріана Штучку (або просто 
пана Штучку) домовик Мацик Ґадра казав так: «Той 
пан такий ґоноровий, що на нього навіть пташ
ка не всрається!». І справді, цей дрібнолюдок дуже 
відрізняється від решти представників карликового 
племені міста. Невеличкого зросту, але поставний, 
у капелюшку -  пан Штучка щоранку простував до 
кожної з трьох львівських дзвіниць, на яких встанов
лено дзиґарі. Він свердлив ранкову мряку суворим 
поглядом з-за товстезної лінзи, яка заміняла йому 
живе око.

Поволі спинаючись крутими сходами, старий 
Фльорко тихо бурмотів собі під ніс:

-  Сходи вони поробили... От колись були сходи! 
Гладенькі, як язик в дитини... А дзвони -  не дзвонять, 
а бемкають. Наче на похорон... Пам’ятаю, як вони ко
лись дзвонили... А як вигравав дзвін на тій першій Ра

П
ом

ст
а 

м
ай

ст
ра

 
Ф

ло
рі

ан
а 

Ш
т

уч
ки



П
ер

ек
аз

и 
ль

ві
вс

ьк
их

 
па

го
рб

ів
 

і б
ра

м

туші! У 1491 році на дзвіниці повісили дзвонище на 11 
тонн! Ото мав хлопчик голос! Як чоловік відбивав на 
ньому годину, то в Константинополі з голови султана 
чалма падала!..

Коли пан Штучка видибував на майданчик, де 
був величезний дзиґар, він кінчиком шалика за
чаровано протирав запрілу лінзу правого ока і з 
любов’ю роздивлявся великий механізм дзиґаря. 
Він любив ці зубаті колеса, загадкові ґвинтики, 
важелі, стрілки, линви... Міг годинами спостерігати 
за їх невпинною і рівномірною роботою. Найкра
щою музикою для нього було цокання дзиґарів та 
передзвін курантів.

А почалось захоплення пана Флоріана Штучки 
дзиґарями дуже давно, десь на початку XV століття, 
коли у Львові на Ратуші уперше з’явився годинник. 
Тоді ровесники ще кликали Флоріана Фльорком і 
примушували малого красти з курників львівських 
міщухів яйця. За це його не били.

Малий Фльорко мав шляхетну душу і метке око. 
Він увесь час тікав з дому, намагаючись сховатись 
у робітнях сницарів, золотарів чи ковалів. Тут він, 
наче зачарований, слідкував за майстровитими ру
ками львівських ремісників, що уміли геть усе на 
світі -  і коня підкувати, і гармату відлити, і перстень 
невимовної краси склепати. За це байдикування йому 
добряче діставалось на горіхи від мамусі -  старої 
віщунки Леї. Дивлячись, як крадькома пробирається 
заґумінками її синочок додому, жінка шепотіла: «Ой, 
будеш, Фльорку, мати клопіт у житті! Не з нашого ти 
тіста зліплений...».

Так і сталось. Якось малий Фльорко перетворився 
на щезника, щоб ближче роздивитись, як львівський 
різьбяр, шановний Ієронім Стриїнський, прикрашав 
пречудовою різьбою парадні двері одного будинку. 
Захопившись дивом творення, Фльорко надто близь
ко наблизився до ремісника і... йому в око ускочила 
товстелезна скалка. Так карлик вкривів на одне око.



Тоді він взявся за роботу сам. Украв інструменти і 
змайстрував собі око із товстого пляшкового скла.

Та понад усе Флоріан любив годинники. Вперше він 
відчув себе цілком щасливим, коли у Львові на Ратуші 
встановили перший годинник. Він не полишав його 
ні на мить. Через сто літ монах Григорій зробив но
вий дзиґар для міста. Він був ще кращий -  його гарно 
оздобив маляр Ян. Великий дзиґар уже сам відбивав 
години і тішив львів’ян мелодійним передзвоном. 
Флоріан невідступно ходив назирці за монахом Гри
горієм, щоб вивідати в нього таємницю створення 
дзиґарів. Мудрий чернець помер під час моровиці, що 
захопила місто, а пан Штучка так і не дізнався, як цим 
великим коліщатам зі стрілками вдається відлічувати 
час людей.

А у 1527-му році трапилась біда. Якось карлик, 
як завжди, зачудовано обсервував старий дзиґар, 
як раптом зачув гіркий запах диму. Він визирнув 
у вікно -  всеньке місто горіло! Фаєрмани витан
цьовували серед міської тісняви, навіть сягали 
Ратушної вежі, але, на щастя, дзиґаря не дістали. 
Може, через те, що Флоріан наклав на механізм за
хисне закляття.

Львів’яни, хоч і дуже сумували за втраченим у вогні 
добром, швидко взялись за відбудову і за якийсь час 
місто постало із згарищ. Не було забуто й Ратушний 
дзиґар. Його ґрунтовно відреставрували, знову розма
лювали, столяр Шимон зробив нові стрілки, цифер
блат, на якому разом із цифрами зобразив хід сонця і 
місяця.

Але у 1571-му році фаєрмани таки дістались до 
Ратушних дзиґарів. Пан Флоріан гірко плакав над по
чорнілими рештками свого механічного улюбленця. 
Через три роки славний Мельхіор Тиль сотворив но
вий годинник, ще кращий. Він уже відбивав кожні 15 
хвилин. Дрібнолюдок від радости не спав два тижні і 
мало не згинув від виснаження. Він удень і уночі чис
тив вкриті сухозліткою нові цифри.
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Та час правдивого тріюмфу пана Штучки прийшов 
тоді, коли на гостроверхій Галицькій брамі бернар
динець Станцель Газовий встановив другий у місті 
дзиґар! Флоріан Штучка уже втішався передзвоном 
двох дзиґарів. А незабаром дзвіниці соборів бернар
динців і єзуїтів теж прикрасили чудові дзиґарі!

Однак з радістю завжди ходить і смуток. Львів’яни 
не надто піклувались про час -  догляд за міськими 
дзиґарями був не дуже ретельний, і поступово чудові 
годинники на Галицькій брамі та Бернардинській дзві
ниці занепали. Згодом, через Коминярів завалилась і 
ратушна вежа, мало не поховавши разом із дзиґарями 
й пана Штучку.

Не витримавши такої наруги над чудовими витво
рами людських рук, Флоріан Штучка заприсягнувся, 
що скільки б не залишилось у Львові дзиґарів, він 
щоранку робитиме обхід і розводитиме стрілки, щоб 
львів’яни не знали, котра насправді година.

...Цього ранку гоноровий пан Штучка спочатку ви
дерся на Святодухівську дзвіницю. Дзиґар мелодійно 
цокав, крутились коліщата, за вікном тихо вуркотіли 
голуби. Намилувавшись досконалим механізмом, пан 
Флоріан прошепотів закляття, яке стримало на кілька 
хвилин ритмічний біг стрілок. Потім він змахнув ру
ками і механізм знову запрацював.

-  Так вам і треба... -  з погордою мовив дрібнолю- 
док. - 1 нині не знатимете свій час. Бо не цінуєте його!

Можливо, саме через помсту майстра Флоріана 
Штучки львів’яни трішки щасливіші від мешканців 
інших міст -  не слідкуючи за часом, вони живуть наче 
поза ним, із задоволенням тринькаючи його за не
квапними розмовами та спогадами про ліпші часи...
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к:оли помирав старим домо
вик Мацик Ґадра із Знесіння, 

.посидіти коло нього прийшли 
тільки двоє: привид графа Сковронського і кривий 
сновида Янцьо Войтек. Та ще до стріхи приліпився 
сухоребрий лилик Корнеліус, який тут мешкав з часів 
бабці Австрії. Решта малого народця зігнорувала 
тиху кончину Мацика, бо, як сказав з цього приводу 
Папіруш Лапимуха: «За життя той дідько стільки на
партачив, що й при смерти буде фіґлювати».

І це була свята правда. За своє довге життя домовик 
Мацик Ґадра не дуже переймався власною поведінкою: 
якщо хотів балюватися, то балювався так, аж горшки 
з полумисками летіли у різні боки, а в ґаздинь волосся 
під очіпком дибки ставало від одного вигляду знищеної 
кухні; як жартував, то від його жартів плакали ревни
ми слізьми; як печалився -  видавалось, що увесь світ у 
смертельній тузі. Таку мав планиду. Таким народився 
триста літ тому, і таким помирав на горищі серед сиво
го павутиння, старих манелів і різного непотребу.

Ґадра дивився на стелю незрячими очима і чомусь 
усміхався. Загорнутий у пружні крила лилик Кор
неліус сонно повів оченятами і позіхнув. Не від того, 
що йому була байдужою кончина Мацика, з яким не 
раз творив різні пустощі на Високому Замку. Просто 
він звик удень дрімати і при сонячному світлі стра
шенно хотів спати.

-  І чого він сміється? -  стиха мовив привид графа 
Сковронського. -  Таке маю палке вражіння, що він 
живий і щось задумав. Якусь нову витівку...



-  Ая, той може! -  шморгнув носом кривий Янцьо. 
Його праве зелене око дивилося просто на небіжчика, 
а каре, невидюще — все шукало місяця в небі. - 
Пам’ятаю, як він раз з мене насміявся. Як завжди при 
повному місяці, вийшов я з хати і попростував дахом 
аж до коминів. А той задрипаний Мацик підмовив 
пана Корнеліуса сісти мені на голову і заспівати «Си
дить баба в криміналі -  файдулі-файдулі-фай!». На 
щастя, пан Корнеліус може співати тільки в ультра
звуковому діапазоні. То я собі простував далі. Але на 
тому не закінчилось: Ґадра підбив мені тапці шкірками 
з сала. За два кроки я послизнувся і влупився головою 
в комин. Добре, що не полетів з даху аж до бруківки: 
зачепився піжамою за антену на Польщу. Відтоді я й 
вкривів на одне око. Чи не так, пане Корнеліусе?

Лилик щось пропищав, але знову в ультразвуково
му діапазоні, тож присутні нічого не почули.

-  Цікаво, а як з ним пан Мацик спілкувався? -  спи
тав привид графа Сковронського. -  Вони могли поро
зумітися в одну мить! Чи пан Ґадра який апарат мав?

-  Не думаю. Пан Мацик був таким увірвусом, що 
міг порозумітися навіть з личаківськими равликами -  
найледачішими істотами у Львові. Якось він їх намо
вив переповзти Личаківську вулицю з верхньої части
ни аж до цвинтаря. Розповів їм, що поміж могилами 
росте той давній сорт винограду, який вирощували 
на Личакові ще триста літ тому. Потім з нього робили 
файне вино й продавали його по цілій Европі. Равли
ки вісім днів переповзали вулицю, і весь цей час по ній 
не проїхала жодна машина, жоден трамвай.

Міщухи кляли равликів, поліцаїв, магістрат і пого
ду, бо ніхто не міг дістатися з Личакова до торговиці 
в середмісті. Та найсмішніше було, коли равлики не 
виявили чудодійного винограду і дружно поповзли 
назад -  на Верхній Личаків...

По цих словах пан Мацик Ґадра тріпнув повіками, 
але далі непорушно дивився у стелю. Кривий Янцьо, 
дарма що бачив лиш на одне око, ним зрів ліпше,



як дехто двома. Його зацікавила метушня в закут
ку, де серед павутини борсалася синьо-зелена муха. 
Врешті затихла, до неї підповз павучисько і припав 
до свіжини.

-  Слухайте, пане графе, але я собі так мислю, що 
домовики не можуть вмирати, як звичайні смертні! 
Вони ж не мають такого тіла, як в м’ясника пана Збу- 
ра, якому ледве труну знайшли, бо віко з ним не хотіло 
закриватися...

-  То правда, -  повагом сказав граф Сковронський, -  
я сам раз бачив, як блискавка спалила одного упиря з 
Клепарова. То було тільки бух -  і лиш пір’я полетіло! 
За якусь хвилю не було видко ні упиря, ні пір’я. Тільки 
смерділо в повітрі, як в нечищеній конюшні в моєму 
маєтку. Наш народець не може померти так собі, ніби 
звичайна людина. Ми відходимо у Країну Мовчанки, 
тільки коли з нас витікає остання крапля місячної чи 
сонячної енергії. Або потрапляєм в якісь природні та- 
рапати, як той упирець.

Кривий Янцьо вирячив єдине око на непорушне 
тіло Мацика Ґадри, яке лежало у прикрашеній квітами 
труні.

-  То може, він живий?..
-  У цьому світі все може бути, -  по-філософськи 

зазначив граф.
Тоді Янцьо простягнув тремтячу руку і легко 

ущипнув Мацика. У цю саму мить домовик із голос
ним реготом зірвався на рівні, розбивши тишу 
піддашшя голосним реготом. Від галасу з крокви 
злетів перестрашений пан Корнеліус і гепнувся голо
вою об підлогу.

-  Підманув! Підманув! Ага, а я зовсім не мертвий! 
Що, налякалися, мочиморди?! Я спеціально прики
нувся неживим, щоб побачити, хто мене любить. Те
пер знаю... -  раптом журливо закінчив Мацик Гадра.

Він прудко вискочив із труни і обняв за плечі кри
вого Янця, який зі страху мало не зомлів, та холодного 
як лід привида, що байдуже дивився на воскреслого.
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-  Ви маєте рацію, мої любі друзі. Багато за своє 
життя я наробив дурниць. Але ж не зі зла! Просто 
нудно жити вічно і нічого не змінити у цьому світі... 
Прості смертні, помираючи, залишають у спадок ді
тям свої мрії, справу, таємниці майстерности. І лиш 
ми, таємний народець, тягнемо ярмо безсмертя крізь 
віки, нудно спостерігаючи, як навколо нас змінюється 
світ. Правда, пане Корнеліусе?

Мацик Ґадра змахнув з вії тремтливу сльозу і погла
див по голівці притлумленого лилика. Той лиш писнув. 
На цьому вистава закінчилась. Кривий Янцьо подався 
рибалити на Верещицю, а привид графа Сковронсь- 
кого просто розтанув у сонячному промінні. Кажуть, 
після цього випадку Мацик Ґадра заспокоївся і більше 
не лякав своїми витівками ані смертних, ані малий на
родець. На Замарстинові стало тихіше. Мабуть, домо
вик розчарувався у житті.



ому не доводилося чути, як 
лаються на вулиці нечемні і 

.невиховані діти? Мабуть, ко
жен львів’янин мав нещастя бодай раз 

почути з чарівних дитячих вуст такі слівця, від яких 
червоніють не лише добре виховані панянки, але й 
пияки з пивничок при Краківському базарі. Звісно, 
такими діти не народилися. Нечемами і гультяями їм 
допоміг стати доктор Насерматер.

Цей прикрий дідок, який чигає на дітлахів у темних 
закутках брам, на горищах і таємничих підвалах, по
над усе на світі любить навчати малого бахура чи ве
селе дівчисько лаятися та пискувати до старших. Коли 
йому вдається вкласти у вухо хлопчика чи дівчинки 
хоч кілька поганих слівець, на його зеленому від 
злості обличчі з’являється крива посмішка. Тоді док
тор Насерматер плескає себе по литках і співає скри
пучим голосом пісеньку, кумедно пританцьовуючи:

Слово брудне т а  лихе,
Вийди з мене на сухе,
Полети із вуст дитячих,
Наче вереск поросячий,
Начувайся, білий світ!
Будеш чорним ти повік!

Великий рот доктора Насерматера ніколи не 
закривається: він увесь час змушений повторюва
ти прокльони та брудну лайку, щоб бува їх не забу
ти. Особливо огидні вислови капосний дрібнолюдок 
перетворює у тарганів, жаб і щурів. Коли вони потра
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пляють до людської оселі, то з ними до помешкання 
приходять сварки і скандали, а лайку у домівці чути 
з ранку до вечора. Імена дітей, які повторюють за 
ним негарні слова, він записує у зашморганий зошит 
і пильно стежить, щоб з них не виросли добрі люди, 
нашіптуючи їм все нові і нові лайливі вислови. З ча
сом такі діти перестають учитися, прислухатись до 
порад батьків і виростають на нечупар, п’яничок і 
депутатів.

Капосний старий теж не відразу став таким. Дав
ним-давно, коли люди ходили в наших краях у звіря
чих шкурах та замість розмовляти лиш гаркали і пи
щали один до одного, ще молодий Насерматер, якого 
всі кликали Мовчазник, бо не вмів говорити, вирішив 
узятися за грамоту. Саме тоді наймудріший серед 
таємного народця малолюдок Проць Месіяш почав 
помалу на миґах учити диких львів’ян пашталакати 
львівською говіркою. Мовчазник пробував і собі ліпи
ти слова докупи, але нічого в нього не виходило. Чи 
рот у нього був надто великий, чи яка інша причина, 
але з вуст Мовчазника вилітали не слова, а якісь пок
ручі, страшні й огидні.

Усі навколо сміялися з невмілого малолюдка. Це 
розсердило Мовчазника, і він узявся спеціяльно пере
кручувати різні слівця, підкидаючи покручі під гарячу 
руку людям. Так Мовчазник перетворився спочатку в 
Насерматера, а пізніше у доктора Насерматера, бо вва
жав себе великим і незрівнянним словотворцем, гід
ним докторської кафедри в університеті. Звісно, ніхто 
самозваного доктора не взяв не те що в університеті 
викладати, але й навіть на пасовищі гусей пасти, бо 
лихий він був і лайливий. Це ще більше розізлостило 
доктора Насерматера. Щоб помститися, він узявся за 
дітей: підкрадався до них під час сварок і забав, при
кидався невидимим і шепотів потворні слівця.

На жаль, за довгі століття позеленілий дідок у 
брудно-сірих лахманах та у дірявому береті зіпсув не 
одну тисячу львів’ян. Бо багато з них не знають, як



уберегтися від лихих нашіптувань доктора Насерма- 
тера. А це зробити дуже просто. Як тільки ви відчули, 
що на язиці закрутилось-завертілось лихе слівце, - 
тричі плесніть у долоні, сплюньте через плече і го
лосно прокажіть: «Відійди, недобре слово, - забери і 
дідька злого».

Доктор Насерматер тоді змушений буде тричі бо
ляче прикусити свого синього язика і на довгий час 
зникнути. Аж поки лихий його язицюра не загоїться. 
Та він знову може повернутись. Тож ліпше не бажати 
зла нікому, не заздрити, бути мудрим і добрим. Від та
ких дітей доктор Насерматер тікає аж на край світу, 
шукаючи поживу в заморських краях і на Півночі.



’1559 році у мальовничих Вин
никах, під горою на річці Ма- 
рунці за рішенням достослав- 

них львівських райців було закладено папірню. Львів 
бурхливо ріс і міський магістрат потребував все біль
шої кількости паперу, щоб на цупких аркушах вино
сити вироки, описувати майно збанкрутілих міщухів і 
нотувати свою історію. Спершу папірня процвітала -  

68 папір виходив білосніжним і цупким, книги, писані на 
ньому, і досі зберігаються у Львівському історичному 
архіві. Аж поки серед стосів виплеканих аркушів не 
з’явився вайлуватий дрібнолюдок на ім’я Папіруш Ла- 
пимуха.

Це трапилось теплого червневого вечора, відразу 
після того, як папірня виготовила перші стоси ще во
логих аркушів. Робітники замкнули склад і розійшлись 
по домівках фригати (їсти по-львівськи). Крикливі 
стрижі низько чигали над темною долиною річки, 
віщуючи дощ; верещали цвіркуни; готуючись до сну, 
вовтузилось у густому гіллі птаство.

Лапимусі не треба було ламати замок на дверях, щоб 
проникнули усередину. Перед тим, як на схилі гори 
постала мануфактура, у норі під корінням бронзового 
бука на березі Маруньки цей дрібнолюдок мав свою 
хатинку. Закладаючи папірню, робітники дерево втя
ли, а на величезний пеньок поставили один ріг будівлі 
і помешкання карлика опинилось у межах складу.

Тривалий час Лапимуха не показувався на світ Бо
жий, лиш приглядався крізь шпарку до людської ме
тушні. Чоловічкові уже минуло літ триста, і він не вва-
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жав за погрібне утікати від якихось смертних. І Іравда, 
докучав їдкий запах соди, а також пара, яку від вели
чезних казанів заносив до ск/іаду повівай/ю. Ланимуха 
пчихав, але не вступався я гори, бо побачене вразило 
уяву дрібнолюдка. Раніше він не часто міг спостері
гати людську діяльність зблизька, люди поселялись 
нижче за течією і Ланимуха тим не переймався. А те
пер, коли його житло опинилось просто серед людей, 
він захопився людською заповзятливістю, упертістю і 
вмінням. З крику, диму і лайки, з метушні і гуркоту 
поставало щось небачене, річ, яку люди спершу вига
дали, а потім її творили. Дрібнолюдок жив за зовсім 
іншими законами: якщо потребував їжі -  лапав у лісі 
мух, якщо багатства -  опускався у глибочезні копаль
ні, де добував коштовні камені і золото, якщо доброго 
гумору -  запалював люльку з довжелезним чубушком 
і вмощувався на осонні помріяти.

...І от Лапимуха уперше вистромив гострого носа в 
новозбудованій мануфактурі і принюхався: пахло роз- 
пиляною деревиною, вугіллям, содою і ще чимось не
вловимим. Чоловічок, сторожко роззираючись, зали
шив свою криївку і попрямував просто до рівненьких 
стосів вологого паперу, що білів на струганих дошках.

-  Що це за чудасія? -  запитав сам себе Лапимуха, 
бо мав звичку розмовляти з собою уголос. -  Щось 
білюсіньке, як сніг...

Дрібнолюдок обережно торкнувся чорним нігтем 
гладенької паперової поверхні.

-  Не тане! -  вигукнув вражено. Потім він сів на 
долівку і глибоко замислився -  для чого ж людям таке 
біленьке, гладеньке і яке не тане? Він міг так розду
мувати до самого ранку, аж раптом згадав, що за весь 
час, поки над його головою будувалась папірня, у ньо
го й риски в роті не було!

Тоді Лапимуха несміло взяв аркуш і надкусив його. 
Йому засмакувало. Він похапцем запхав рештки па
перу в рот. Потім спробував ще один аркуш, потім 
третій, четвертий, дванадцятий... На ранок, коли



робітники повернулись до праці, вони побачили лед
ве половину виробленого напередодні паперу. Обшу
кали усю шопу -  та все намарно, крадія не знайшли. 
Лиш з-під пенька вчувалось приглушене відригуван
ня та гикання.

Відтоді Лапимуху стали називати ще й Папірушем, 
бо дуже йому засмакував той папір. Однак це зовсім не 
сподобалось міським райцям, які все менше отриму
вали необхідного паперу. Вони організували справж
ні лови на крадія, невсипуще пильнували ночами, 
влаштовували засідки, освячували шопу, а Папіруш 
продовжував нищити магістратські запаси паперу. 
Десять літ тривала війна між львівськими патриціями 
і Папірушем Лапимухою, яка закінчилась цілковитою 
поразкою міщан. Вони оголосили місце, де була ману
фактура, проклятим, наказали розібрати папірню, а 
обладнання продати.

Та позбутись дрібнолюдка вони вже не змогли: на 
возі з рештками паперу він потрапив до архіву Ратуші, 
де познайомився із домовиком паном Процем Кали- 
няком. То був мудрий чоловічок -  начитавшись творів 
Арістотеля, Платона і Спінози, він прийшов до виснов
ку, що правдивий інтелігент потребує виключно ду
ховної їжі і відмовився від будь-якого харчу. Через це 
він практично втратив свої матеріальні обриси, і пере
творився на домовика невидимого. Зате його приятель 
Папіруш мав справжнє жировисько: смакував знаме
нитою «Chronicus Leopolis», яку врешті-решт таки зів, 
«Галицьким синопсисом», збірками міських законів та 
указів магістрату. Але найбільше він любив посмакува
ти судовими справами і вироками. Особливо смертни
ми. Пан Калиняк спершу сварився з Папірушем:

-  Ти нищиш живу історію! -  кричав він. -  Люди че
рез десяток літ не знатимуть, як жили їх предки! Через 
це повторюватимуть їхні помилки!

-  Так їм і треба, -  дожовуючи черговий вирок, мур
кав Лашшуха, -  менше знатимуть -  щасливішими бу
дуть!



З того часу львів’яни так і живуть у рідному місті -  
наче на межі минулого і майбутнього. А Папіруш 
щасливо пережив разом із Львовом численні війни, 
пожежі та моровицю, поселившись разом з паном 
Процем Калиняком у Львівському історичному архіві. 
Він так і не призвичаївся до сучасного друку на лазер
ному принтері та факсового паперу (у нього від такого 
харчу у шлунку печія лютує), а все ще віддає перева
гу давнім манускриптам. Лиш зрідка ласує журналом 
«Мисливство», що нагадує йому про тиху річечку Ма- 
руньку і величезного бука, де дуже давно, коли сонце 
сходило на заході, а сідало на сході, мешкав дрібнолю
док Лапимуха, який згодом став Папірушем -  грозою 
манускриптів і живої історії...
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І давніх-давен на Клепарові меш
кав  велетень Піндусь. Був він 
"нівроку пухкенький від народ

ження, ледачкуватий та вайлуватий, але мав трошки 
лою в голові і терпцю у крижах. Змалечку Піндусь по
любляв сидіти, склавши руки, десь на горбочку, уп’ялити 
водянисті оченята в небо і так застигнути, спостерігаючи 
за грою хмаренят у небі та урочою ходою сонця. І лиш 
коли починав бурчати шлунок, велетень знічев’я брався 
шукати щось загризти. Та за якусь часину знову вмощу
вався на улюбленому горбочку і пив очима небо.

Велетень не мав друзів, то й розмовляти не було з 
ким. Його провідував лиш кріт Стасько, який копав 
нори під навколишніми галявинами. Якось він пере
старався, і Піндусь мало не роздушив його, провалив
шись у хитросплетіння кротових переходів.

-  Агій, грубасику! -  зовсім непоштиво крикнув у 
височінь Стасько. -  Ти своїм задком цілий підземний 
палац зруйнував! Мусиш мені заплатити!

Почувши якийсь писк, велетень опустив очі ділу і 
довго вдивлявся, поки побачив крикливого крота.

-  Слічно вас вітаю, чоловіче! -  стиха мовив Пін
дусь. Від його шепоту Стаська задуло в корчі. Він лед
ве видряпався з хащів на сонце.

-  Чого верещите, як баба базарна? -  кріт виліз на 
Піндусеве коліно. -  Говоріть набік. Я називаюся кріт 
Стасько. Ви мені підземний палац задком розвалили, 
то мусите заплатити.

-  Але я не маю грошей, -  похитав головою Пін
дусь.



-  То заробіть! Що ви вмієте робити?
-  Милуватися хмарками. Вони часом так химерно 

переплітаються, що можна навіть щось прочитати...
Почувши ці слова, кріт потер лапки.
-  От записуйте ці слова, складайте в кросворди і 

розсилайте в газети по цілому світу. А гроші за них 
віддаватимете мені. Як компенсацію за зруйнований 
палац...

Піндусь важко зітхнув і взявся до роботи. Оскільки 
він не вмів читати і писати, то сам вигадав алфавіт. З 
нових літер складав слова, які вичитував у небі, роз
міщуючи їх у кросвордах. Потім кріт розсилав їх у га
зети, а гонорари забирав собі.

Так минали літа, за хмарами спливли цілі століття. 
Піндусь все ще віддавав борг нащадкам крота Стась- 
ка. Велетень і не помітив, як поріс травою та кущами, 
люди на його литках випасали худобу, а найсміливіші 
навіть будували хатки на косогорах, у які перетво
рилася Піндусева сідниця. Але Клепарівський усього 
цього не помічав: він далі видивляв небо, вишукуючи 
все химерніші та складніші слова, змісту яких не знав 
навіть він сам.

Так тривало, поки одного чудового ранку Піндусь 
не помітив, що через його черево проклали... колію 
і пустили потяг Львів -  Відень. Гуркіт коліс, скрип 
гальм заважали велетневі зосередитися. Цього дня 
він уперше не склав кросворда. Щоб не воювати з усім 
світом, Піндусь вирішив зменшитись. Потім ще і ще. 
З часом від колись велетенського Піндуся залишився 
хіба горбочок, на якому завзяті залізничники відразу 
поставили будку наглядача і цілком закрили йому не
босхил.

Тоді Піндусь зібрався з силами і знову прошепотів:
-  Солоденький пане Стаську, порятуйте мене, бо 

гину! Я неба не бачу!
Але цього разу його ніхто не почув. Навіть нащадок 

крота Стаська, Стасько 1436-й, який вибився в люди і 
став начальником Клепарівської залізничної станції.



Саме в цю хвилину цей великий начальник перевіряв 
новенький паровий свисток на паротягу. Його свист 
заглушив усе на світі.

З жалю до себе Піндусь зробив останню спробу 
змаліти. Він втягнув і так запалий живіт, підігнув ноги 
і від напруги... розсипався, як старе порохно!

Після Піндуся Клепарівського залишилася хіба що 
будка наглядача за колією та легенда, яку досі розпові
дають нащадки Стаська. Але в ній крота чомусь на
звано велетнем, а Піндуся Клепарівського -  мізерним 
дрібнолюдком, який не умів читати.



Цю страшну історію й досі 
оповідають надто веред
ливим онукам бабусі з 

І Іідзамча. У давні часи десь у цих місцях 
мешкав дрібнолюдок Балтазар Сльозко. Прикрий він 
був чоловічок -  злий, швидкий до усякого недоброго 
жарту, спраглий чужих страждань. А надто полюбляв 
доводити до сліз беззахисних дітей. Які тільки каверзи 
не вигадував Балтазар, щоб побачити на милому ма
ленькому личку чисту сльозину! І сумки у школярів 
крав, і дівчаток за коси смикав, хлопчиськам м’ячі 
проколював...

Коли хлопчик чи дівчинка починали плакати, та 
ще й рясно -  підкрадався невидющо до них і збирав 
їх сльози у кришталевий горнець, який щільно закри
вався срібною покришкою. З цим скарбом він ніколи 
не розлучався, бо у ньому була його сила і безсмертя. 
Лиш коли Сльозку дуже вже чогось хотілось, він про
давав дитячі сльози за щире золото упирям зі Старого 
Знесіння. Ті ними гоїли рани.

Ясна річ, що таке зле створіння не мало друзів. Але 
був у нього учитель, доктор Насерматер. Саме він нав
чив Балтазара витискати сльози у дітей. Сльозко на
стільки вміло навчився це робити, що частенько на
хвалявся перед усією нечистю:

-  Я славний Балтазар Сльозко -  мене найбільше бо
яться діти! Нема таких серед адамового племені, яких 
би я не змусив плакати! Готовий закластися з кожним, 
що викличу сльози навіть у найзлішого дрібнолюдка! 
Навіть у свого учителя доктора Насерматера!



Почув ці вихваляння сам доктор Нг.серматер, «слав
ний» тим, що умів нашіптувати дітям лайливі слова. 
Тоді зустрівся із своїм колишнім учнем на Пісковій 
горі і почав розмову:

-  Чув я, братчику, що ти нахваляєшся мене, вели
кого доктора Насерматера, змусити заплакати! А чи 
знаєш, що востаннє я плакав, коли народився? Ти, 
мишачий посліде, діряве кажаняче крило, вилупку 
Замарстинівський! Мене, свого вчителя, який навчив 
тебе капості робити, висміяти хочеш?!

-  І не збираюся, пане докторе, -  з погордою мовив 
Балтазар. - Я направду знаю, як вас змусити сльозу 
зронити...

-  А добре! Закладемося! Якщо я хоч сльозину ви
тисну з себе -  визнаю тебе переможцем і подарую тобі 
мою Книгу Тисячі Лайок. А якщо я переможу -  віддаш 
мені свій кришталевий горнець із слізьми і заберешся
з міста на усі чотири боки!

На цьому вдарили нечестивці по руках. Доктор На
серматер мав кам’яне серце і розчулити його до сліз 
було неможливо. Про це добре знав Балтазар. І він ви
рішив просто обікрасти свого вчителя, поцупивши у 
нього найкоштовніше -  Книгу Тисячі Лайок.

Якось він припильнував, коли доктор Насерматер 
святкував свою чергову перемогу -  цього дня він зму
сив написати на паркані всіляке огиддя аж двох учнів 
середніх шкіл і одного - приватної Гімназії. Такий 
вдалий день доктор відзначав традиційно -  у комині 
пивоварні. Надихавшись випарами свіжозвареного 
пива, дрібнолюдок, похитуючись, пошкандибав на 
горище розваленого будинку на Сербській вулиці, на 
якому червоною фарбою хтось написав: «Обережно, 
обвал!». Зручно умостившись серед всякого непотре
бу, пан Насерматер задрімав. А коли прокинувся, то не 
побачив поруч себе книги з книг -  товстелезної Книги 
Тйсячі Лайок!

От тоді лихий нашіптувач заголосив так, як не ве
рещав ніколи. Він вив, пищав, скавулів і рохкав. З його



кривих губ злітала пайдобірніша у світі лайка. Вона 
була настільки злою, чорною і отруйною, що на гори
щі почали тліти товсті крокви, на яких тримався дах.

Коли ж Нассрматер вичерпав увесь запас лихослів’я 
і лиш мовчки плакав, перед ним з’явився радісний Бал
тазар Сльозко із Книгою Тисячі Лайок під пахвою.

-  Ну, хто на світі найлихіший? - радісно запитав 
він у запухлого від безперервного рюмсання доктора.

-  Визнаю, що ти мене таки переміг... -  просичав 
Насерматер. -  Але заклинаю тебе усім, що тобі доро
ге -  поверни мені мій скарб, мою Книгу!

-  Добре, але за двох умов.
-  Кажи, я на все згоден! -  впав на коліна доктор.
-  Ви повинні заприсягтися найстрашнішою прися

гою, що підете з міста назавжди. А коли десь у світах 
зустрінете якогось дрібнолюдка, повинні обов’язково 
розповісти, як вас переміг Балтазар Сльозко. І ще 
одне -  ви повинні дозволити мені зібрати ваші сльо
зи...

-  Згода! Присягаюся, що піду назавжди з цього 
славного міста і розповідатиму кожному зустрічному 
дрібнолюдку, як мене упослідив мій учень -  лиховіс
ний Балтазар Сльозко. Якщо я зламаю цю присягу - 
нехай мій злий язик удавить мене! А тепер віддай моє 
дитятко, мою Книгу...

-  Е ні, спершу сльози!
Балтазар ще кілька годин мучив свого вчителя, 

збираючи його сльози у срібний горнець. А коли на
повнив його по вінця, повернув доктору Насермате- 
ру його Книгу Тисячі Лайок. Як тільки учитель отри
мав своє добро, одразу здимів, наче його й на світі не 
було.

А радісний Балтазар дочекався ночі, зібрав на Ли- 
чаківському цвинтарі усіх львівських чортів, упирів 
і привидів і бундючно оголосив, стоячи на зламаній 
колоні:

-  Віднині я, Балтазар Сльозко, проголошую себе 
королем усіх дрібнолюдків, що тримають зло на сей



світ. Я переміг великого доктора Насерматера, зму
сивши плакати і стати перед мною на коліна. Ось ці 
сльози -  як доказ моєї сили і звитяги! Я їх перед вами 
вип’ю і стану ще лютішим і могутнішим!

Сльозко акуратно відкрив горнець і припав до 
нього. З першим ковтком його почало корчити, але 
упертий дрібнолюдок, наче на зло собі, ковтав і ков
тав пекучі сльози свого вчителя. Раптом над головою 
Сльозка з’явилась цівка диму, потім з усього його тіла 
пішов дим. Прикрий Балтазар поступово розчинявся 
у нічному мареві. Отруйні сльози доктора Насермате
ра роз’їли чорну утробу Балтазара Сльозка. Так він і 
сконав.

Незабаром про нього забули. Але тільки не доктор 
Насерматер, який, виконуючи волю переможця, по
дався аж на північ, до ескімосів. Правда, мови їхньої 
він не знав і не міг навчити лаятись ескімоських діток. 
Книга Тисячі Лайок стала йому непотрібною. І дріб
нолюдок взявся писати іншу -  Книгу Прокльонів На 
Голову Сльозки.
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оли надходила осінь, Мака- 
зьомба линяв. Рідшало хут- 

.ро на черевці і крила втра
чали молодечу пружність. Власне через це золота пора 
облисіння природи прикро вражала делікатну натуру 
Маказьомби, бо дуже позначалась на його харчуванні. 
АджеМаказьомбабувупирем. Ні-ні,нетимстрахітливим 
вурдалакою, яким упродовж століть лякали грішників 
і дітей. Цей упирець був майже вегетаріанцем. Свій 
стравоспис, що складався виключно із рослинної їжі, 
він лише на великі свята урізноманітнював сонною 
осінньою мухою або знесиленим нітратами хробач
ком. Правда, колись, у бурхливі часи трьохсотлітньої 
молодості, він розкошував на учтах під час мору чи 
воєн... Та минулося. Сьогодні Маказьомба любив по
виснути догори ногами у запорошеній рамі на стриху 
старої кам’яниці і байдуже обсервувати заліплене мо
крим листом подвір’я.

-  Знов нічого нового під тим сонцем, -  муркнув 
Маказьомба, почісуючи попсу гий міллю кожушок. - 
Отак висиш, висиш... А життя фур-р-р...

-  А було колись! -  з темного закутка стриху обізвав
ся скрипучий голос. Упирець відразу впізнав свого 
давнього приятеля, облізлого щурика Леонсіо, який 
звично розкошував на старій розваленій канапі.

- 1 не згадуй! -  Маказьомба знічев’я розхитав раму, 
міняючи ракурс огляду. -  Раніше й люди були якісь 
кращі. Делікатніші, чи що?

Неквапну розмову обірвав порив вітру, що наче 
на крилах заніс на подвір’я струнку жіночу постать у



сірому пальто. Маказьомба перестав хитатись і при
щурив оченята.

-  А це що за диво? -  пан Леонсіо, крекчучи, виліз 
на підвіконня і теж визирнув у двір. На тужливому тлі 
осені рвучкий контур молодої жінки дихав безпосе
редністю і звабою.

-  Це Мілька з третьої брами. Мешкає з матір’ю. Си
рітка...

Маказьомба розгорнув закляклі крила і за одним 
махом злетів на підвіконня до приятеля. Примру
жився, сфокусував погляд на обличчі незнайомки. 
І раптом щось кольнуло його під лопаткою, стри- 
хом знявся вітерець, а в сірому небі зблиснуло щось 
таємниче. Від несподіванки Маказьомба сховав оче
нята під повіками. Коли ж розплющив їх, подвір’я уже 
спорожніло. Якийсь несподіваний смуток заворушив
ся у нього в грудях. Запраглось обійняти пана Леонсіо, 
зронити сльозу над жертвами своїх давніх утіх...

Щурик з острахом сховався у череві дивана, а за
мріяний Маказьомба знову повис на рамі.

-  Сьогодні у нас розмови не буде, -  мовив, огорну
тий теплим саваном спогаду. -  Щось закортіло спати.

А що сутінки справді уже починали правити бал на 
стриху, упирець заплющив очі і відразу ж перед ним 
постав образ Мільки, що летіла подвір’ям у незвідане. 
Маказьомба із залюбуванням бачив кожну деталь її 
миловидного лиця -  нерішучий овал обличчя, жарин
ки карих очей, що світились з-під легких арок брів... І 
снився Маказьомбі сон: висять вони удвох з Мількою 
на рамі, тішаться одне одним, а над ними, у супроводі 
урочистого вереску цвіркунів, пролітає замаєна віч
ність...

Щурикам притаманне гостре відчуття небезпеки. 
Саме воно змусило пана Леонсіо, з його набутим у 
підвалах Старого міста ревматизмом, здійснити не
легкий шлях з горища до першого поверху, у дитячу 
бібліотеку, де тривалий час мешкав місцевий домо
вик пан Калиняк. Походження мав досить темне, але



це не заважало йому прочитати усі книжки в дитячій 
бібліотеці і користуватись заслуженою повагою серед 
львівських дрібнолюдків.

-  Пане Калиняк, обізвіться! Це я, Леонсіо!
-  Прошу вас не викрикувати у храмі науки! -  про

лунало десь поміж стелажами. -  Підходьте до столика 
видачі літератури і побалакаємо.

Пан Леонсіо зручно вмостився за столиком. Він не 
чекав, коли з’явиться пан Проць Калиняк. Бо той уже 
тридцять літ був невидимим -  після того, як перестав 
харчуватись, щоб сублімувати внутрішню енергію 
тіла в духовне біополе.

-  Розумієте, яка справа, пане Калиняк, наш Ма
казьомба, -  тут пан Леонсіо закашкався, підшукуючи 
необхідне слово.

-  ...Закохався! -  завершив речення домовик.
-  Хай так, але переживаю, що таке потрясіння може 

повернути його у той, уже забутий стан голосу крові. І 
я позбудусь або свого доброго друга, або, що ще гірше, 
життя...

Усе це щурик випалив одним духом. Він справді пе
рейнявся цим трафунком.

-  Порадьте щось.
-  Єдиний шлях до визволення -  це боротьба. Або 

задоволення бажання.
-  Обидва ці шляхи прирікають мене на поразку...
-  Гаразд, спробую вам допомогти, я зустрінусь із 

нею.
...Вранішнє сонце уже виплуталось із тенет бабино

го літа і зависло просто перед піддашним вікном старої 
кам’яниці. Маказьомба пробудився із відчуттям всео- 
хоплюючого щастя і захотів поділитись ним з паном 
Леонсіо:

-  Послухайте, друже. Де ви? Де ви? Я написав 
вірш!

Приятель із пересторогою виставив писок з-під ди
вана.

-  То прошу.



Маказьомба набрав повні груди повітря І радісно 
продекламував:

Як серце крається і проситься сльоза,
Коли твій бриз бачу звіддаля,
Пульсує в скроні жилка голуба, - 
Гарячу кров по тілу розганя...

- Що скажеш? -  Маказьомба у цю хвилю торжест
вував!

- Мабуть, про кров не треба було, -  з непевністю 
мовив перестрашений пристрастю друга пан Леонсіо.

У цю хвилю на стрих нагодився сам пан Калиняк. 
Т^еба сказати, що Маказьомба недолюблював домови
ка. Саме через його безтілесність. Та ще за книжність, 
яка не дозволяла пану Калиняку об’єктивно віддзер
калювати дійсність.

•  Та молода пані має кавалера... -  слова прибульця, 
наче передвісники смерті, луною шугнули піддашшям 
і згасили щастя в очицях Маказьомби. Він розпростав 
крила і блискавкою майнув на вікно. Диким криком 
наповнилось подвір’я.

-  МІля-а-а!..
У запаленому мізку упирця яскраво спалахнули 

картини давно забутого дитинства. Європою кро
кувала війна. За нею мор, голод, потім знову війна. 
Мільйони людей на жертовних вівтарях життя. І кров, 
кров, що вабила, пекла, будила, давала життя і відби
рала його... 1 розповіді батька про щасливі дні походів 
князів Ігоря та Святослава. Несть числа тоді було люд
ським кісткам від Києва до Лісабона...

Наче вгадуючи думки Маказьомби, подав голос 
пан Калиняк.

- Зрештою, глупоті людській немає меж.
-  Як і страхові, -  підтримав товариша пан Леонсіо. - 

Я міркую, що справа не в тому, щоб швидше з’їсти свій 
кавалок. Головне -  не дати цього зробити іншому!

Важкосказати.якІсамесловаповернулиМаказьом- 
бу до дійсності, але його ще донедавна інтелігент



не личко невпізнано змінилось. Очиці лиховісно 
позеленіли, шкіра знову стала пружна і гладка, а з 
уст визвірились два кривих ікла, які давно не мали 
пристойної поживи.

-  Де вони?!! Я пробудився! -  голос його заповнив 
увесь стрих.

Але на найвищій ноті заламався... Маказьомба 
змахнув крильми і шугнув на бруківку. На спотво
рених ударом устах вигравала посмішка визволеної 
душі. Щурик Леонсіо видерся на підвіконня, зиркнув 
вниз.

-  ...Заламався Маказьомба. А міг ще жити і жити...
-  Бо не за своє діло взявся, -  почувся голос пана 

Калиняка, -  йому та Мілька була потрібна? Непра
вильний він якийсь...

-  Давно за ним помічав дивацтва. Бувало, їсть хро
бачка і плаче!

-  Та й пожартував я з тим кавалером. Яка різниця, 
кому жінка належить? Всім і нікому. Про це ще маркіз 
де Сад писав...

-  Ви абсолютно маєте рацію, пане Калиняк, -  щем
ливим голосом мовив щурик. -  Але ваше щастя, що ви 
невидимий.

Він знов визирнув на подвір’я. На золоті мокрого 
листя лежав осінній упир, який не любив осені.



тарий крук повагом ходив сні
гом, час від часу подзьобуючи 
іскристу білу скоринку під 

лапами. Уся ця білизна дратувала ветерана міського 
неба, навіювала тугу за втраченим літом...

-  Ви не знаєте, пане Калиняку, йому зимно в ноги чи 
ні? -  порушив тишу щурик Леонсіо, хукаючи на змер
злі лапки. Домовик обізвався не відразу, а по хвилі, й 
ця тривала пауза наповнила горище кам’яниці чаром 
таємничості і туги за прийдешнім.

-  Гадаю, тверді, пазуристі лапи -  поганий тепло- 
провідник, -  мовив невидимий домовик. -  Пригадую, 
у 1813 році, під час наполеонівської кампанії, один 
знайомий крук звив гніздо на дротах з високою напру
гою. Але не мав жодних клопотів. Се значить, що його 
лапи пристосовані до негоди...

-  Але, прошу пана, в тому році не було електрики! -  
здивовано гукнув з канапи Чорний Янгол.

-  А я ж і кажу -  через це він і не мав жодних кло
потів.

Після цієї досконалої репліки пана Калиняка на 
горищі знову запанувала холодна тиша. Старий крук, 
наче маятник, міряв кроками сніг за вікном і невдо
волено покаркував. Він добре знав, що десь тут, під 
цією білою запоною покоїться великий кавалок хліба 
«Бородінський» з вкрапленнями якихось зерняток на 
шкірочці. Але добутися до нього птах не міг.

-  Яка мудра природа! -  у захваті вигукнув пан Кали- 
няк. -  Дивіться -  лебеді: літають-літають, а потім сіли на 
воду, вивели пташенят і знов у небо -  шур-р-р... А риба!



Узимку вода дуже холодна у водоймах, от риба мало й 
рухається. Обігріла собі закуток на дні -  і не метушиться.

-  А пацюків природа не любить... -  пан Леонсіо за
вовтузився на розваленій канапі, шукаючи місцину із 
найтеплішим мікрокліматом. Його хутро іскрилось 
памороззю, а на сивих вусах зависла льодова крапля.

-  Хоча я пам’ятаю й ліпші часи...
-  А поділіться-но з нами, може, спогад поверне вам 

тепло минулих літ?
Пан Леонсіо охоче відгукнувся на пропозицію Чор

ного Янгола, бо його безтілесні побратими не відчували 
температурних перепадів. На цьому ґрунті у щурика 
помалу виробився стійкий комплекс неповноцінності. 
Через те, перебуваючи на горищі, серцем був там -  біля 
заклопотаного крука. Отож, оповідка могла збадьори
ти щурика, а може, й здолати бар’єр меншовартості у 
цьому гурті інтелектуалів.

-  Самітниця-доля закинула якось мене такої ж 
зимової днини у тепле і світле приміщення одно
го адміністративного будинку. Збиралося на ніч. 
Безлюдніли кабінети, лункішими ставали коридори. 
Я сміливо чимчикував долівкою довжелезного пере
ходу. Десь там, наприкінці його довгастого черева, 
була кімната, де знадливо пахло сиром. Двері вияви
лись незачиненими, і я мало не очманів від хтивого 
запаху їстівного. Сир лежав на сейфі. Лежав розкуто, 
впевнено, зухвало усміхався до мене жовтизною тіла. 
Смакувати його -  сама насолода! За якусь хвилю я 
спочивав на обгортковому папері. Але він так пахнув, 
що змушений був виволікти його в коридор. І там по
чув кроки. Хтось підіймався сходами...

-  Дивіться, дивіться, він взявся висиджувати сніг! -  
вигук пана Калиняка раптово перервав нитку оповіді і 
змусив усіх кинутись до вікна. Справді, крук натоптав 
у снігу доріжку, врешті ліг на неї всім тілом.

-  Він не висиджує, а прагне розтопити сніг своїм 
теплом...- зауважив Чорний Янгол.- Але марна 
справа -  пір’я не дасть йому це зробити.



-  Може, ви дозволите мені продовжувати? -  дещо 
ображено запитав друзів пан Леонсіо, коли перша 
хвиля збудження минула. -  Отже, до кабінету зайшов 
молодик, літ дев’ятнадцяти. Його життєвий шлях ви
разно читався із юного лиця. Різко окреслені щелепи 
свідчили про пролетарське походження, яке посприя
ло вступу хлопця до совітського інституту. Гладеньке 
і мале, порівняно зі губами, чоло говорило про шлях, 
позбавлений сумнівів та критичного аналізу. А великі 
довірливі очі -  про корисну здатність перебувати під 
впливом державних теорій, правлячих кіл та еротич
них листівок. Юнак діловито сів за стіл, розгорнув зо
шит з написом: «Тетрадь ночных дежурств». Знічев’я 
взявся гортати пожовклі сторінки. Переважно сюди 
телефонували з приводу аварій водогонів. Але хло
пець виявив й такий запис: «Пенсіонерка Турмис 
повідомляє, що у її брамі зухвало цілуються двоє 
молодих людей різної статі». У графі «Вжиті заходи» 
хтось чітким почерком написав: «Ліквідовано».

Тим часом споночіло. Пробамкала уже й дванадця
та година, про що сповістили захриплі куранти радіо. 
Я вже мостився спати під сейфом, коли відчув за сто
лом пожвавлення. Несподівано згасло світло. Визир
нув із сховку. З крісла на мене дивилась тильна сто
рона юначого тіла. Решта припало до вікна. Мною аж 
трусило від цікавості. Обережно видряпався по шторі 
на сейф і визирнув у ніч. У будинку навпроти світи
лось усього три вікна. Хлопець припав поглядом до 
третього, якраз на рівні очей. У нас, пацюків, не надто 
добрий зір, але й я побачив, що за тим вікном відбува
лось якесь дійство...

-  А хитрий який, а спритний! -  цей вигук пана Ка- 
линяка знову стосувався зовсім не перипетій щурико- 
вої оповіді, а наполегливого крука, який все ще не по
лишав надії видобути з-під снігу хліб з дивною назвою 
«Бородінський». Старий птах уже не лежав на снігу, 
а розпочав наступ на твердиню з іншого боку. Крук 
загрозливо присів, каркнув, розправив крила і злетів



у небо. Коли сягнув даху кам’яниці -  склався каменем 
і полетів на снігову крицю, наче яструб.

-  З нього вийшла б добра крилата ракета. Може, 
мільйон би заробив у американців. А так гине чоловік 
нізащо... -  скрушно промовив щурик Леонсіо. Не
реалізований мільйонер застряг дзьобом у твердому 
снігу, постримів так трохи догори хвостом і знесилено 
розпластався на ворожій території.

-  Нині круки літають низько... -  зауважив Чорний 
Янгол.

Нарешті крук піднявся і, важко помахуючи криль
ми, знову набрав висоту. «Фіть..» -  просвистіло чорне 
тіло повз вікно на горищі і знову вклинилося у наст. На 
цей раз до крука прийшла перша радість -  на кінчик 
дзьоба наштрикнувся малесенький кавальчик хлібця. 
Птаха хвацько ковтнула. Тепер шлях до заповітного 
бородінського щастя був майже відкритий!

- ...Але ж послухайте, що було далі! -  заздрісно 
вигукнув щурик Леонсіо, повертаючи усіх до своєї 
оповідки. -  Там, за легенькими фіранками стандартно
го вікна, звивалась дівчина літ вісімнадцяти. У швид
кому ритмі музики, якої не було чути через відстань, 
вона виробляла різні викрутаси. Зізнаюсь, я не сим- 
патик модерних танцювальних вправ, але те, що чи
нило те дівчисько, збуджувало навіть мене. А хлопець 
просто прилип до шиби, яка чомусь одразу мокріла 
і стікала краплями конденсованої вологи. Це стра
шенно нервувало юнця, бо заломлене відображення 
із протилежного вікна жахливо спотворювало усю 
картину. Тоді він зважився на відчайдушний крок -  
взявся відчинити вікно. На щастя, у цьому поважному 
закладі вікна на зиму утеплюють і забивають цвяхами. 
Юнак раз сіпнув рамою; два, але дерево не піддавалось. 
Врешті він ніжкою крісла доп’яв свого...

Щурик знов не встиг договорити, бо пан Калиняк, 
що ні на хвилину не полишав без уваги працьовитого 
крука, озвався знову.

-  Той мудраґелик щось нове вигадав...



Справді, спроби крука видобути хліб нахрапом 
не вдалися. Якась крихта перепалась, та й усе. Крук 
у розпуці покрутив головою і побачив на смітнику 
нічийного цуцика Маврика. У чорних перлинах очей 
крука майнула блискавиця думки. Крук підлетів до 
Маврика і почав кружляти навколо нього, припада
ючи на одне крило і тягнучи його землею. Пес, хоч і 
був наразі меншим від птаха, але спокусився забавою 
і побіг за круком. А той допровадив його аж до місця, 
де був закопаний хліб. Цуценя одразу його винюхало і, 
забувши про ігри з круком, Маврик почав розгрібати 
лапками сніг. Адже він так давно нічого не їв! Саме 
це його і підвело, йому забракло сил і він, задиханий, 
розтягнувся на снігу.

Цього наш шановний оповідач пан Леонсіо витри
мати уже не міг. У серці завирувала кривда на друзів, 
які так перейнялися клятим круком; на самого крука, 
що своєю безглуздою впертістю заважає щурику во
ювати із власним комплексом неповноцінності; і на 
глупого Маврика, спокушеного черствим хлібом. Пан 
Леонсіо у пориві злості забув про ревматизм і прудко 
злетів з горища на подвір’я. Клацнув зубами на крука, 
відтягнув знесиленого Маврика. Швидко-швидко пе
ребираючи лапками, видобув заповітний окраєць хлі
ба і з криком; «Дайте мені спокій з тим круком!» -  мит
тю згриз здобич. Крук ображено каркнув та й полетів 
у власних справах. Маврик видусив із себе розчарова
не «гав» для годиться і теж собі поплентався геть. Пан 
Леонсіо, позбувшись конкурентів у боротьбі за увагу 
слухачів і глядачів, піднявся на горище і знов взявся за 
свою багатостраждальну розповідь.

-  Коли вікно піддалося і морозне повітря увірва
лось в кімнату, несподівано наблизився фінал історії. 
Танцівниця ще трохи повихилялася, потім до неї зай
шов якийсь хлопець і згасив світло... А мій герой до 
ранку вставляв раму до гнізда. Коли ж радіо заспівало 
державний гімн, хлопець, що не присів за цілу ніч ні на 
мить, вітав сонце. Раптом відкрилися двері сусіднього



кабінету. Звідтам вийшов начальник із почервоніли
ми очима. Він обережно зазирнув у вікно, підморгнув 
виструнченому юначкові і лукаво запитав:

-  Сподіваюсь, чергування минуло спокійно, без 
пригод?

На цьому розповідь щурика закінчилась. Запану
вала втомлена тиша. Жодна метушня не порушувала 
щойно напружену ауру дружньої розмови. Крапку у 
бесіді поставив Чорний Янгол.

-  Колись на цю тему я написав вірш. Ось такий:

Патлатий сніг трусився з неба шротом, 
Топив людей у білизні нічній,
А Гіменей разом з пухким Еротом 
Пісень співав і тішився у ній.

Він зазирав у вікна сущих спалень,
Де клубились обіймами тіла,
Гасив вогні і колисав тих кралей,
Яких жага у морок завела.

А потім тихо, білим простирадлом 
Встеляв доріжку добрим казкам-снам...
Лише Ерот з непогамовним жалом 
Сміявсь т а  стукав до запертих брам.

Коли ж Аврори усміхнувся лик,
І сонце розтопило сутінок крижини,
Обох гульвіс порозганяв двірник,
Лишився сніг. Та купка самотини...



омовик львівської Ратуші 
Проць Калиняк та дрібнолю- 
док Папіруш Лапимуха сиді

ли Оіля міського годинника і знічев’я споглядали, як 
крутились більші і менші коліщатка величезного го
динникового механізму на Ратуші.

-  Так дивно -  така мертва залізяка, а може відлічу
вати щось неймовірно невловиме -  час...

-  Дзиґарі не мертві, -  спроквола озвався Папіруш 
Лапимуха, -  людські руки дають їм силу.

-  Як ти такий мудрий, то може, скажеш, що є час?
Лапимуха пошкробався за вушком.
-  Може, я і не дуже мудрий, але колись мав честь у 

Львівському історичному архіві поласувати знамени
тою «Сгопісив Ьеороііз», де була записана історія про 
Старого Щура, який, як і ти, намагався пізнати істину 
та довідатися -  що ж є час?

Проць Калиняк аж затрусився від нетерплячки.
-  Лапимушко, ми ж з тобою побратими -  розкажи 

мені цю історію... Якщо пам’ятаєш, звісно.
-  Я нічого не забуваю з того, що з’їв, -  гордо сказав 

Папіруш. -  І для тебе не пожалію ні часу, ні пам’яті. 
Слухай, Процьку, історію про Старого Щура і час.

...Старий Щур важко піднімався трухлявими схода
ми до маківки Ратушної Вежі. Кожен крок відгукувався 
у його тілі болем і скрипом ослаблих кісток, що нага
дували про близький кінець. Нарешті захеканий Щур 
присів перепочити на півдорозі.

-  Ох, пізнувато я взявся за цю справу, ох пізнува- 
то... -  похитав головою. -  Це ж треба -  усе життя мір



кувати над питанням, що є час, і аж тепер додуматись 
спитати про це в інших! Я можу дорого заплатити за 
знання...

Старий сидів, підперши сиву голову лапкою, і ди
вився вицвілими очима у прорізане у товстелезній 
стіні Ратушної Вежі, визолочене яскравим літнім сон
цем вікно. Сонячний промінь килимком простягся 
біля щурячих ніг.

-  От його зовсім не цікавить така дурниця, як час. 
Лиш ти, старий дурень, пнешся, дідько знає куди!

Щур зітхнув і знову рушив запорошеними сходина
ми вгору. Крок за кроком, крок за кроком наближався 
до вершини, де, він це знав напевно, мав дістати від
повідь на запитання, що мучило усеньке життя.

Майже діставшись горішнього майданчика, Щур 
зрозумів, що повинен ще раз перепочити -  серце мало 
не вискакувало із впалих грудей. Він упав на купу за
сохлого голубиного посліду, якого тут було багато, як і 
голубів. Птахи воркотали навколо, не звертаючи жод
ної уваги на незнайомця.

-  Безголові, вам би тільки літати! -  злісно проше
потів Щур. -  Що вам час, що вам життя? Хіба у цих 
маленьких голівках можуть поміститись такі запитан
ня? Ниці пір’їнки, пожива для ласих котів!

-  Гуль-гуль-гуль, -  далі воркотали птахи, вдаючи, 
що прикрі слова Щура їх не стосуються.

Старий зібрав сили для останнього підйому. Зверху 
уже чулась розмірена хода Дзиґаря, яка додавала йому 
сил. Нарешті Щур опинився на останньому майдан
чику Ратушної Вежі -  вище був лише шпиль і небо.

Віддихавшись, старий Щур обтріпав облізле хутро 
з бруду й пороху, поправив метелика та звернувся до 
Ратушної Вежі:

-  Вельмишановна пані! Ви -  найстаріша і наймудрі- 
ша будівля нашого древнього міста. Поміж вашого 
сивого каміння причаївся сам час. Прошу, о вельми
шановна, відповісти Старому Щуреві, який все життя 
промучився над запитанням, що є час?



-  Час? -  перепитала Ратушна Вежа. -  Я справді ба
чила цілі століття, що промайнули, як один день. Під 
моїми мурами спалювали відьом, шуміли криваві 
бої за місто, а також веселі карнавали і ярмарки. Я 
пам’ятаю кожен день свого життя, кожне обличчя ти
сяч мешканців міста. Мабуть, моя пам’ять і є час! Так, 
саме моя пам’ять є часом, наповненим минулим.

-  Неправда! -  озвався Дзиґар. -  Ти справді дуже 
давня, але час тобі не належить. Бо час -  це міра. А хто 
вимірює його? Я -  Міський Дзиґар! Кожен мешканець 
звіряє своє життя за моїми стрілками, які точно вка
зують час. Для кожного свій. Ось внизу простує Пе
кар із свіженькими марципанами. Він відчиняє свою 
крамницю з восьмим ударом моїх дзвонів, а зачиняє 
із дев’ятим. Он на даху порається Сажотрус. Він, як і 
Вугляр, Лікар, Жебрак і Коваль встає і лягає за моїм 
сигналом. Для кожного з них час -  це я.

-  Але не для мене, пане Дзиґарю, -  сумно мовив 
Старий Щур. -  Ми мешкаєм у темних пивницях і не 
користуємся твоєю ласкою...

-  Тоді запитай у Сонця, лиш воно спроможне від
повісти на твоє запитання!

Щур подибав до високого стрілчастого вікна, 
визирнув крізь нього. Світ з Ратушної Вежі видав
ся йому таким великим і неосяжним, що аж дух 
перехопило. Внизу, наче іграшкові, тулились один 
до одного кольорові будинки міщан, поміж ними 
в’юнились криві мальовничі вулички, у тіні яких 
снували заклопотані люди. А ген-ген за мурами міс
та, аж до овиду розкинулись смарагдові ниви та ку
черяві діброви. Над усім світом високо в зеніті сто
яло Сонце, даруючи тепло і втіху.

-  Сонечко яснолике! -  обізвався Щур. -  Ти добре і 
ласкаве, то благаю тебе, скажи, що є час?

-  Гарне запитання, як для такого нікчеми! -  засмія
лось Сонце з високості. -  Час -  це я! Бо лиш я -  вічний 
свідок цього життя. Сама земля народилась на моїх 
очах. А я народило вас. І тебе, Ратушна Вежо, і тебе,



Міський Дзиґарю, і навіть тебе, щурячий писку. Усі ви 
без Сонця, без мого тепла, згинули б. Разом із людьми, 
що вас сотворили.

-  Але ж мене не люди породили... -  обізвався Щур.
-  Однаково без мого тепла загинеш. Я ваш час, я 

ваша матір, я ваше життя!
Чи то від яскравого сонячного проміння, чи від 

розчулення, що нарешті вдалось розгадати загадку 
всього життя, на попелясті очиці Старого Щура на
вернулись сльози.

Поруч пролітав метелик-одноденка, який чув усю 
розмову.

-  Час -  це пролита сльоза за змарнованим життям!
А я не плачу, бо народився на світанку, а до вечора ще 
півжиття! -  проспівав у зів’яле щуряче вухо метелик і 
безтурботно полетів у світ.

-  ...Може, цей метелик і має рацію, -  журно проше
потів Проць Калиняк. £

-  Але не для нас! -  вигукнув Папіруш Лапимуха, £
аж з оглядового майданчика на Ратуші знялись в небо о
горлиці. -  Ти забув, Процьку, що ми майже безсмерт- ^
ні! Бо належимо до таємного народу дрібнолюдків, що 
народився раніше за людей і переживе рід людський!
А зараз мені час полуднувати...

Лапимуха витяг із величезної задньої кишені бро
шурку «Как зделать самогон» і заходився ласувати 
сторінками.

-  Це тобі не магістратські манускрипти, -  лиш про
мимрив. Але йому ніхто не відповів -  Проць Калиняк 
подався до Єзуїтського саду ловити метеликів. Він 
хотів розпитати їх про шкідливість дієти...
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лЬжі&іЯмі -
І ®  тйА_лмдл
7Шк чсилдйьхч̂ чигйас!»
у

сім відомо -  львів яни з давніх 
часів мають бзіка на котах і 
псах. Особливо на псах. Ще 

й сьогодні частенько можна побачити 
стареньких пань в капелюшку з обгризеним п’юрком, 
що вигулюють десь у парку чи на подвір’ї цілу ва
тагу різнокалібрових та різномастих дзявкітливих 
вихованців. Ні, це не породисті псяюри, яких на мод
них ретязях з металевими прибамбасами вигулюють 
новоспечені скоробагатьки. Клієнти цих «п’юркових» 
панюсь відзначаються безпородною потворністю, не
залежним характером та несамовитою відданістю 
господині. Зате й оточені вони набагато більшою 
любов’ю та шаною, ніж їхні бойові побратими з 
панських кам’яниць. Зазвичай це безпородне чудо- 
юдо вбране у сплетений при нагоді самою господинею 
комбінезон, має якусь подобу шапочки на вухах і де
шеву бронзолетку замість нашийника. Вигулюють та
кого песика на червоній стрічці (щоб тваринку часом 
вредні сусіди не врекли), або на звичайному шнурку.

З котами складніше -  ті ж гуляють як собі схочуть, 
тож укоськати їх набагато важче. Але це вдалося пані 
Аделі Котичковій з Привокзальної. Про неї любить 
розповідати домовик львівської Ратуші Проць Кали- 
няк:

-  Ця старенька панюся мешкала в австрійських бу
динках на Привокзальній ще з часів Польщі, -  зруч
но вмостившись у фотельчику на горищі, провадив 
оповідь поважний пан домовик. -  Але доля зіграла 
з нею дуже прикрий жарт, поселивши поряд із цією



любителькою всілякої живності двох крикливих вір- 
вусів -  Зеня і Ромця, які псули їй будь-яку прогулян
ку-

Політ кота Ворчика з п’ятого поверху кам’яниці був 
задуманий ними давно. Опасистий, з пишним хвос
том Ворчик найліпше підходив до ролі космонавта. 
А як віртуозно вихованець пані Котичкової лазив на 
тополі по воронячі яйця! Зеньо страшенно заздрив 
тому тлустому грабіжнику, бо ніколи не міг залізти на 
тоненькі гілочки, з яких, як стверджувала пані Котич- 
кова, «видно аж до самої Польски»...

Хлопці шкодили нахабному Ворчику як могли і де 
тільки могли. До вуйка Мілька з третьої брами часто 
приїздила родина аж із Голяндії. На своїй машині. Для 
Зеня і Ромця то був великий празник. Бо той грубий 
пан Хуберт (його на подвірку кликали Грубертом) зав
ше мав нову машину з такими «чічами» в середині, що 
у малих аж голова крутилася. Були там навіть знимки 
голих цьоток зі стрийками. Було, було на що бахурам 
око покласти!

Через те, як тільки на подвір’я приїжджала «нена- 
ша» машина -  уся замурзана Зеньова громада відразу 
її обліплювала. І тоді з вікна третього поверху озивався 
нагніваний вуйко Мілько:

-  Відійдіть від авта, опришки, бо вас шляк трафить! 
Як звоюєте то «Рено», то я вам сраки на макове зерня 
посічу!

Треба вам знати, що вуйко Мілько трохи мав рацію, 
коли кричав на юних ґавґанів. Рік тому мала Соломій- 
ка, яка щойно вивчила кілька літер православної абет
ки, щоб їх не забути, шевським цвяшком нашкрябала 
їх на блискучому крилі голендерської машини. Слово 
то вийшло, як на вік Соломійки, дуже доросле, і не 
дуже пристойне. Все це бачила пані Котичкова і здій
няла галас. Дитина напудилась -  і скоренько стала ви
тирати кавалком цегли сліди своєї титанічної праці...

По тому випадку вуйко Мілько тяжко запив і після 
третього келишка все кричав з вікна, що то не діти, а



сволочі, яких треба тримати за гратами на Бригідках, 
що на них нема німця з гарапником, і треба війни, щоб 
«навести на тім світі порядок».

Після чергового приїзду Груберта Зеньо і Ромцьо 
знову прилипли до шиби його автомобіля. Аж тут на 
світ Божий вийшла пані Котичкова з цілим виводком 
котів і псів. Зеньо тихо нявкнув: «Ня-ав!»

За машиною його не було видко і псяча мама по
думала, що її улюбленого Ворчика зачинили в тій за
лізяці. Старенька кинулась його ратувати. А Зеньо з 
Ромцьом відповзли за лавку і продовжували нявчати. 
Пані Котичкова в розпачі бігала навколо автівки, кри- 
чучи:

-  Ворчику, рідний мій, що ті дзяди ті зробили? Вий
ди, мій ласкавий, мій укоханий. Я тобі щось файнень- 
ке дам...

Але Ворчик з машини не виходив. Зате з брами 
вийшов зелений від злости вуйко Мілько. Що вони 
між собою говорили, можна повісти тільки дуже не 
докладно, бо дослівно такі речі вголос переказувати 
порядним домовикам заказано.

Вернемось до нашого Ворчика. Усі ці пригоди якось 
не зачіпали його. Щаслива котяча доля звела це кош
лате чудо з Аделею Котичковою і цілком задовольняла 
його. Він і на Зеня з Ромцьом зиркав як на неповноцін
них конкурентів за лідерство у дворі. І даремно.

Якось у неділю рано хлопці вийшли з брами, де 
мешкали, з риболовним сачком і твердим наміром 
злапати вождя котячої партії. Сонце щойно зазирнуло 
у глибокий колодязь двору. Хлопчиська заховались за 
смітниками і чекали на парадний недільний вихід пані 
Котичковоїз вихованцями...

Аж скрипнули старі двері -  і в прочілі з’явився пух
настий, щойно вичесаний Ворчик. Десь за ним поволі 
чалапала сходами псяча мама Аделя Котичкова.

-  Лови! -  крикнув Зеньо і животом накрив бідно
го Ворчика. Відразу на нього впав захеканий Ромцьо. 
Голосний нявкіт сполошив воронячу колонію на топо



лях. Крик стояв як на станції. Пані Котичкова зачула 
недобре і швиденько задибала до виходу.

Але щасливі хлопаки уже несли Ворчика, загорну
того у куплену на Різдво нову Ромцьову куртку. Пані 
Аделя піднесла в розпуці до вранішнього неба руки і 
проголосила: «Вважай Польска, бо юш не моґе вальчи- 
ць з тимі дзядамі!»

Зеньові і Ромцеві було байдуже до старечих 
прокльонів. Вони, перестрибуючи через дві сходин
ки, летіли на найвищий п’ятий поверх кам’яниці. 
Ворчик під пахвою Зеня уже не нявчав. Схоже, по
думки писав заповіт. Нарешті захекані крадії поста
ли біля вікна. Далеко внизу кипіло недільним жит
тям подвір’я: вуйко Мілько виводив з гаража свого 
зацофаного «Запорожця», визволителька баба Нюра 
попльовувала насіння на білизну подружжя Сяноць- 
ких посеред двору, подружжя Сяноцьких, не бачачи 
цієї наруги, поволеньки простували до церкви, три
маючись один одного, наче бачились востаннє... Зе- 
ньо обережно взяв Ворчика за карк і звісив його з 
вікна.

-  Лети! -  крикнув малий, відпускаючи кота у 
політ.

-  Няв, ня-а-ав! -  кричав переляканий неосяжним 
світом Ворчик. І хоч літати він не вмів, але, беркиць
нувшись у повітрі, кіт приземлився на клумбу на всі 
чотири лапи. За хвилю він видерся на тополю і не зла
зив з неї два дні...

Гірше було з Аделею Котичковою. Вона забрала 
всю свою котячо-собачу череду додому і більше звід
ти не виходила. За якийсь час про псячу маму забули. 
Та коли несподівано додому повернувся вічно п’яний 
син пані Аделі, Адась, який мив гальби та допивав пиво 
за клієнтами в одній пивниці, він побачив, що мами
не, уже охололе тіло обсіли собаки та коти, щоб загріти 
труп...

Коли гріб із небіжкою виносили з брами, усе 
подвір’я заповнилось котами і собаками. Вони вила



зили з підвалів, спускались з горищ і дахів, стрибали з 
дерев та карнизів. Коли траурний автобус рушив, уся 
ця громада ще бігла якийсь час за машиною, немов 
проводжаючи псячу маму у найдовшу дорогу, з якої 
немає вороття.



f& p S e u t
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Рештки манускрипту 
«Chronicus Leopolis», врятовані 
щуриком Леонсіо від Папіруша 
Лапимухи

лазень Льольо уже третій день че
кав на Смерть. Він лежав на малень
кому ліжечку із майже іграшковим 

балдахіном і тоскно позирав на стрільчасте вікно. Тоді 
важко підняв руку- його маленька долоня акурат 
закрила віконну пройму. Крізь покручені ревматиз
мом пальці було видно брудні клапті зимового неба. 
Льольо безсило опустив руку, вона мертво впала на 
облізлу шкуру впольованого колись князем вепра.

-  Дочекався... -  ледь прошепотів хворий. -  Хворо
ба вбила моє тіло, але... Боже, як хочеться жити!..

Карлик зі стогоном повернувся на бік, обличчям до 
кутих залізом дверей. Саме звідти він чекав на при
хід Білої Пані. Нестерпний біль в усіх членах благав її 
приходу, але страх розуму перед неминучою і незві
даною Смертю з останніх сил живив немічну плоть. 
Раптом у двері тихо постукали.

«Вона, -  подумав Льольо, ховаючи посинілий ніс 
під ковдру, -  прийшла господиня! А може, не відчиня
ти? Може, минеться?»

Гарячі думки снували запаленим мозком карлика, 
народжуючи щомиті, і щомиті вбиваючи надію.

-  Не минеться, -  раптом почувся мелодійний жі
ночий голос, -  у мене такі жарти не проходять! Наба
чилась за літа...

Засув у дверях скреготнув і випав зі скоби. Рипнули 
іржаві завіси -  під склепіння вистиглої блазневої келії

101



зайшла жінка у білих шатах з каптуром, що закривав 
її обличчя. Біла Пані важко дихала.

-  Не дивуйся, Л ьольчику, що я спізнила. Давно мала 
прийти до тебе, але все клопоти -  війни, моровиця, ін
квізиція розгулялась... Косу не намантачиш на всіх...

Блазень з пострахом вслухався у несподівано 
приємний голос страшної гості і зловив себе на думці: 
«А може, я вже помер і ці теревені Смерті -  лиш 
відголосок моєї власної кончини?». Щоб перевірити 
це, Льольо запхав руку під ковдру, намацуючи пах. Він 
добре пам’ятав, що під час січі навіть найхоробріші і 
найвідважніші вої разом з душею відпускали з брен
ного тіла й гріховні нечистоти.

Внизу живота ще було підозріло сухо, карлик з по
легкістю став прислухатись до слів незнайомої гості.

-  . ..Але за тобою я встигала пильнувати. Сорок літ 
ти опирався долі, що зробила з тебе упослідженого 
блазня. Сорок літ ти борсався у тенетах життя, щасли
во оминаючи пастки війн, гнів можновладців і власну 
ницість. Нарешті, наспів мій час! Глупа лихоманка уже 
доконала твоє тіло, мені ж залишається спорядити в 
останню путь твій дух, або що ти там маєш за душею. 
Втім, з таким життям, як твоє, я б не церемонилась. 
Ти -  спадковий ідіот, ще й тілесно юродивий. Ніхто не 
любить князівського карлика Льоля, крім старого сто
рожового пса з надбрамної вежі, якого підгодовуєш 
надміру. З твоїм щастям люди накладають на себе 
руки і не завдають мені зайвого клопоту.

Льольо слухав жебоніння Білої Пані, а сам з остра
хом намагався зазирнути за її спину: де ж та коса, що 
позбавляє привілею дихати і любити?

-  Усе це байки і вигадки темного люду, -  вгадала дум
ку блазня гостя. -  Я -  і якась селянська коса! Ха-ха-ха! Не 
було її в мене ніколи. Це робиться простіше. Один мій по
цілунок -  і кінець. Я ж вас, моїх маленьких, таки люблю. 
Щоправда, не особисто, а фахово. Стаю в узголів’ї, цьом 
в чоло -  і марш до другого. Крутишся, як білка, і вдень, і 
вночі... -  Смерть важко зітхнула і навіть схлипнула.



Страх, безсила лють полишали Льоля. Він уже опа
нував собою і посилено думав про порятунок. Карлику 
не уявлявся цей жорстокий, але часом такий сонячний 
світ без власної маленької персони. Льольо з ніжністю 
подумав про трапезну залу замку, що осиротіє без його 
щоденних жартів з приводу примхливої погоди і чудес
ного повернення цноти у міської повії Катерини. Про 
улюблену галерею на фортечному барбакані, звідкіля 
відкривався увесь велетенський світ -  аж до Карпат 
і поза ними, про милі серцю трапези по завершенню 
княжих учт у головного кухаря і за сумісництвом при
ятеля, товстуна Амброзія Луцика...

-  А чи не могли б ви подарувати мені безсмертя?.. -  
мовив Льольо пошерхлими вустами. -  Усе життя я 
спокутував чужі гріхи. Мати продала мене, юродивого 
потворця, в замок. Тут сповна пізнав, чим є: покручем, 
ідіотом, забавкою для ситої громади владарів світу. 
Єдине, чим міг їм віддячити -  гірким сміхом. Але й з 
того не мав втіхи. Якось, після тривалої погоні за сар
ною, князь тяжко натовк сановну сідницю об сідло. 
На що я зауважив: «Ваша світлосте, яке щастя для 
підданих, що ваша ясновельможна сідниця частіше 
болить від сідла, ніж вінценосна голова — від держав
них справ!». Князь на це не образився. Він щасливо 
реготав разом з псарями та почтом над моїм жартом. 
Бо ідіотові належить жартувати, навіть якщо ці жарти 
надто схожі на правду.

Далі -  гірше. Милосердний Бог-вседержитель пока
рав мене за гординю! Я усім серцем, усією своєю пок
рученою душею закохався у розпусницю-княгиню. 
Вона допускала мене до вранішнього, вечірнього ту
алетів. Я навіть був свідком її нічних орґій з кількома 
коханцями! Я любив її сонячну шкіру, виразні вуста 
і пестливі пальці... Вона дозволяла цілувати їй руку! 
Божевілля закінчилось після того, як княгиня запро
сила мене на любощі, а за моїми несмілими спробами
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домогтись коханої спостерігали крізь шпари мало не 
всі придворні. Боже, який тоді регіт стояв у замку! Це 
був, напевно, найкращий жарт. Але, на жаль, не мій.

На ці слова гостя неспокійно заворушилась, наче 
вітер-повівайло зрушив її тонкі шати і окреслив до
сить зграбну фігуру Білої Пані.

-  То чи не заслужив я, ниций карлик, нещасний 
горбош, доля якого ніколи не товаришувала з форту
ною, щастя невмерущості? Чи не вартий узріти своїх 
кривдників?

Після довгого монологу карлик важко віддихувався. 
Тремтячою рукою сягнув келиха з вином і відсьорбнув 
солодкий трунок, пильнуючи краєм ока, щоб нежда
на гостя не встигла стати йому в узголів’ї. А та почу
валася наче удома -  сіла погрітись біля багаття, що 
палахкотіло в каміні. Незважаючи на його жар, у келії 
було холодно. Крізь прорізі вікон у карликів закапелок 
влітав морозний вітер і метляв облізлими китицями 
балдахіну над убогим ложем Льоля.

Не повертаючись до хворого, Біла Пані голосно 
розсміялась. Її сміх срібним передзвоном розсипався 
кам’яною підлогою і розтанув у зимовій віхолі за вік
ном.

-  А ти філософ, мій коханий! Що ж, потішу твоє 
серце, пофілософствую разом з тобою. Сьогодні я 
маю час -  у таку ніч люди бояться помирати. Кажеш, 
безсмертя хочеш? Можливо, воно й зцілить твою 
душу. Але не порятує. Чи прагнеш долі Аґасфера? 
Цей божевільний старець у пошуках істини втратив 
найголовніше -  близьких людей... Залишився для 
всіх юродивим на ярмарках Європи. Будь мудрішим, 
мій хлопчику. Люби мене, тішся моїм приходом, як 
це роблять мільйони на сій землі. У благословен
ній Франції паризький цвинтар Невинно убієнних 
немовлят перетворено у веселий Пале-Рояль. Там 
цілуються закохані, віддаються повії, сновигають 
міняйли і торговці... У цьому череві життя снує дух 
епікурейства і розуміння -  переді мною рівні усі.



«Yo soy la Muerte cierta a todas criaturas». Я Смерть і 
не пожалію жодної тварі.

III
Небо за вікном наче розкололось і вдарив зимо

вий грім. Сполохи блискавиць нагадували завмерло
му карлику передріздвяний феєрверк на честь Свя
та Дурнів, де його зазвичай коронували усі покручі 
князівського міста, як найнезугарнішого і швидкого 
на кпини. О, як тоді втішалось його честолюбство! 
Блазень -  так, ідіот -  так, але король, володар душ не 
згірш за князя...

Льольо їхав кривими міськими вуличками на 
замаєному віслюку. Поруч крокувала королева -  пиш
ногруда та опасиста Марґарита, яка вміла нижню губу 
зачіпати за кінчик свого довгого носа. Тоді її лице ски
далось на розрізану подушку з кошлатими патлами... 
Яке ж блаженство мандрувати залюдненими вули
цями та майданами у затінку громаддя князівського 
замку, розмахуючи старим шкарбаном замість кади
ла, і освячувати блювотою розшалілих міщухів! У ту 
ніч Льольо був всесильним, як сама... Смерть. Горбош 
карав і милував, відпускав гріхи повіям і висвячував 
вуличних єпископів, зводив похітливих і ґвалтував 
незайманих. Він жив! Плюючи на Смерть з її танцями 
та рівноправ’ям ...

Небо відблискало і вітер майже вщух. Аж до видно
краю землю заслало сніговою ковдрою. У замковому 
закутку запанувала вимушена морозна тиша.

-  Досить. Згасла твоя свічечка, блазню. Час у доро
гу, коханий... -  Смерть підвелась від вогню і він засту
гонів, розрісся за її спиною, сягнувши кіптявого пере
криття каміну. Льольо відчув, як від слів гості на нього 
війнуло могильним холодом. Він у лихоманці шукав, 
що могло б спинити її ходу, відтягти хвилю прощання 
хоча б на мить.

-  Кажете, коханий? Може, я вам сподобався? Льольо 
ще не старий, Льольо ще о-го-го який мужчина! Хворо
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ба не змогла вбити в мені це... Я б міг вас покохати... 
Цей чудовий грецький носик... Витончені довгі перс
ти справжньої аристократки... Хвиля прекрасного во
лосся, що обрамляє високе чоло... Ваша краса не може 
вбивати, вона повинна народжувати в кожному чолові
кові шал життя та спокуси. Ви -  сама Венера! Шкода, 
що на цьому світі жодна людина не відає про цю все
поглинаючу красу!

Льольо брехав. Він не міг бачити не те що обличчя, 
а навіть пальця Білої Пані, бо вона всуціль ховалась 
у складках тонкого савану. Але полохливі слова його, 
здається, втрапили у ціль. Смерть на хвильку зупини
лась, а потім стиха мовила.

-  А ти справді цікавий, мій маленький горбаню... - 
Смерть нахилилась над хворим. -  Ніхто перед відхо
дом ще не говорив ТАК до мене. Більшість від страху 
втрачає розум і думають лише про тіло, якого за мить 
позбудуться. Правда, один професор Оксфорда, ве
ликий матеріаліст, вирішив довести, що людина лише 
хробак, тлін і заповів дружині після кончини спали
ти його тіло, а попіл розвіяти за вітром. На користь 
рослин та птахів. Набальзамували небіжчика так, що 
він не горів. Треба було бачити очі його високочолих 
друзів, які стали свідками цього «чуда»! Двоє з них на
клали на себе руки, а решта вигнані з міста і прокляті 
церквою. А ти інакший...

Гостя все нижче нахилялась над карликом, примі
ряючись до його чола. Льольо зрозумів -  якщо він не
гайно щось не придумає, то думати уже не буде ніко
ли. І він крикнув:

-  Мила моя, давай разом, на останню втіху затан
цюємо твій танок, що так виразно зображений у гале
реї на цвинтарі. Маляр намалював тебе у вигляді пот
ворного кістяка. А ти пречудова! Ти -  моя Мадонна! 
Станьмо до танку, вдихнем у груди вітер прийдешньої 
весни і звеселимось, бо ми ще є! Ти і я, Досконалість і 
Потворність, Мудрість і Глупота, Вічність і Тлін... До 
танцю, моя мила, до танцю!



IV
Щось скоїлось з гостею карлика. Вона рвучко вип

росталась і зареготала.
-  Уставай, мій коханий, затанцюємо! Може справді, 

горбуне, ти мені сподобаєшся, і я подарую тобі не лише 
поцілунок у чоло! Уставай! Сьогодні ти затанцюєш із 
власною смертю. Такої честі не мав жоден сущий до 
тебе! Ти пропонуєш любов? Будеш її мати!

Переборюючи біль в усьому тілі, Льольо встав з 
ложа і непевними кроками наблизився до Смерті. А 
та, наче фурія, танцювала свій божевільний танок. 
При мерехтливому світлі смолоскипів її біле покрива
ло переливалось сріблом і надавало гості схожість із 
птахою. Несподівано під склепінням кімнати народи
лась пісня:

Мій коханий, мій миленький
Час надходить жалібненький -
Ж иття наша повна вщерть...
Не забудеш любу Смерть!
Ойра!..

Ще година, ще хвилина
І скінчиться твоя днина!
Ж иття чаша повна вщерть...
Не забудеш любу Смерть!
Ойра!..

Карлик незграбно кривуляв у такт пісні, прислу
хаючись до чомусь знайомого голосу. Але на роздуми 
часу не стало, фурія кинулась, затулила його рот со
лодкими устами і впала разом з ним на ложе. Льольо 
застогнав. Не так від болю, як від солодкого щему, що 
пройняв його хвору плоть. Недуга, слабість кудись 
зникли, заховались у найдальші закутки чресел. У цю 
мить у його тілі панувала любовна хіть. Гаряча, невто- 
лима, ніжна, пестлива, відверто брутальна і радісно 
хтива...
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Смерть виявилась вправною коханкою. Вона не 
відразу взяла горбоша. Біла Пані поволі пробуджува
ла у ньому юнацький запал та незахищеність. Льольо 
зрів замість вогкого склепіння -  небесну блакить, делі
катне мереживо сонячних променів, гру легкокрилих 
ластівок. Пекуче щастя огортало його душу, аж терп
ли руки. Потім він падав з висот чулості у м’яку мряку 
забуття, де щось гаряче і нестримне шматувало його 
тіло, краяло його на кавалки... Усе це приймалось кар
ликом як найбільша втіха. Мабуть, так і було. За все 
своє життя Льольо не переживав нічого подібного.

Доля більше дбала про його нещастя, ніж утіхи. Не
захищеність перед останніми заставила Льоля забути 
про Смерть.

Враз руку карлика обпік холод. Горбош стис пальці, 
поволі підніс руку. У долоні звично лежав блазенсь
кий пернач із дзвіночками. Вловивши мить, Льольо 
з усього замаху вдарив гостю по голові. Потім ще, і 
ще... Пернач, як божевільний, заголосив на весь замок 
блазенськими дзвіночками, аж поки вони не наповни
лись вишневою кров’ю.

-  Кров... -  прошепотів карлик. -  У неї теж кров... 
Як і в усіх... -  Він подивився на нерухоме тіло, що ле
жало біля нього, розкинувши руки. Жінка була чудо
вою навіть у мить смерті. Крім обличчя, спотворено
го перначем. На білому савані лежала молода оголена 
жінка, від якої ще струменіли теплі хвилі любові. На 
пальці багрянів важкий перстень -  князівський пода
рунок... Це князівна!

Льольо припав до застиглих грудей, дослухаючись 
до серця. Воно мовчало. Карлик безпорадно засміявся.

-  Це княгиня, ха-ха, моя княгиня, моя любов!.. Ко
хана. По-жар-ту-ва-ла-а-а... З блазнем... Ха-ха!

Льольо, регочучи, корчився, зрошуючи вже охоло- 
ле тіло жовтими сльозами. Тоді обійняв його і заплю
щив очі.

-  Де ти, Смерте? -  прошепотіли уста горбоша.
-  Я вже тут... -  почулось із темряви.
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В низу, на денці стрімкого ви- 
. гину спини, гніздяться мої 
пестощі. Тут тісно, личко до 

личка, купчаться мої поцілунки. Вони туляться ма
ленькими теплими личками до гладкої шкіри і від того 
русяві волоски на ній вкриваються безсоромною ро
сою ніжності...

У цьому закутку твого тіла зупиняється час і зни
кає пам’ять. Вона не потрібна у царстві любові і плоті. 
Про що згадувати, коли навколо божеволіє світ зва
би і поклику. Про що думати, коли він вже є, вже тут, 
тремтить, горнеться до тебе під легкими дотиками 
пальців... Крізь них, наче музика, ллється твоя плоть. 
Її не стримаєш навіть у відвертому екстазі.

Оксамит, невагомий шовк, серпанкове мереживо -  
як ще назвати світ любові, у якому я -  Пан? Раб? Адам? 
Запитання краще відповіді, бо воно потребує продов
ження розмови. А значить, я у твоєму світі існуватиму 
вічно, і вічно шукатиму відповідь на запитання, яка 
мені ніколи не придасться.

Дивно, але тебе у такі хвилини бачу наче здалеку. І 
весь час пориваюсь повернутись, знову і знову відчу
ти на устах терновий смак твоєї шкіри...

З відстані повернення серце терпне від жалю до са
мого себе -  дорогою всіляке може трапитись, може, й 
не здолаю шляху. Ця думка, о, ця мука робить мої руки



нечулими і ти скрикуєш від болю! Чим не кара за хви
линну слабкість егоїстичного Я?

Ми знову разом. Твоє тіло уже спить. Стільки 
смутку сховалось у притихлих персах... І знову серце 
обпікає важка хвиля зворушливого жалю перед безза
хисною відвертістю плоті. Цей жаль -  вічний супут
ник любощів. Він народжується десь глибоко, в най
глибших коморах серця і з’являється лише у хвилини 
відвертості між душею і тілом. І згодом саме його, час, 
а не гру плоті, згадуємо у нечасті миттєвості душевно
го супокою. Згадуємо, як несподіванку, як повернення 
у щось далеке, майже дитяче... Може, саме тоді ми є 
справжніми?

Ти усміхаєшся у сні, а я все не можу знайти слова, 
щоб подумки покаятись перед тобою. За сумнів. Він 
увесь час зі мною, мій найдорожчий, мій коханий сум
нів. Саме він утримує мене в нетривкій рівновазі пот
реб і можливостей, саме він хвилює, тривожить мої 
розум і плоть. Бо де ми завтра?

Ти спиш, і я маю час, щоб знову впустити його в 
душу. Він не терпить любощів. Але я посміюсь над 
ним і поцілую тебе у денце стрімкого вигину спини, де 
спочивають мої пестощі. Без сумніву...

*  * *

Страшенно люблю зимових жінок -  їх можна доду
мати. Можна, нарешті, звернути увагу на деталі, які 
раніше губились у багатому оточенні інших зваб, вар
тих уваги. Наприклад, уста. Хто уважно придивляв
ся до жіночих уст -  ніколи не забуде їх примхливого 
життя. Виразна лінія губ, темні кутики, де ховаються 
усмішки, вогкий полиск полуничної плоті... Хіба не 
варті ці маленькі зорові втіхи гарного комплімента, 
або, бодай, палкого погляду? Не менш ніж усіма оспі
вані і від того ще гарніші жіночі перса.

А рожева пелюстка вушка, що визирнула на світ 
із теплого кубельця волосся! Ця маленька морська 
мушля ховає в собі стільки довіри і незайманості, що



від розчулення хочеться зронити сльозу на гладень
ке коліно власниці цього скарбу. Шкода, що сльоза 
розіб’ється. Якби іскорка вологи затрималась хоч на 
мить, їй можна було б вкоротити віку в значно при
ємніший спосіб -  випити. Або ще краще -  висушити 
необачну сльозу власним подихом...

І тоді квітка розкриється, наче стигла троянда у ви
пещеному саду. Увійти в нього може лише Художник, 
який вміє цінувати затишок маленьких зваб.

Боже, і чому я так люблю зимових жінок?
* * *

Зачерпни мене долонями і на денці краплистих сліз 
побачиш маленького хлопчика, який заблукав серед 
твоїх пестощів...

* * *
Моя царівна -  самота,
Із темними, як ніч, очима,
Стоїть незримо за плечима,
Стуливши кам’яні вуста.
Моя кохана - самота,
Мої страждання і покута,
Розлита пристрасті цикута - 
Її не випити до дна.
Моя родина - самота,
Щовечора сідаєм разом 
І відступають всі образи,
Хоча між нами німота...
Моя дружина -  самота,
Зготує чай, застелить ліжко,
Ще й поцілує в скроню ніжно - 
Сама покірність й чистота.
Я цар, слуга і чоловік 
Моєї пані мовчазної,
І вистачить її одної 
На весь мій нескінченний вік...



* * *
Я більше не цілую пелюстки твоїх уст,
Я більше не пасую до твого волосся,
Не треба зайвих слів - усе уже збулося:
Вогонь і шал покриє тисячолітній руст.

І небо не заплаче, стиснувши у руці 
Дзвінку монету щастя, загублену між нами - 
Безпечними й смішними, утіх земних ловцями, 
Які себе згубили у плині днів ріці.

О, нерозумні діти гордині й марноти,
Не навчені судьбою і сивим батьком-часом,
Ми носим на серцях камінні лики масок, 
Ховаючи за ними убогість пустоти...

* * *
На Ратуші застиглі дзигарі 
Відлічують сумні хвилини,
І сиплються піщин краплини 
Крізь пальці стулені твої.

У кожній з них -  прожита разом мить, 
Наповнена цілунками і сонцем,
Та вибіг час в клепсидрі за віконцем,
І наш годинник вже давно мовчить.

* * *

Старі костели снять минулим,
В стрілчастих вікнах їх зіниць,
І в німоті сумних дзвіниць 
Відображається минуле.

РІЗДВЯНЕ
Старенький Бог сидить на скрині даху 
І кволою рукою махає зверху нам,



Але ніхто не бачить цього знаку,
Бо люд спішить зустріти Бога там,
Де на столі свіча горить яскраво,
Де страв дванадцять, пляшка і сім’я,
Де молитов лунає шепіт млявий 
Наприкінці натомленого дня.
Старий сидить, плекаючи надію,
Що хтось побачить в сніжних порохах 
Якщо не Бога, то  хоч власну мрію,
А може, місяць в срібних небесах.
Та люд спішить сховатись по домівках, 
Де вже чекає чарка і кутя...
Старий всміхнувся стомлено т а  гірко - 
Прости нам, Боже, іменем Христа.

* * *

Перо торкається води -  
В свічаді срібному, як в небі,
Я бачу темний лик журби 
І день змарнований без тебе.

Ще пахнуть квітами вуста,
Долоні вабить твоє тіло,
Та випита жаги роса -  
Ти, наче подих, відлетіла.

* * *

Знамена хиляться до ніг, 
Втомились коні, бій затих, - 
Рука, що шаблю ще стискає, 
Безвільно раптом повисає,
І крик поранених бійців 
Скликає сонми праотців.
Над раттю  ворони кружляють - 
Жертовник смерті величають, 
Крильми закрили сонця звід



Прсзвісники майбутніх бід. 
...Кохана, - годі воювати,
Мені вже нічого сказати,
Я бранець твій і без спротиву 
Здаюсь на милість с/ііз і дива...

ДИТЯЧИЙ сон
У темному, засмаглому човні 
Ми пливемо між зорями поснулі,
А навкруги купаються в вині 
Русалки і засмажені косулі.

Ось зайчик-побігайчик пролетів,
І жаба з ’їла мавпу з тарганами,
Тут кактус на модрині засвистів 
Та вкрився волохатими плодами.

Зелений слон узувся в /умаки, 
Рушницю в руки взяла лялька Барбі, 
Вкусили в ніс горилу слимаки,
І крокодил напився трошки фарби.

Таке смішне наснилося мені 
У темному, засмаглому човні.
Не бійтеся, ви ближче підійдіть 
І в сон мій чудернацький зазирніть.

Тоді разом в засмаглому човні 
Ми попливем між зорями поснулі, 
Купатись будем в доброму вині,
І нас з'їдять засмажені косулі...

* * *
Вже осінь стукає у серці, 
Розсипався тарелик днів,
І на пожовклому конверті 
Шевченко тихо постарів.



Все тоншають листи від тебе, 
І слово слово доганя,
Я знаю -  осінь, то  від неба,
А ще - смішна журба моя.

Давно вже вистиг поцілунок 
На голеній моїй щоці,
А я все тягнуся по трунок, 
Купаюсь в споминів ріці.

Ті сиві нитки павутиння - 
На скронях мічені сліди,
Лиш осінь справжня господиня 
На святі нашої журби.

*  * *
Каштанами вродила осінь, 
Убралася в рядно дощів - 
А ми у неї сонця просим 
І все ще вірим в силу слів.

А осінь в пишнім сяйві листу 
Лиш усміхається з небес, 
їй до лиця краплин намисто 
Й печальний танець полонез.

Чудес на світі не буває - 
За осінню прийде зима,
І крига днів вже не скресає,
І ніч безрадісно сумна.

Лиш зігріває давній спогад 
Про сонце, літо, дикий пляж...
І, наче постріл, тихий здогад -  
Тебе не люблять. Спи. Пробач.



На досить тонкому льоду 
Моїх незграбних слів 
Я ковзаюсь т а  все ще йду...
Як пізно вас зустрів!

Тканина бесіди проста,
Як грубе полотно:
Чому спізнилася весна,
Коли прийде тепло?

Я ж подумки шепочу Вам 
Про ніжність і красу,
Про ваш стрункий дівочий стан 
І про очей ясу.

Постава горда, брів розліт - 
Як Сфінкс, я сторожу 
Цей досконало чистий лід,
Цю річ далеку і чужу.

Та годі слів, марноту снів 
Розіб’ю зізнанням:
Панянко, ваш гарем ослів 
Не для таких, як я!

НАРІЖНИЙ КАМІНЬ
Напічнявілі ядра каштанів 
Б’ють у небо на сполох, як в дзвін - 
Молотком розбиваю той камінь, 
Де колись я з тобою сидів.

Розлітаються друзки по хмарах,
І розноситься світом тепло,
Що лишила сідничка кохана... 
Краще б в мене її не було!



Не заплачу, і не заридаю,
Лиш на порох той камінь зітру, 
Ще колись я тобі пригадаю 
Ревматизмову болість мою!

*  *  *

До мене вдерлась Зеня гола 
У черевиках на підборах,
Без чорних майток і трико,
Без пеньюара від Со-Со.

Вона складала вірші вдома,
І підкрадалась в члени втома 
Від слів знадливих і палких,
Від уст розверзнуто-п’янких.

Від ніг, колін і ягодиць 
Готовий був я впасти ниць,
І цілювати без спочину 
Частини Зені до загину.

Аж двері рипнули -  в світлицю 
У білих в крапку рукавицях 
Марина крадькома зайшла, -  
І радість тихо відойшла.

Дівчата разом віршували,
На місяць скоса поглядали, 
Сміялись щедро із гульвіси, 
Якому сняться сни гульвісі.

Коли ж ударило дванадцять 
На Ратушу разів із двадцять, 
Розтали Зеня і Марина 
В нічному вирі, як в вітрині.



Лишивсі я, як бруд на шторах: 
Без бабських ніг, що на підборах, 
Без чорних майток і трико,
Без пеньюара від Со-Со.

Тепер ночами при вікні 
Ніяк не виспатись мені,
Шукаю від обцасів спід - 
Що зберігає небозвід...







Я кщо розсудити тверезо, то 
історія, яку я маю за честь вам 
розповісти, могла й не трапи

тись. Бо здоровий глузд в казках перемагає зазвичай 
дуже рідко, а торжествує тільки Добро. Тож відразу 
скажу, що розповідь моя казкова і прихильників 
суворої лоґіки і людей з кримінальним минулим 
прошу відкласти цю оповідку подалі. А всіх решта 
запрошую у подорож. Першу подорож славетного 
Кукуся-Мукуся.

ЗНАМЕНИТА ЮШКА СУЛЬПУРКАС
...Надходив вечір. Метушня у Великому Лісі по

маленьку вщухала, лиш вчувалось, як під Старим 
Дубом мостився на ніч Клозеринець -  йому завжди 
бракувало на ложі підстилки, бо ночами звірятку 
снились страшні сни і він геть витовк злежану лис
тяну постіль. Кожного вечора Клозеринець не давав 
спокою сусідам, зриваючи з нижчого віття свіжі лис
точки.

Кукуся-Мукуся не цікавили проблеми сусіда Кло- 
зеринця. Він усім серцем, усім єством поринув у при
готування вечері. Сьогодні гномик готував сульпур- 
кас -  рожеву юшку з суниць, що назбирав на узліссі, 
малинових листочків і двох-трьох щойно впольова
них сороканіжок.

- Знову цей невгамовний Клозеринець... -  бурчав, 
помішуючи пахуче вариво, Кукусь-Мукусь. - Яке це 
безладне плем’я, щурі -  метушаться всенький день, 
вишукують, винюхують. І все без користі поважним
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громадянам Лісу. Тільки б животики напхати. Жу
ють, румеґають... Тьфу!

Від цього бурчання Кукусю-Мукусю самому стало 
неприємно і, щоб повернути добрий настрій, дрібно- 
людок зачерпнув великою дерев’яною ложкою юшки 
і потягнув великим носом.

-  Уф-ф-ф... -  смачно видихнув Кукусь-Мукусь. - 
Ніби, вдався сульпуркас. Але щось мені підказує, що 
чогось тут бракує...

Чоловічок залишив казанок на вогні, а сам в за
думі приліг на застелене лопуховим листком ліжечко. 
Він згадував, що ще не вкинув до свого чудодійного 
сульпуркаса -  юшки, яка робить із звичайного Куку- 
ся-Мукуся велетня духу і Осяйного Мудраґелика.

При цьому занятті на хвильку залишимо нашого 
героя і я спробую розповісти про нього щось більш- 

122 менш докладне. Бо негоже оповідати про незліченні 
подвиги цього славетного представника кукусьмук- 
ського народу, не сказавши жодного слова про його, 
гідний окремої книги, рід.

Отже, слухайте. Маленький Кукусь-Мукусь на
родився дуже давно. А може, для нас і недавно. Але 
полічити його вік людськими мірками -  неможливо. 
У Кукуся-Мукуся своя система літочислення: вдалий 
день він називає роком, а невдалий -  хвилиною. Та
ким чином, він довів лісовій громаді, що живе уже 
щонайменше кілька мільйонів років і вісім хвилин.

Жив Кукусь-Мукусь, ні на йоту не порушуючи 
святих правил кукусьмукського народу, записаних 
у Книзі Діянь Кукуся-Мукуся Першого -  засновника 
славетного роду цих лісовичків. А рід цей тягнеть
ся корінням аж до всемудрого і всегрізного Перуна. 
Предки нашого героя були велетнями, вміли верґати 
громами і блискавицями, сполошуючи все живе у по
хмурих лісах та дібровах. Вміли розсувати гори і по
вертати річки... Але з тих Добрих часів сплило багато 
води. Рід Кукуся-Мукуся змалів, всохся, але мудрість 
його лиш зросла.



Наш герой був зростом трохи більший за свого 
непосиду-сусіда -  щура Клозеринця, носив ошат
ний плащ з синьої павутинки, короткі штанці з си
нього сукна і капелюшок, що нагадував сплющений 
пиріжок з крисами. Його Кукусь-Мукусь отримав 
у спадок від батька. Від нього ж до сина перейшла 
горіхова палиця і пошарпана Книга Діянь Кукуся- 
Мукуся Першого. Наш Кукусь-Мукусь теж міг мати 
який-небудь порядковий номер, але вже дуже давно 
його предки збились з лічби і тепер усі Кукусі-Мукусі 
називаються однаково. А різняться лише кольором 
штанців.

Мешкав дрібнолюдок у гарненькому будиночку, у 
який перетворився старий Березовий Пень.

От і все, час повертатись до задумливого Кукуся- 
Мукуся.

-  Згадав! -  раптом голосно заволав лісовичок. -  Я 
згадав! Таки не дарма ми, Кукусі-Мукусі, вважаємся 
наймудрішими у Великому Лісі і околицях. Треба за
зирнути до моєї Книги Діянь і все буде ясненько, що 
ж бракує моєму сульпуркасу...

Кукусь-Мукусь хутко скочив з ліжечка. Відчинив 
таємні дверцята і маленькими східцями зійшов під 
склепіння просторої підвалини. Посеред неї лежала 
велетенська Книга Діянь. Кукусь взяв спеціальним 
способом загострену паличку і почав перегортати 
сторінки. Праця була важкою -  чоловічок вкрився 
потом і віковічною павутиною.

- Давненько я не зазирав у Книгу Діянь... -  хрипко 
прошепотів Кукусь. -  Аж порозпускалась, коріння 
пустила...

Коли він знайшов розділ з написом «Сульпур- 
кас» -  сили вже полишали його. Але попереду було 
ще праці і праці, адже у велетенській Книзі відстань 
між літерами дорівнювала трьом крокам дрібнолюд- 
ка! Але втома не здолала Кукуся. Він бадьоро марши
рував сторінками, читаючи вголос: «... набрав шість 
відер суниць з узлісся і відлетіла від тягара дужка. І



заплакав я гірко-гірко. І плакав три дні і три ночі, аж 
вийшли ріки з берегів. Три дні я збирав воду у жерла 
вулканів...»

-  Так, читаєм далі... -  Кукусь заметушився на 
сторінці, -  треба знайти про рецепт сульпуркаса.

Нарешті він надибав потрібний рядок і знову по
чав читати.

-  «...перекинув відра у казан. Суниці рожевою пі
ною вранішньої сльози завирували у воді. Тоді вісім 
разів пригоршнею зачерпнув малинових листочків 
і приправив сульпуркас. Маленькі мрійниці-соро- 
каніжки додадуть юшці солодкого присмаку пишно
го і поживного харчу. Усю суміш треба перемішувати 
протягом вісімнадцяти вдихів і трьох видихів. Аж 
тоді до сульпуркаса кидається найдорожче -  квітка 
папороті і корінь мандрагори! І мудрість поселиться 
на просторах розуму! І світ стане мудрішим! І осягне 
Кукусь-Мукусь сутність сущого!»

-  Але ж я дурень, туман вісімнайцятий! Забути 
про квіт папороті і корінь мандрагори! Давно не їв 
сульпуркас -  от і глупію помаленьку...

Кукусь вискочив із пивничної зали і зазирнув до 
комірчини, де він зберігав усі свої припаси. А на по
лиці не було жодного корінця мандрагори і жодної 
сухої квітки папороті! Ця новина розпачливим зой
ком відгукнулась у серці бідолашного Кукуся. Адже 
без цих складників сульпуркас перетворювався у 
звичайну суничну юшку... Крім того, усі запаси коре
ня мандрагори і квіту папороті були зібрані в Добрі 
Часи завбачливими предками нашого героя. А сьо
годні Кукусь-Мукусь стояв перед Часом Випробо
вувань -  так називався той відрізок часу, коли хто- 
небудь з роду Кукуся-Мукуся Першого вирушав на 
пошуки приправ до родинного сульпуркасу. Тепер 
надійшла черга й нашого Кукуся-Мукуся.

Дрібнолюдок поволі відходив від крижаного стра
ху, що міцними лещатами вразив його серце. Кво
ло повернувся до зали, де його чекала Книга Діянь.



Лише в ній можна було прочитати, де знайти корінь 
мандрагори і квітку папороті. Похнюплений Кукусь- 
Мукусь знову закрокував сторінками давньої Книги. 
Знову почувся його хрипкий голос, що млявим кар
канням розлітався під склепінням старовинної пив
ниці.

-  «...Шукати корінь мандрагори треба мовчки. Він 
росте у тиші серед Мокрого Лісу біля Озера Доброї 
Хвилі. Щоб дістатись кореня, кожен Кукусь-Мукусь 
має перейти через Край Синіх Капців, Щербаті гори 
і Чортів вигін. Тоді вже буде Озеро Доброї Хвилі, а 
за ним Мокрий Ліс. Коли корінь буде у ваших ру
ках, в Кривій Балці за Мавчиним Потічком знайде
те квітку папороті. А може, навіть і цілий букет. Але 
страшіться злого Щербовця! У нього Чаша Гніву, яка 
бачить все! Страшіться Щербовця!»

Кукусь-Мукусь зупинився, щоб перевести дух. І 
тут у двері хтось постукав.

-  Заходьте, відчинено!
Двері обережно скрипнули, і до хатинки зазирнув 

хитрий ніс щура Клозеринця.
-  Я до вас, сусідоньку, ось у якій справі... -  щось 

жуючи, мовив щур, -  хочу спитати, чи немає у вас 
зайвої лопушини. Так, знаєте, спати твердо стало... А 
що ви такі заплакані, пане Кукусю? Чи не міг би я вам 
стати в пригоді?

Лагідний голос сусіди розчулив збентеженого Ку
куся-Мукуся і він запросив пізнього гостя до госпо
ди.

-  Маю велику біду, пане Клозеринцю. Скінчився 
мені запас квіту папороті і кореня мандрагори. Про
пав мій пишний сульпуркас! А без нього, який з мене 
Кукусь-Мукусь. Так, гном без бороди...

Щурик радісно зблиснув очима і тут же їх поту
пив.

-  Нічого, пане Кукусю, виберетесь в мандри, знай
дете корінь і квіт, та знову заживемо, як завжди -  у 
добрі і злагоді...



Ка
зк

и 
з-

пі
д 

ка
пе

лю
ха

 
дл

я 
се

рц
я 

і д
ля

 
ву

ха
З цими словами Клозеринець прожогом вилетів 

надвір, навіть не згадавши про причину свого ві
зиту. Поки Кукусь журився майбутніми мандрами, 
щур Клозеринець, наглядач за лісовичком, посланий 
злим Щербовцем, уже відстукував на телеграфному 
апараті, зробленому зі стручкового гороху, найрадіс
нішу новину для Щербовця -  у Кукуся закінчився за
пас приправ! Тепер він беззбройний перед Щербов
цем, і той має щасливу нагоду його знищити, і тоді 
весь світ, з усіма його чотирма стихіями, буде його!

У ЗАМКУ ЩЕРБОВЦЯ
У цю хвилину сонце зайшло за небокрай і над зем

лею запанувала темрява. О, як вона потішила Щер
бовця! А ще більше -  звістка від вірного слуги Клозе- 
ринця про Кукуся-Мукуся.

Щербовець бігав величезною чорною залою свого 
замку і верещав від радості:

-  Я -  єдиний володар! Володар усього світу! І ніхто 
мені не зможе стати на заваді! Залишилось тільки зни
щити цю почвару, цього ницого Кукуся-Мукуся, який 
без сульпуркасової юшки став нещасним слабосилим 
гномом, не здатним навіть хробачка подолати! Я роз
чавлю його, щоб ніколи плем’я Кукуся-Мукуся Пер
шого не відродилося! Щоб ніколи не підняло на мене 
меч! На мене -  віднині владаря над владарями і Все
ленського Князя Мороку!

Раптом у вікно влетіла ворона Ліза, з широко роз
зявленим дзьобом. Вона тричі облетіла залу і сіла на 
плече Щербовцю.

-  Каррр! -  сказала вона. -  Чого тішишся, господарю?
-  О, моя найдорожча, наймудріша приятелько! 

Сьогодні у мене свято! Велике свято! У Кукуся-Муку
ся скінчились приправи до сульпуркаса. І він втратив 
свою силу. Відтепер я -  Володар Світу!..

Ворона дзьобнула тріумфатора у вухо, аж той пере
смикнувся:



-  Рано тішишся, Князю. Кукусь-Мукусь завтра ви
рушить в подорож. Якщо йому все вдасться, ти зно
ву зможеш втрафити в узилище, у якому донедавна 
сидів! Приготуйся до війни, мій найдорожчий. У лісах 
говорять про твою смерть...

-  Тьфу, тьфу, тьфу, -  сплюнув через праве плече 
враз змалілий Щербовець. -  Що ти плетеш, вороно? 
Я тобі скручу голову, якщо щось подібне почнеться! 
Цього разу я не можу програти!

Князь метнувся залою і зупинився перед чорною 
Чашею Гніву. Він узяв її у руки і товсте блискуче скло, 
що ніби притягало до себе будь-який промінчик світ
ла і поглинало його, забриніло, наче важкий дзвін.

-  Що ти хочеш, володарю? З поверненням тебе із 
узилища! -  почувся громовий голос Чаші.

-  Покажи мені, о, найзіркіша, де зараз Кукусь-Мукусь?
Чорне скло замерехтіло веселковими барвами, і в

Чаші, наче крізь туман, виринула затишна кімнатка. У 
своєму ліжечку мирно посопував, вкритий пухнастим 
лопуховим листком, Кукусь-Мукусь. Час від часу він 
повертався на різні боки, навіть стогнав, але лісовий 
чоловічок не прокидався. У кутику його правого ока 
причаїлась сльоза.

-  Ха-ха! -  зареготав Князь. -  І цей голодранець, ця 
нікчема збирається зі мною воювати? Подивись, Лізо, 
на це дрібненьке тільце. Воно скоро буде мертве!

Ворона невдоволено стріпнула крильми.
-  Це нічого, Князю, що він малий. Ти ще не знаєш 

його сили. Кукусь-Мукусь Перший теж був мацьопим 
карапузом, а здолав тебе і запроторив до в’язниці. 
Краще готуйся до бою!

-  Добре, добре, налякала ти мене, -  Князь поставив 
Чашу Гніву на стіл і сів на високий трон, прикрашений 
кістками всіх тварин, які лише жили в околиці. -  А що 
я маю тепер робити, моя наймудріша?

-  Найперше -  склич усю свою рать, усіх васалів. 
Вони повинні зустріти ворога гідно. А я спробую взя
ти його хитрістю...



Ворона злетіла з плеча володаря і сіла нателеґрафний 
апарат. Дзьоб її швидко застукотів по кнопках. Вона 
відбивала шифрограму для щура Клозеринця. У ній 
було написано: «Щуре, маєш зробити справу. Напро
сися до Кукуся-Мукуся у зброєносці. Підеш з ним в 
похід і при нагоді вб’єш. Пам’ятай, щуре, твоє життя 
залежить від його смерті!».

Не можна стверджувати, що шифрограма ворони 
Лізи дуже потішила Клозеринця. Він не був ні справж
нім негідником, ні злочинцем. Просто його рід з дав
ніх-давен служив Князю Мороку. Тож Клозеринець 
мусів підкоритися наказу. Після цього він не спав цілу 
ніч -  мізкував, як вибратися у похід разом з Кукусем- 
Мукусем.

ГОРІХОВА ПАТЕРИЦЯ
Ранок у Великий Ліс прийшов вмитим росою і зве

селеним легким передзвоном лісових дзвіночків. Сон
це золотим гребінцем розчісувало розчіхрані куделі 
дерев, промінням лоскотало під крильцями пташок і 
зазирало у найдальші закутки затишних нірок меш
канців Великого Лісу.

Кукусь-Мукусь зустрів сонце уже надворі. Він 
бадьоро потягся, виганяючи з тіла залишки сну, і ру
шив до струмочка вмиватись. Кукусь набрав у долоні 
кришталевої води і занурив у неї обличчя...

-  Пирррхх... -  порскнув рідиною. -  Яка водиця, га? 
Пройняла аж до кісточок! Тепер можна і на край світу 
вибиратись!

Настрій у Кукуся значно поліпшився. Весело на
співуючи, дрібнолюдок поснідав, зачинив на заліз
ний гачок двері хижки і рушив стежкою. На серці у 
чоловічка було легко, хоч попереду на нього чигали 
небезпеки. Проте йому здавалось, що весь світ спі
ває урочисті хорали на честь походу Кукуся-Мукуся і 
бажає йому успіху у пошуках цвіту папороті і кореня 
мандрагори.



-  За горами, за лісами,
В таємничих нетрях хащ 
Заховалося чар-зілля,
Без якого сульпуркас 
Перетвориться...

- В гараж!
-  Хто сказав «гараж»? -  здивовано спитав Кукусь- 

Мукусь. Він був цілком впевнений, що цього слова в його 
пісні немає. Та й не співав він його! Хто ж сказав «гараж»?

Раптом кущі калини обабіч путівця розсунулися і 
на шлях вийшов засоромлений Клозеринець.

-  Це я... Я хотів вам, пане Кукусю, підспівати... Але 
бачу, не вдалося.

-  А що ти тут шукаєш, пане щуре? -  стривожився 
мандрівник. -  Ти сьогодні, здається, мав би вибратись 
за Говірливий Струмок по жолуді на пиво?

Кукусь запідозрив у несподіваній появі Клозеринця 
якусь капость, бо той ніколи не з’являвся просто так. 
Клозеринець раптом змалів, його хитрющий гострий 
писок розтягнувся у солодкій усмішці, а оченята схо
вались під опущеними віями.

-  О, мій благородний сусіде! -  голосно промовив 
щур. -  Нині ви вирушили у похід, який вкриє ваше 
чоло нев’янучими квітами слави! Але попереду мо
жуть бути прикрі трафунки. Я не спав цілу ніч, обду
муючи, як допомогти вам. І вирішив -  я піду разом з 
вами, щоб підтримати у важку хвилю вашу руку, чи 
подати води спраглому, або пораненому... Візьміть 
мене з собою!

Після проголошеної промови Клозеринець гепнув
ся навколішки перед розгубленим мандрівником.

-  Але на мене чекають справді важкі випробову
вання, можливо, й смерть від руки Князя Мороку 
Щербовця...

-  Та я для вас... -  заломив лапки щурисько, -  я хвіст 
собі по труси дам відрізати за кожну краплинку вашої 
крови!
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-  Але ж ти труси не носиш... -  засумнівався у щи

рості слів Клозеринця Кукусь.
-  Я куплю у першій-ліпшій крамниці!
Кукусь-Мукусь у роздумах почухав потилицю.

Йому не хотілось брати з собою Клозеринця. Але 
дорога справді заповідалась важкою і тривалою. То 
чом би не мати при собі бодай такого непутящого 
супутника, як Клозеринець? Однаково це краще ніж 
нічого.

-  Гаразд, сусіде. Підеш зі мною. Але присягни, що 
будеш вірним побратимом і слухатимеш мене, як пана 
Бога.

Щур приклав лапку до того місця, де в нього мало 
бути серце і урочисто пропищав:

-  Присягаю іменем Великого Лісу бути вірним Ку- 
кусю-Мукусю! У разі зради нехай я на всеньке життя 
забуду смак їжі, нехай я втраплю у пазурі пугача Слі
пака, нехай мені відвалиться хвіст і виросте щітка до 
помивання фляшок...

-  Досить, пане Клозеринцю. Я вірю тобі. Рушаймо 
у дорогу! Час не жде, з кожною миттю моя сила без 
сульпуркасу маліє, а ненаситного влади і зла Щербов- 
ця лиш росте. Нас чекає велика і небезпечна пригода!

Кукусь-Мукусь, щось наспівуючи, рушив порослим 
травою путівцем, а за ним, непомітно сплюнувши че
рез хвіст, попростував і щур. «Я тобі послужу, -  бурк
нув собі під ніс. -  До самої смерті».

Сонце уже видерлося аж на маківки дерев і чала
пати ставало все важче. Усі пташки поховались від 
спеки у крислатому гіллі дерев, в пошуках затінку роз
біглась уся звірина. Але Кукусь-Мукусь не стишував 
ходи, міряючи кроками дорогу. Йому кортіло якомога 
швидше покинути Великий Ліс, щоб дістатись дале
ких країв і щасливо закінчити пригоду. Кукуся вабила 
незвіданість і дорога.

-  Я вже не можу йти! -  почувся за спиною захеканий 
голос Клозеринця. -  Пане Кукусю, неможлива спека 
розтопила мені мозок і я вже світу білого не бачу!



Щур знеможено сів посеред дороги, усім виглядом 
показуючи власне безсилля і нелюдську втому. Спи
нився і лісовичок. «Може, справді відпочити? -  поду
мав він, -  однаково поспішати не варто. Далі почнуть
ся важчі випробування і потрібно поберегти сили».

-  Гаразд, перечекаємо полудень у затінку. Тут по
руч, на березі Потоку, є одна місцина...

Подорожні занурились у кущі і через хвилю вийш
ли на чудову галявину, обрамлену блакитною стрічкою 
води. Кукусь із задоволенням простягся на шовковій 
траві. Вдивляючись у небесну синь, він думав: «А цікаво, 
чи над Мокрим Лісом таке ж безкрає і безпечне небо? Чи 
там на мене чекає злий Щербовець?». При спогаді про во
рога, прояснілий вид чоловічка змінився. Те ж сталося і з 
природою: хмари враз насунули на сонце, повіяв рвучкий 
холодний вітер, а в гіллі промайнуло чиєсь чорне крило.

Кукусь роззирнувся -  Клозеринця десь не стало. 
«Мабуть, спить у якійсь покинутій нірці, ліньтюх!» -  
подумав лісовичок і теж заплющив оченята.

І даремно, бо щур зовсім не спав. Полишивши да
леко позаду свого господаря, Клозеринець нишпорив 
кущами, щоб зустрітись із вороною Лізою. Вона дала 
про себе знати як завжди -  сильним ударом грізного 
дзьоба у праве вухо щурика.

-  За що-о-о? -  заскиглив Клозеринець, боязко ози
раючись на господиню.

-  За тупість. Чому Кукусь ще живий?
-  Я... Я ще не встиг. Ми щойно вийшли у похід. Хай 

тільки ніч прийде. Я його чик... і нема гнома!
-  Каррр! Ти його чик!.. Нікчема! З тебе цілком дос

татньо, щоб докладно виконував мої вказівки. Маєш 
заночувати на Чорному Болоті.

Сіре личко щурика враз зблідло.
-  Але ж там... Там Волохач!
Ворона тріпнула крильми і засміялась, наче зарипів 

немащений віз.
-  Не бійся, він тебе не чіпатиме. Він вип’є крівцю 

лиш в Кукуся. І тоді весь світ -  наш! Запам’ятай -  но-
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чуєте на Чорному Болоті!.. -  останні слова Лізи пере
страшений Клозеринець почув уже з-за хмар, де зник
ла його володарка.

Повернувшись, щурик розбудив Кукуся, який мир
но спав.

-  Вставайте, пане, нам час йти. За кілька годин стем
ніє, і тоді треба буде подбати про справжній нічліг.

Лісовичок солодко позіхнув і потягнувся. На небі 
знову світило сонечко, весело виспівували пташки і 
йому здавалось, що природа створена лиш для того, 
щоб у нього був гарний настрій.

Мандрівники вирушили стежкою. Трохи вище за 
течією потічка через нього був перекинутий очеретя
ний місток.

-  За ним починається Зелений тракт. А там!.. -  Ку- 
кусь мрійливо примружив оченята. -  Там корчма Ка-

132 ривого Хруня -  за переказами, давнього приятеля усіх 
Кукусів-Мукусів. Там ми скуштуєм чудової грибної 
юшки, настоянки на квітах матіоли і доброго старого 
меду!

При цих словах щурик спохмурнів і закусив ниж
ню губу.

-  Шановний сусідо. Мені відома значно коротша 
дорога до корчми Кривого Хруня. Ми можем діста
тись до нього куди швидше, якщо вирушим он тою 
зарослою стежиною, що за годину виведе нас акурат 
до корчми.

-  Але ж ця стежина йде повз... Чорне Болото! Не 
проти ночі хай буде згадане.

Клозеринець заметушився, у нього забігали оче
нята.

-  Та при світлі дня нам нічого не буде, Великим 
Лісом присягаюся! Ми шмиг повз болото -  і вже 
вечеряєм у Кривого Хруня. А трактом хтозна-коли 
придибаємо до криївки...

Кукусь-Мукусь замислився, почав смикати і тере
бити свою охайну борідку. їсти йому хотілось давно 
і з цього боку пропозиція Клозеринця була як ніколи



слушною. Але Чорне Болото... Про нього розповіда
лись страшні речі у Книзі Діянь. Нібито там мешкає 
ненаситний Волохач -  рідний брат Князя Мороку. Він 
пильнував усі шляхи навколо Зеленого тракту. Хто 
потрапляв йому до лап -  уже ніколи не бачив біло
го світу. Бо Волохач висмоктував кров у нещасних і 
уже навічно залишав їх у своєму болотяному царстві 
примар. Проте чи сонце нагріло Кукуся-Мукуся, чи 
справді дався взнаки брак сульпуркасу, але наш герой 
зважився.

-  Пішли! -  він міцно схопив правицею горіхову 
патерицю і рішуче ступив на зарослу стежину. Втіше
ний щурик задріботів слідом. Мадрівці простували 
вздовж потічка.

На землю помалу сходив лінюх-вечір і вода у річечці 
із ясно-лазуревої перетворилась у темно-фіолетову, 
уже не жебоніла ласкаво і весело, а тривожно гоготіла 
на перекатах. Та шукачі пригод не чули цього застере
ження -  вони квапились, бо зовсім близько їх чекала 
ситна вечеря і добре слово Кривого Хруня. Але вечір 
був прудкішим за мешканців Великого Лісу -  мокрим 
рядном хмар він гасив останні промені сонця і накрив 
землю велетенською плахтою ночі, рясно поцяцькова
ною зірками.

-  Не встигнемо... -  прошепотів, важко дихаючи від 
прудкої ходьби, Кукусь-Мукусь. -  Не встигнемо, Кло- 
зеринцю, на нічліг до Кривого Хруня. Доведеться за
ночувати на Чорному Болоті.

Щось важко зітхнуло у мокрій багнистій низовині. 
Але за хвильку знову запанувала тиша.

-  Мій господарю, а давайте тут заночуємо. Все одно 
до корчми в темряві не втрафимо, -  Клозеринець лед
ве зміг видусити із себе цих кілька слів -  він увесь 
тіпався, мов у лихоманці, і намагався відійти від ком
паньйона якомога далі.

Лісовичок огледівся. Навколо, як тільки сягало око, 
розляглося зловонне Чорне Болото. У самому його сер
ці щось глухо булькало, стогнало, вуркало. У повітрі



прикро смерділо цвіллю та гнилизною. Ночувати тут 
було б страшно й самому Кукусю-Мукусю Першому 
навіть після доброї вечері із сульпуркасом, а що вже 
казати про нашого героя! Але іншого вибору не було 
і Кукусь почав моститися на нічліг серед болотяних 
рослин. Аж гульк -  він помітив, що щурика Клозе- 
ринця не стало!

-  Пане Клозеринцю, -  прошепотів Кукусь в тем
ряву. -  Пане щурику, де ти подівся? -  уже голосніше 
мовив він.

Не встигла луна від його голосу стихнути у нетрях 
Чорного Болота, як із жабуриння вилізла потворна го
лова Волохача. Вона всенька була вкрита лускою і лиш 
навколо озброєної велетенськими зубами пащі вору
шились волохаті щупальця. Цими білими, ослизлими 
мацаками потвор тримав за горло... Клозеринця!

-  Ти будеш Клозеринець? -  заревіла на Кукуся 
потвора. Волохач був майже сліпим від постійного 
перебування у гнилій воді. Це відразу зрозумів Ку
кусь.

-  Так, це я, великий Волохаче! -  озвався лісови
чок.

-  Це я, це я Клозеринець! А він підлий самозва
нець! Волоханю, не вір йому! -  тоненьким голосом 
пропищав переляканий Клозеринець.

-  Вірно, пане Волохачу, цей твій в’язень теж Кло
зеринець. Але інший, мій далекий родич з Великого 
Лісу. Я страшенно радий нашій зустрічі! Відпусти 
його...

Волохач засопів, роздумуючи, забулькав і поста
вив щурика біля Кукуся.

-  Уфф, знову ця клята Лізка щось понаплутувала. 
А де Кукусь-Мукусь? Не бачили? Я маю його схавати. 
Або просто знекровити.

Клозеринець шарпнувся з відповіддю, але його 
випередив лісовик.

-  Він пішов Зеленим Трактом і, напевно, уже дав
но сьорбає юшку в корчмі Кривого Хруня.



-  Тоді я вас схаваю. Не часто щось свіженьке за- 
бредае у наші краї, -  Волохач важко виліз на сухе, на
вис над бранцями усім своїм смердячим громаддям.

Кукусь-Мукусь уже прощався з життям, Вели
ким Лісом та сульпуркасом, але, побачивши вкриту 
струпами чорну тушу Волохача, взяв і почухав його 
своєю горіховою патерицею.

-  Оххх, -  з насолодою вирвалось із велетенських 
грудей Волоханя. -  Як до-о-бре-е... Ти справжній 
чарівник, Клозеринцю, і палиця в тебе чарівна. Якщо 
навчиш мене, як нею користуватись -  відпущу вас 
обох на всі чотири боки! Оххх, як добре! Ще за вухом 
почухай...

Як навчити Волоханя чухатись? Питання постало 
перед Кукусем на повен зріст, бо у почвари не було 
рук... Тоді Кукусь відламав з верби галузку і встро
мив її просто потворі у щупальця.

-  Ви тримайте палицю мацаками і повертайтесь 
тим місцем, де найбільше свербить.

Волохань спробував, поборсався якусь хвилю у 
воді, і задоволений висунувся із Чорного Болота.

-  Але ж потішили старого! Добре, відпускаю вас, 
ще й перевезу обох на той край болота, але мусите 
мені порадити, що робити, як ця галузка вломиться?

-  Коханий пане Волохачу, мусите найперше 
змінити спосіб життя. Перестаньте гнити у цьому 
жабуринні, виходьте на чисту воду. Щоранку чистіть 
зуби молодими пагінцями смереки і потроху займай
тесь атлетичною Гімнастикою. Тоді вам жодна чарівна 
палиця не буде потрібного.

-  Важко, але спробую... -  мовив Волохач і підста
вив подорожнім спину. Щасливі Кукусь і Клозери- 
нець ступили на нього і за якийсь час уже сходили на 
суходіл живі і здорові.

-  Прощавай, Волохаче! -  гукнув у темряву Ку
кусь, -  бережи здоров’я і будеш як новенький!

У воді щось важко булькнуло, і почулось бур
котіння:.«Чистити зуби, робити фіззарядку, митися...
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уффф. починаю нове життя». Але цього врятовані 
подорожні уже не чули, бо мов на крилах летіли до 
корчми Кривого Хруня -  щоб хоч на мить прихили
ти голову до гарно збитих подушок гостинного гос
подаря. Тут і залишимо наших героїв, бо було в цьо
му чарівному світі місце, де наша присутність більш 
важлива.

Над похмурим замком Вселенського Князя Моро
ку спалахували блискавиці. Щербовець лютився і на 
чім світ стоїть кляв Клозеринця, ворону Лізу і клято
го Кукуся-Мукуся.

-  Роззяво, ти подивись, подивись у Чашу Гніву! 
Що вона показує? Бачите? Сплять! Підлий Кукусь і 
негідник Клозеринець приспокійнесенько сплять 
у корчмі Кривого Хруня! Де твоя хитрість, вороно? 
Де розум, який нині тішиться, як дурень цвяшком? 
Га? Уже зранку Кукусь-Мукусь ступить у край Синіх 
Капців і наблизиться до своєї мети!

Ворона тріпнула чорними крильми, надулася, як 
миша на крупу, і каркнула:

-  Каррр, Князю! І ще раз каррр! Чи винна я в тому, 
що ти тримаєш свого брата в чорному тілі, ще й на 
Чорному Болоті? Він спокійненько міг би робити всі
лякі паскудства й у чистому Струмку. Але вже пізно. 
Треба придумати щось нове.

Знервований Щербовець гриз нігті і час від часу 
розпачливо сьорбав носом.

-  Лізко, чудовисько, придумай щось, бо згинем 
обоє!

-  Гаразд, Князю, я ще служитиму тобі, каррр! За
раз полечу до глупого владаря Краю Синіх Капців. 
Він не випустить із своїх лабет Кукуся! Каррр!

Ворона змахнула крильми і вилетіла у стрільчасте 
вікно. Над замком Князя Мороку перестали спалаху
вати блискавиці. Щербовець гучно висякався у полу 
свого жупана, ще двічі куснув велетенський гострий 
кіготь на правиці, який особливо любив, і заснув. 
Просто на підлозі.



КРАЙ СИНІХ КАПЦІВ
Для Кукуся-Мукуся решта ночі, мало не зіпсованої 

Волоханем, минула щасливо і солодко. Йому снились 
помаранчі, як на Новий рік, і улюблений, запашний, 
паруючий сульпуркас. А щурик Клозеринець, незва
жаючи на пережите, усе не міг поринути у сон. Тіль- 
ко-но він стулював повіки, як перед очима поставала 
жахлива картина -  ворона Ліза видзьобує йому печін
ку, а жорстокосердний Щербовець регоче, аж захо
диться з його мук.

Щурик не витримав і сів на ліжку. Поруч мирно со- 
пів Кукусь-Мукусь.

«Ще годину тому я зробив все, щоб його згубити, -  
важко думав щурик. -  А він мені життя врятував. Ні, 
пориваю з підлою Лізкою і буду вірно служити Куку- 
сю -  відтепер моєму господарю!» Враз Кукусь пере
вернувся на правий бік і пробурмотів крізь сон:

-  Добре-добре, служитимеш мені, пане Клозерин- 
цю. Тільки маєш перед тим добре виспатись...

Вражений тим, що Кукусь-Мукусь вміє читати його 
думки, Клозеринець так і заснув із відкритим ротом.

А зранку, добряче поснідавши смаженою яєшнею 
із запашним окрайцем свіжесенького хліба, наші герої 
почали збиратись в дорогу.

-  А чи далеко панство зібралося? -  ґречно запитав 
їх підсліпуватий Кривий Хрунь.

-  А вам що до того? -  зворохобився Клозеринець. 
Але його притримав розсудливий Кукусь-Мукусь.

-  Не можна так з людьми, Клозеринцю. Ми ж не 
розбишаки якісь, не злодії, -  тоді звернувся до Кри
вого Хруня: -  Ми, шановний пане, прямуємо до Мок
рого Лісу, що біля Озера Доброї Хвилі, щоб віднайти 
корінь мандрагори і квіт папороті.

-  Ой, не добру дорогу ви вибрали, мої кохані... -  
скрушно похитав лисою головою люб’язний Хрунь. - 
Одразу за моєю корчмою починається Край Синіх 
Капців, де лютує вреднющий король Право-Лівий-



Капець-Гнівливий. Треба дуже боятись його люті, бо 
тоді він здатен власнимим руками залоскотати люди
ну насмерть!

-  От нелюд! -  перелякано зойкнув Кукусь. -  А чи 
можна його якось укоськати?

-  Ніхто того не відає, але мудрі люди кажуть, що 
сила його люті криється у синіх капцях, що він но
сить!

Мандрівці ґречно подякували гостинному госпо
дарю за добру пораду і вирушили в дорогу. Акурат за 
корчмою в землі стримів стовп з дерев’яним щитом, на 
якому було написано: «Стій і стережися, Богові моли
ся, капці поміняй, бо входиш у наш край!». А над ним 
великими синіми літерами було навацькано: «Край 
Синіх Капців».

Подорожні минули кордон і ступили на землю 
вреднющого короля Право-Лівого-Капця-Гнівливого. 
Цілий день вони стоптували черевики, відпочиваючи 
лиш для того, щоб «кинути за комір» окраєць хліба, 
цибулинку і кусень сиру.

Тим часом ворона Ліза виконала свою обіцянку і 
навідалась до владаря Краю Синіх Капців. Той сидів 
на троні і тримав ноги у мидниці з гарячою водою. Він 
блаженно ворушив розіпрілими пальцями у гарячій 
воді із рум’янковим настоєм і щось муркав собі під 
ніс. Біля мидниці стояли його сині капці -  правий біля 
лівої ноги, а лівий біля правої.

-  Нехай будуть прокляті мозолі вашої величності! - 
привіталась традиційним вітанням у цьому краї воро
на і присіла на спинку трону.

-  Нехай згинуть назавжди! -  відповів король і по
морщився від болю. -  Замучили вони мене, Лізко... 
Сил вже нема. Віриш, часом в такі нерви впадаю, що 
можу двом-трьом придворним голову відрубати ніза
що! А все через ці кляті капці.

-  Недовго тобі залишилось мучитись, -  підбадьо
рила нещасного короля ворона. -  Оце щойно кордон 
твого королівства перетнув великий чарівник і лікар



Кукусь-Мукусь із своїм учнем. Він напевно знає, як 
тобі допомогти, о, великий владарю! А як не допомо
же -  скарай його на горло!

-  Дякую, вороно, за добру звістку! Гей, сторожа, а 
приведіть мені двох подорожніх, що ступили на нашу 
землю біля корчми Кривого Хруня! Один капець тут, 
другий -  там!

Вояки вмить побігли виконувати королівський наказ, 
хоч бігти їм було дуже важко, адже капці вони носили як 
і король -  лівий на правій нозі, правий -  на лівій...

Поки вояки підтюпцем клишоного кривуляли 
шляхами-доріжками королівства, наші мандрівники 
втрапили в халепу. Ступивши у перше-ліпше містеч
ко, де їх негайно заарештували як революціонерів і 
ворохобників, що своїм виглядом закликають нарід 
до повстання.

-  Та скажіть, -  мало не плакав у в’язниці Кукусь- 
Мукусь, -  у чому наша провина?

-  А як ви капці носите? Га? Правий на правій нозі, 
а лівий на лівій! -  кричав на заарештованих горластий 
капітан П’ятка-На-Бакир. -  А це грубе порушення 
нашої давньої дідівської традиції! За це вас засудять 
і стратять на майдані, щоб інші до такого не додума
лись.

-  Але ж ми не знали, що у вашому краї такі тради
ції...

-  Ага, не знали! А напис при вході до Краю читали? 
Читали. Зрештою незнання законів не рятує вас від 
кримінальної відповідальності за їх ґвалтовне невико
нання. Але ж Кат-На-Високих-Підборах матиме втіху 
від вашої страти! Давненько у нього не було роботи...

Капітан полишив в’язнів у цілковитій розпуці. Ку
кусь-Мукусь не знав, як йому вирватись із криміналу 
і виконати своє найважливіше завдання -  наварити 
сульпуркасу, щоб злому Щербовцю на віки вічні у носі 
крутило...

А перестрашений Клозеринець кляв свою невесе
лу щурячу долю, яка вигнала його, нещасного, у цю
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страшну мандрівку. Аж тут у важких дверях заскре
жетали засуви, і до в’язнів увірвались королівські па- 
холки.

-  Ану виходь! Руки за голову, голову -  до стіни, сті
ну -  до дверей, двері -  надвір! Марш до палацу влада
ря Краю Синіх Капців, їх світлости короля Право-Лі
вого- Капця-Гнівливого!

Простуючи дорогою, Кукусь-Мукусь із зачудуван
ням спостерігав, як мучиться-мордується місцевий 
капценосний нарід. Усі -  і старі, і малі, носили капці 
навпаки, від чого мали покручені, викривлені ноги і 
стражденний вираз обличчя. Здавалося, що вони від
бувають якусь страшну покуту...

-  Шановний пане офіцере, а Скажіть-но, чого це усі 
навколо так дивно носять взуття -  правий капець на 
лівій нозі, а лівий -  на правій?

140 -  О, вільноязикий мандрівниче! Добре, що тебе не
чує Великий Прокуратор Синіх Капців! Тебе б відразу 
скарали на горло за такі зухвалі слова. Але я тобі від
повім, бо ти чужинець і голова в тебе чужинська.

Тисячу літ тому засновник нашого краю, хай ім’я 
його вічно лунатиме під небом Краю Синіх Капців, 
у страшному герці переміг капосного Довгостопого 
Медоїда, який розоряв наші пасіки, виїдаючи з вули
ків мед. Відважний лицар Крем’яноп’ятий Чавиніг, як 
тільки зачув про напад неприятеля -  похапцем взувся 
у свої улюблені сині капці і кинувся на Медоїда зі всією 
люттю та відвагою! Він так відтоптав ворогу своїми 
підборами ноги, що той не міг ходити. Його, каліку, 
підібрав мандрівний цирк, де він заробляв на хліб, по
казуючи свої величезні, як вуха у слона, розтоптані сто
пи. А відважний лицар Крем’яноп’ятий Чавиніг лиш 
удома побачив, що, кваплячись на герць, неправильно 
взувся -  правий капець на ліву ногу, а лівий -  на праву. 
З того часу весь наш нарід саме так носить капці, відда
ючи шану засновнику нашої держави...

-  Але це, певно, дуже боляче, -  вставив свої п’ять 
копійок вражений оповіддю Клозеринець.



-  Зате це насправді велика честь для кожного, хто 
носить горде ім’я громадянина Краю Синіх Капців! -  
промовляючи ці слова, офіцер випростався, почав 
карбувати крок по бруківці і відразу скривився від 
болю - видно, мозолі в цьому королівстві дошкуляли 
не лише найяснішому владарю...

За дбайливо доглянутим парком, у якому цвіли лише 
сині та блаватові квіти, з’явилась пишна будівля пала
цу. У передпокої Кукуся-Мукуся змусили перевзутися 
у спеціяльні гостьові сині капці, натягнувши за тради
цією лівий на праву ногу, а правий -  на ліву. А Клозе- 
ринця, який взагалі ніколи не носив капців, змусили 
пересуватись на чотирьох. Мовляв, без капців до коро
ля можуть входити лише його кохані дружини, числом 
сорок і... собаки. Отже Клозеринець мав або вдавати з 
себе дружину короля, або пса. Він обрав друге.

Нарешті наші герої постали перед червоними очима 
їх величности Право-Лівого-Капця-Гнівливого. Видко, 
гарячі ванни уже не допомагали королівським ногам, 
натерті пухирі потріскали і їх світлість відчував, як 
проклятущі капці виповнюються його сукровицею...

-  Як ви сміли прийти в наш край і підбурювати мій 
гордий народ до скасування давніх традицій? За це вас 
судитимуть і покарають страшними муками!

-  Я не смію заперечувати, ваша світлосте...
-  Я теж, я теж не смію, хоча дуже хочеться! -  за

крутив хвостом Клозеринець і навіть спробував гав
кнути.

-  Але мені здається, що й ви, і ваш народ безмірно 
страждає від великої помилки, яка вкралась в історич
ні перекази, що спричинило плутанину і... мозолі.

-  Не може бути ніякої помилки! Наші предки уже 
тисячу років дотримуються правил носити капці нав
паки. Так було, так є і так буде. І край. Чи ви щось інше 
знаєте?

-  Помилка полягає в тому, що тисячу років тому 
люди ще не називали капці лівий чи правий. Просто не 
вигадали цих назв. Отже, насправді ніхто напевне не



знає, як носив капці славетний лицар Крем’яноп’ятий 
Чавиніг. Тож ви можете з повним правом перевзутися, 
але перейменувати капці. Тобто правий, що на правій 
нозі, назвіть лівим, і навпаки. Для цього треба видати 
спеціяльний указ і трохи підправити історію в шкіль
них підручниках.

-  А що, це непогана думка... -  король помалень
ку витягнув понівечені стопи із синіх черевиків і, 
помінявши їх місцями, знову узувся... Його пожовкле 
і збабчене обличчя раптом просяяло, розпогодилось 
і на устах народилась кволенька усмішка. -  Боже, яке 
блаженство, яка насолода! Подивіться, це справді 
лівий капець, а цей цілком правий!

Король аж пританцьовував від щастя, задираючи 
то одну, то другу ноги. Заспокоївшись, їх величність 
наказав нагородити Кукуся-Мукуся і Клозеринця 
коштовним камінням, золотими ланцюгами і капцями 
із діамантовими підборами. Але наш мудраґелик від
мовився, лиш попросив підвезти його і Клозеринця 
до кордонів Краю Синіх Капців, ближче до Щербатих 
гір.

-  Ой, дарма ви туди прямуєте, -  краще б жили у нас 
в пошанівку і пишноті.

-  Добра думка, -  потер лапки Клозеринець, -  чого 
капці зношувати?

-  Ні, -  зітхнув Кукусь-Мукусь, -  хоч і важко вас по
кидати, але нас чекає дорога. Бо без сульпуркасу Все
ленський Князь Мороку захопить увесь світ...

-  Ой, я зовсім забув, -  похопився король, -  перед 
вашим приходом до мене від Щербовця прилітала 
ворона Ліза. Гадаю, що вона сподівалась на мій гнів і 
вашу швидку смерть.

-  Значить, ми чимшвидше повинні дістатись Щер
батих гір.

-  Гаразд, я дам вам найшвидших носіїв. Вони в пе- 
ревзутих капцях вмить донесуть вас у ношах до тих 
гір. Але бійтесь Того, Хто В Дуплі Сидить! То страш
ний нелюд, без данини нікого не пропукає через гори.



-  Одне тішить, -  втер хитрющу мордочку Клозери- 
нець, -  Лізка дістане по сам хвіст за свою невдачу.

Усі радісно засміялись. Бо це була чиста правда.
Лютий Щербовець бачив чергове фіаско ворони 

у Чаші Гніву і, схопивши птаху за крила, почав люто 
висмикувати пір’я з хвоста. Лізка кричала і намагалась 
вирватись, але Князь Мороку лиш реготав з її спроб і 
продовжував общипувати воронячий хвіст... А коли 
скінчив -  вона нагадувала нещасну обдерту курку, що 
навіть на бульйон не годиться.

-  Все, Лізко -  дуй до Того, Хто В Дуплі Сидить і на
кажи йому, щоби обов’язково знищив клятого Куку- 
ся-Мукуся і зрадника Клозеринця!

-  Та як я можу до нього «дути», коли ви, ваше без
честя, обскубали мені увесь хвіст? Летіти я не можу, а 
якщо бігти до нього -  ноги по крила зітру!

-  То що ж робити?
-  Есемеску напишіть тому дуплосиду на мобіль

ний...
-  Так я ж грамоти не навчений, -  втер мокрого носа 

Владар Пітьми. -  Об мене вчителі в школі вісім указок 
обламали, але я так абетки й не подужав!

-  Добре, сама напишу. Тільки телефон дайте... -  і 
взялась дзьобом писати есемеску лютому дуплосиду. 
Той, прочитавши повідомлення на дерев’яному дисп
леї, люто заревів на всі Щербаті гори. Ось де буде поті
ха для нього, вредного!

ЯК ТОЙ, ХТО В ДУПЛІ сидить 
ПАНОМ ЕМІЛЕМ СТАВ

За кілька годин Кукуся-Мукуся і Клозеринця на 
ношах принесли під самі Щербаті гори. Далі носії від
мовились іти, бо від самого передгір’я аж до старез
ного дуба на сідловині перевалу стежка була встелена 
кістками необачних мандрівців, які насмілились пішо 
перетнути Щербаті гори. Коли Клозеринець поба
чив цей смертний шлях -  мало не втратив свідомість.



Його лапки затремтіли, вуса обвисли, а тонкий хвіст 
зав’язався бантиком.

-  Мій найдорожчий пане, -  прошепотів наїжаче
ний щурик. -  Мені здається, що нам не варто одразу 
пхатися на перевал -  погода псується, та й уже ве
чоріє. Поночі ми беззахисні перед Тим, Хто В Дуплі 
Сидить...

-  Що, злякався, пане щуре? -  Кукусь поплескав су
путника по плечу, але обличчя гномика було зовсім 
невеселим. -  Нічого, здолаємо і того дуплосида. Але, 
схоже, ти таки маєш рацію -  не варто дертись на пере
вал у пітьмі, десь заночуємо, нічку перебудемо, а вже 
із ранковим сонечком вирушимо у похід. Давай пошу- 
каєму якусь криївку на ніч.

Мандрівці, понишпоривши, таки знайшли непо
далік втоптаного путівця доста затишну яскиню, із 
обладнаним каміном та вирубаними у скелі зручними 
ложами, встеленими торішнім листям.

-  Схоже, тут зупиняються подорожні на ночівлю, 
щоб потім взяти приступом сховок Того, Хто В Дуплі 
Сидить.

-  Але щось це їм не дуже вдається -  дивіться, усі 
сліди ведуть до перевалу, але жоден від нього... Ой не 
подобається це мені, чує моє серденько біду...

-  Нічого, Клозеринцю, зараз ми зготуємо запахню- 
чий куліш і тобі відляже від серця. Бо дивись, друже, 
скількох небезпек ми уникнули, скільки перешкод по
долали -  і Того, Хто В Дуплі Сидить здолаємо! Розпа
люй ватру, будем вечерю готувати.

І наші герої взялись безобавно до справи -  бо оби
два дуже любили готувати їжу. Вважали за справж
нє мистецтво спекти рум’яного пирога із хрущами, 
стушкувати із заячої капусти смаковитого біґоса, чи 
посмажити на шпичках щойно вилапаних у випрілій 
ріллі дощових хробачків, перекладених грибами. Поки 
друзі готували куліш, споночіло, небо затягло хмара
ми, воно наче сховалось від подорожніх, не бажаючи 
бути свідком неприємного видовища. Але ні Кукусь,



ні Клозеринець не звертали уваги на пітьму, що огор
нула печеру, ні на вітер, що раптово знявся і нама
гався задути вогнище багаття, ні на далекий стогін та 
сопіння якоїсь незнаної істоти на сідловині перевалу. 
Бо у печері уже розкішно пахло наваристим кулішем. 
хлібом, який акуратними окрайцями нарізав Клозе- 
ринець, і цибулею, почищеною Кукусем-Мукусем. Та 
тільки наші герої взялись вечеряти, раптово усе стих
ло, лиш було чутно, як щось шурхотить у торішньому 
листі та плямкає вдалечині.

-  Розумієш, щурику, життя така штука, якої не тре
ба боятись, але треба поважати і ніколи не нехтува
ти пересторогами... -  розмірковував із повним ротом 
Кукусь. Гном потягнувся ложкою до казанка, аж враз 
побачив, як щось змієвидне схопило казан з кулішем 
і зникло у темному отворі печери. За мить на перевалі 
луною розляглось жахливе ревисько:

-  А-а-а, пеце, дузе пеце! Йой-йо-йой! Бідний мій 
язицок!

Кукусь-Мукусь, не вагаючись ні секунди, із смо
лоскипом в руках кинувся на голос. Бігти довелось 
довгенько, аж до перевалу. Ось і темнюще громаддя 
старого дуплистого дуба. Саме із чорнильної глибини 
дупла і чулось виття, стогін і плямкання.

-  Ге-гей, шановний пане Невідомцю! -  крикнув в 
отвір наш герой, -  зараз же віддайте наш казанок із 
кулішем! Якщо хочете їсти, попросіть, ми б запросили 
вас до столу. А красти у порядних людей харч зі сто
лу -  справа нечем і вовкулаків. Ви ж не вовкулака?

-  Нє, я не вовкулака, -  почувся з дупла тихий го
лос, -  я Той, Сцо В Дуплі Сидить. Я б наплосився до 
вас на вечелю, але ніяк не мозу із дупла вилізти, голова 
не плолазить! Бацис? І так все зиття...

Кукусь присвітив у дупло і побачив зарослого 
та смердючого чоловічка із величезним баняком- 
шоломом на голові. Із рота смердюха звисав довжелез
ний язик, що наче жив власним життя -  то прудко ви
повзав із дупла і повертався із причумленою мишкою.



то прудко обвивався навколо тіла дуплосидця, то наче 
ящірка, раптово зникав у роті чоловіка.

-  А чого ви так дивно говорите, наче дражнитесь? - 
спитав зачудований лісовичок.

-  А як тут не сепелявити? Ви видите, якого я язика 
маю? Він собі сам гуляє, як хоче, а я навіть писнути не 
можу! Тобто писцати я можу, але се не помагає... Через 
той язик цасто голодний лисаюся. От і нападаю на по- 
долозніх і всяких інсих пелехозих... Тому я тебе залаз 
з’їм лазом зі станами і капелюхом!

-  Чекайте, пане дуплосидцю, а що мені буде, якщо я 
вас визволю і кулішем нагодую?

-  Плавда визволис?
-  Принаймні спробую.
-  Давай, плобуй, тоді я не їстиму! Язиком плисяга- 

юсь!
Кукусь-Мукусь запалив ще одного смолоскипа і ре

тельно оглянув Того, Хто В Дуплі Сидить. Язик справ
ді не давав спокою нещасному: зав’язувався вузликом, 
скручувався спіралькою, а часом і складним столярним 
метром. Кукусь-Мукусь довгенько придивлявся до ньо
го, прицілився і, вичекавши мить, зловив його за кінчик. 
Язик почав звиватись, ніби щойно спіймана змія, шипі
ти, але таки заспокоївся і обвис. Тоді Кукусь голосно про
читав витатуйований на ньому напис: «Той визволить 
мене, хто злого не боїться, і від удару все мине, і шолом 
розлетиться. Мамою присягаюсь -  Лютий Щербовець».

-  Невже, шановний, ви не могли стільки літ про
читати секрет свого визволення на власному язиці?

-  Та йой, не гламотні ми... Але, дологенький визво
лителю, плосу тебе уклінно -  вдал цимось по моєму 
баняку, нехай цали зникнуть і я змозу вилізти із своєї 
тюлми!

Кукусь подивився довкруж: свою чудову горіхову 
палицю він залишив у печері, на підлозі не було нічого 
важкого і замашного крім... казана із кулішем! Чолові
чок схопив за дужку чавунець і зі всього маху вдарив 
Того, Хто В Дуплі Сидить по шолому. Залізяка трісну



ла і розлетілась на понівечене залізяччя, очі у потвор- 
ка теж випали на долівку, але за хвилю втягнулись у 
голову. Як і язик, що враз зник у ротовій ямині і став 
цілком підвладний дуплосидцю.

-  Як, як добре! Повік, мій шановний, я буду вдяч
ний тобі! Боже, я знову господар своєму язику! Та ще 
й можу мандрувати на всі чотири боки! Слава тобі, 
мандрівниче! До речі, а як тебе звати?

-  Я -  Кукусь-Мукусь. Мандрую зі своїм побрати
мом, щуриком Клозеринцем...

Кошлатий великоголовий чоловічок із дупла рап
том завмер і сумно подивився на свого рятівника:

-  То це тебе наказав убити Владар Пітьми Щербо- 
вець?

-  Либонь, так...
-  А не буде сього! Бо не буду я свого визволителя на 

смерть карати. Не треба було йому мене стільки літ в 
дуплі тримати... -  похнюплено мовив чоловік, -  зовсім 
здичавів я... Чуєш, братику, заплати злому Щербовцю 
за кривду мою. Кров’ю заплати. А я тобі допоможу! 
Добре?

-  Гаразд, брате. Добре, що ти уже не в дуплі сидиш, 
а вільний і розкутий. Можеш навіть вибрати для себе 
будь-яке людське ім’я, -  поплескав співрозмовника по 
плечу Кукусь.

Той на якусь мить задумався, пошкробав нестри- 
жену куделю на голові і ніяково мовив:

-  Слухай, а можна мене називати Еміль? Довгими 
зимовими вечорами, коли мій язик ходив на полюван
ня, я мріяв, що колись вийду із дерева, і всі мене нази
ватимуть Еміль. Гарно, правда?

-  Навіть дуже. Бути тобі віднині Емілем, або Міль- 
ком по-простому. Але Еміль не може бути немитим, 
нечесаним і смердючим. Мусиш стати нормальним 
чоловіком -  чистим і охайним.

-  Я миттю збігаю до потоку і приведу себе до ладу, 
а ти чекай мене в печері. І зваріть мені таки вашого 
кулішу, бо Емілеві їсти хочеться-а-а, -  останні сло



ва новоспечений Мілько прокричав уже дорогою до 
струмка.

Кукусь з полегшенням зітхнув і озирнувся:
-  От і ще одна пригода позаду... Але де ж це подівся 

мій зброєносець? Де Клозеринець? Халепа з хвостом!
Щурик справді пропав з овиду. Гном узяв казан і 

важко спустився із високого перевалу до яскині. Во
гонь все ще горів. Раптом у сусідніх кущах щось зах
липало, зашморгало носом. Кукусь узяв палаючу го
ловешку і розсунув кущі. На мокрому від сліз пеньку 
сидів щурик Клозеринець і гірко плакав.

-  Ти чого, щурику? -  погладив Кукусь-Мукусь 
звірятко по голівці.

-  Я... Мені ніколи, ніколи не стати таким, як ви, 
мій пане... Кукусь-Мукусь усіх перемагає, долає усі 
труднощі... Усі вас люблять! Усіх ви звільняєте. А я... 
Лиш перестрашене, лякливе щурисько, яке все життя 
зі страху служило злому владарю... Я не гідний стояти 
поруч з вами...

Кукусь мовчки взяв щурика за лапку і привів до 
вогнища. Воно відразу огорнуло прибульців теплом і 
затишком.

-  Розумієш, мій любий Клозеринцю, тобі не треба 
бути ні мною, ні ким іншим. Будь собою. Але віднайди 
в собі сили, щоб відкрити в своїй душі той скарб доб
роти і любові, який покоїться в кожній Божій душі.

Клозеринець ще раз сьорбнув гострим носом і по
легшено зітхнув.

-  Я шукатиму, мій пане, і обов’язково знайду цей 
скарб у собі.

-  От і добре. А зараз розігріємо куліш, бо скоро 
з’явиться голодний Мілько -  не варто дратувати його 
ненормальний язик...

І справді -  за мить з’явився чисто виголений і 
вмитий Еміль. Від нього пахло любистком і м’ятою. 
Одіж у колишнього потворка була випрана і ретельно 
викручена, а на шиї бовталася краватка, сплетена з та
тарського зілля і лілій.



-  А я прийшов -  щастя знайшов! -  весело озвався 
Еміль. -  Теперка ще б постригтися, і вмирати можна!

-  Та чого ж вмирати такому файному леґіню, який 
щойно на світ народився? Ану ж, любий щурику, зро
би добру справу -  підстрижи пана Еміля своїми гост
рими зубками, як свої пречудові вуса підстригаєш!

Клозеринцю довго наказувати не довелося. Вмить 
взявся за кошлату шевелюру Мілька. А Кукусь-Му- 
кусь допильновував куліш, який апетитно пахтів на 
всі гори.

Коли пан Еміль обтрусився від обтятого волосся і 
язиком зачесався на проділ -  перед зачудованими по
дорожніми постав гожий синьоокий леґінь з крават
кою, в трошки мокрих ногавицях, протертих на колі
нах.

-  Ну, брате Мільку, тобі тільки під вінець! -  захоп
лено сплеснув руками повеселілий Кукусь. Ще б вин
ця малинового з цього приводу пригубити...

-  А є в мене, -  захоплено вигукнув пан Еміль. 
Вмить з його рота вискочив довжелезний язик і зник 
у темряві. Не встигли друзі ложки в руки взяти, як 
той повернувся, тримаючи на кінчику крутобоку 
баклажку.

Цієї ночі не було на світі щасливіших, ніж троє 
побратимів у теплій яскині. Смачно повечерявши, 
вони частувались вином і тихо гомоніли про кращі 
часи -  які були, і які ще настануть. Аж тут пан Еміль 
вигукнув:

-  А зранку ми всі вирушаємо на край світу мені не- 
вісту шукати!

-  Е ні, братику, не час нам у старостів бавитись. 
Треба світ від лютого Щербовця визволяти... Муси
мо знайти мандрагору і квіт папороті для сульпурка- 
су. Тоді подолаємо вселенське зло. А дорога нас чекає 
нелегка: через Чортів вигін, тоді вже буде Озеро Доб
рої Хвилі, а за ним Мокрий Ліс. У ньому росте корінь 
мандрагори. А в Кривій Балці за Мавчиним Потічком 
знайдемо й квітку папороті.
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-  Раз така справа заповідається -  піду й я з вами. 

Може, дорогою і зустріну веселу душу, яку полюблю 
усім серцем. А ще допоможу звоювати злого Щербов- 
ця, що мені віку хотів вкоротити і життя занапастити. 
Тим паче, що бісів вишкребок з Чортового вигону - 
мій добрий приятель і побратим у грі в шахи.

-  От і гаразд, друже, нам твоя поміч стане у нагоді. 
Давайте до ранку ще подрімаємо, а коли сонце зазирне 
під повіки -  вирушим у мандрівку.

І ситі та веселі друзі заснули праведним сном.

ДОБРЕ ДОБРИМ ДОБРЕ СПАТИ...
А таки добре спали всечесний Кукусь-Мукусь і 

щойно визволений із лабет зла пан Еміль. А от Клозе- 
ринцю снились жахіття. Наче у чорному замку Влада
ря Пітьми і Мороку лютував знавіснілий Щербовець. 
На його плечі сиділа общипана ворона Ліза, а в руці у 
нього в’юнився чорний колючий гарапник.

-  Будеш, Чорте Лисий, мені допомагати? Чи так 
само зрадиш свого Владаря, як і твій друзяка -  Той, 
Хто В Дуплі Сидить?

-  А що, вже не сидить? -  боязко проскімлив Лисий 
Чорт.

-  Вже не сидить, вже на волі! І тобі привіт передає, 
але це останній привіт, який ти почуєш в своєму жит
ті, якщо не зведеш їх зі світу! -  прокаркала у зблідле 
від страху лице Чорта ворона Ліза.

-  А щоб ти пам’ятав про це -  дістанеш від мене да
рунок! -  і знавіснілий Щербовець з усього маху вда
рив Чортиська гарапником по плечах. Той крутнувся 
від болю і здимів із прокляттями свого Владаря...

У ту саму хвилю Клозеринець прокинувся із жах
ливим криком, від якого на рівні зірвались і Кукусь- 
Мукусь, і пан Еміль.

-  Щойно Щербовець послав Чорта Лисого нас зни
щити! Ще й гарапником по плечах, бідачка, дістав!

-  Це недобре, -  спохмурнів Мілько. -  Слід від га
рапника Щербовця -  страшна річ. Якщо Чорт не ви



конає завдання свого чорного пана, то він пектиме 
немилосердно. І чим більший спротив -  тим важчі 
опіки. Аж поки нещасний не вмре від болю і ран...

-  А що може зарадити цьому? -  спитав стривоже
ний Кукусь.

-  Цього ніхто не знає...
-  Раз така справа, можемо лиш сподіватись на 

чудо. Бо подолати Чорта Лисого на Чортовому вигоні 
не зможе навіть Владар Пітьми. А зі слідом гарапни
ка шансів у нас зовсім мало... Але й не спробувати не 
можна! Вперед, мої друзі! Вороття у нас немає...

Поспіхом зібравшись, Кукусь-Мукусь, Клозе- 
ринець і пан Еміль виступили у похід. Сонце якраз 
лиш позолотило гострі краї Щербатих гір і це додало 
наснаги подорожнім. Прохолодне вранішнє повітря 
бадьорило і збуджувало, несамовиті солов’ї із пер
шим сонячним промінням на всі голоси взялись 
славити і високе небо, й щедру землю, і вселенську 
любов, яка розпирала їх маленькі груденята. Від цьо
го крута гірська стежка видавалась друзякам парко
вою алеєю, якою звикли прогулюватись малюки та їх 
говірливі мамусі. Лиш Клозеринець, якому не давали 
спокою темні тіні недавного сну, дещо відстав від Ку- 
куся і пана Еміля.

Доста прудко вони подолали перевал і повз крис
латі смереки та буки вийшли на останній пагорб. З 
його вершини відкривалася велична панорама на 
Чортів вигін. Колись він вабив смарагдовим килимом 
трав та пригожими садками. Бо Лисий Чорт кохався 
в садовині, доглядав дерева, як своїх дітей, щепив їх 
рідкісними сортами, чіпляв до кожного деревця по 
шпаківні... Нині ж Чортів вигін справді відповідав 
своїй назві. Уся долина від краю до краю була спотво
рена жахливими ровами, від квітучих садків залиши
лись лиш обгорілі цурпалки, а смарагдові вруна трав 
вигоріли рудими плямами.

-  Як же його болить прокляття Щербовця, -  із су
мом мовив Мілько. -  Егей, Чорте Лисий, друже мій



найщиріший! Озовись! Ми прийшли з миром, і з ми
ром підем!

-  Ой, хлопці-молодці, йдіть звідсіля, поки моя 
ласка! Бо як тільки ви ступите на мій вигін -  біда 
вам буде, а мені неслава на віки вічні... -  голос 
Чорта Лисого доносився наче з-під землі -  глухо і 
важко.

-  Що, пече мітка лиходія з Чорного замку?
-  Ой, пече огнем пекельним, виразкою незагойною, 

карбом пломенистим...
Пан Еміль лиш руками розвів на стогін свого поб

ратима вірного.
-  Не знаю я, хлопці, як вам допомогти, і другові 

своєму не зашкодити. Лишається нам довіку стояти 
тут і чекати, поки нещасний душу свою грішну від
дасть від болю пекельного.

-  От і добре -  повернемось до дупла вашого, пане 
Емілю, вичистимо його, зробим з нього справжній па
лац. А за той час Чорт Лисий скапцаніє. От тоді й про
довжимо мандрівку... -  радісно ляснув у долоні Кло- 
зеринець, у якого від одного вигляду спаплюженого 
Чортового вигону жижки трусилися.

-  Чекати нам негоже. Та й не можем ми чекати... -  
Кукусь-Мукусь рішуче вдарив кулак об кулак. -  А ска
жи но мені, Мільку, чи правда, що Чорт Лисий любить 
у шахи грати?

-  Понад усе на світі! Ми з ним часом по кілька діб 
просиджували над складними партіями. І, хоч він зав
ше мені програвав, але боровся до останнього.

-  Це добре. А запропонуй своєму другу в шахи зіг
рати, на абсолютне чемпіонство. Хто програє -  той 
уже ніколи не стане чемпіоном. А хто виграє -  усла
виться навіки...

Пан Еміль одразу взявся виконувати волю Кукуся.
-  Брате Чорте, чи чуєш мене добре?
-  Аякже!
-  А чи не хочеш зі мною в шахи зіграти? Останньо

го разу ти з десяти партій дев’ять програв. Цього разу



пропоную тобі реванш, та не простий! Хто виграє -  
той стане абсолютним чемпіоном з правом носити по
чесну чемпіонську стрічку і вдень, і вночі.

Довго не відповідав Чорт Лисий, аж десь за півго
дини він вискочив з-під землі, тримаючи в руках сто
лик із шахами і два стільці.

-  А, чорт із ним, з Щербовцем! Граймо на чемпіонс
тво! Але в мене є умова -  граємо доти, поки я не виг
раю у тебе, Мільку. Домовились?

Побратими вдарили по рукам і сіли за шахівницю. 
Тим часом Кукусь з Клозеринцем тихенько спустились 
з горба і подались через Чортів вигін. Долати його було 
важко, але нашим героям доводилось квапитись з ос
танніх сил, поки захоплений грою Чорт Лисий не відчув 
пекельного болю від удару Щербовця. Коли ж захекані 
мандрівники стояли на краю чорної вирви, якою закін
чувався Чортів вигін, то почули радісний крик Чорта 
Лисого:

-  А-а-а! Я став чемпіоном над чемпіонами! Тепер 
про мене взнає увесь світ! Ой, пече! Мамо моя чортя
ча, як пече клятий батіг Владаря поганського! Ой-ой- 
йой!

Чорт Лисий кинувся було услід за мандрівниками, 
але було запізно -  ті уже вийшли на берег Озера 
Доброї Хвилі. А ген-ген на другому березі синів Мо
крий Ліс, де й ріс так необхідний Кукусю-Мукусю 
корінь мандрагори. Гномик одразу кинувся у воду та 
за хвилю помітив, що поруч немає вірного Клозерин- 
ця. Мусив повернутися на берег.

-  Ти чого не пливеш?
- Я плавати не вмію... Ходити, стрибати, лазити 

умію, а плавати -  ні, -  винувато сказав щурик.
- От горе моє... Тоді давай пліт якийсь зв’яжемо. 

Але чим же дровеняки докупи зв’язати?
-  Моїм язиком! -  почулось з кущів і на берег вибіг 

радісний пан Еміль. Він вмить змотав язиком три ко
лоди і зіпхав їх у воду. За хвилю наші герої уже пливли 
у напрямку протилежного берега.
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-  Пане Емілю, а скажіть, будь-ласка, чому ваш друг 

Чорт називається Лисим?
-  А ви сцо, пане Клозелинцю, не помітили, що у 

нього не те сцо волосся, навіть логів на лисині нема? 
То все від вазкої лозумової плаці -  він увесь цас плово- 
див за сахівницею, сцоб мене пелеглати. Тепел у нього, 
напевно, нові вилостуть, -  Мілько плямкав губами і 
шепелявив, бо язик його міцно тримав пліт.

Аж ось нарешті берег. Наші герої притьмом кину
лись в гущавину і мало не погубили один одного. Бо 
цей ліс не дарма називався Мокрим. Він був найстарі
шим у цьому краї. Товстезні дерева росли уже понад 
тисячу літ, крізь їх темні крони уже дуже давно не 
пробивалось сонячне проміння. Тож нижнє гілля у 
них поросло важкими завісами мохів та ліан. А ґрунт 
був болотистим і в’язким.

154 Перегукуючись, мандрівники знову зібрались у
гурт.

-  Нам не можна губитись, -  озвався Кукусь-Му- 
кусь. -  Бо ми наближаємся до закінчення нашої по
дорожі і було б дуже прикро, якби хтось з нас про
пав, так і не спробувавши моєї знаменитої юшки 
сульпуркас!

Друзі взялись за руки і вирушили лісом. Іти було 
надзвичайно важко. Мох важким кожухом падав на 
плечі, бракувало повітря, м’який ґрунт із огидним 
чваканням засмоктував ноги подорожніх. Проте вони 
не здавалися -  забрьохані, ледь живі таки просува
лися вперед. Аж ось затерплі і знесилені наші герої 
потрапили на залиту сонцем галявину. Від яскравого 
світла мандрівники на якусь мить осліпли, а коли до 
них повернуся зір, то побачили, що уся галявина по
росла мандрагорою!

Уся трійця кинулась висмикувати кореневища рос
лин із землі. Це давалось нелегко, бо мандраґора рука
ми і ногами чіплялась за землю, намагаючись будь-що 
втриматись у ґрунті. Коли ж наплечники друзів на
повнились, вони знесилено попадали на узліссі.



-  Все, більше не можу... Хочу додому, -  важко сопу
чи, прошепотів Клозеринець.

-  Ще трохи, братчику, потерпи, -  Кукусь теж захе
кався, але намагався підбадьорити побратимів. -  Он 
там, за узліссям починається Крива Балка, дном якої 
тече Мавчин Потічок. Тут ми знайдемо квіт папороті, 
зваримо запашний сульпуркас, і ніякий Щербовець 
нам не страшний!

І з останніх сил Кукусь-Мукусь заспівав давню 
бойову пісню свого роду:

Сонечко, сонеченько!
Світи ж нам доріженьку;
Жеби-сьмо не зблудили,
Ворога не згубили.
Бо наш ворог жахний,
На лице престрашний.
А я вищий від плота,
Ще дорожчий від злота,
Іще вищий від гори, ^
Ще ясніший від зорі.
Лівою рукою, та  ще шабелькою 
Ворога покришу, друзям не залишу!
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Чи бойова пісня подіяла, чи близькість мети, але ^  
втомлені подорожні підвелись і рушили Кривою Балкою 
вздовж Мавчиного Потічка. Поволі Балка розширюва
лась, а Потічок перетворювався у швидкоплинну річеч
ку. -  Добре дивіться під деревами і кущами! -  наставляв 
друзів Кукусь-Мукусь. -  Десь там прихована папороть із 
квітом. Без нього нам не здолати Щербовця!

-  Не там треба шукати, мій пане, -  вражено промо
вив щурик Клозеринець. -  Подивіться он там!

Прослідкувавши за вказівним пальцем друга, Ку
кусь побачив на другому березі Мавчиного Потічка 
ошатну крамничку, замаєну листом папороті і кали-



новими кетягами. Над віконечком висів акуратний 
плакат із написом: «Квітка до квітки, нагітка до нагіт- 
ки, бідному -  віночок, мавці -  грошей мішечок». По
руч була гарно вималювана квітуча папороть.

-  Щось мені підказує, що це саме те, що ми шукає
мо... -  сказав повеселілий пан Еміль.

-  Тоді скік-скок на той бережок!
Очолюване рішучим гномом товариство перебра

лось на протилежний берег: Мілько перелетів річеч
ку, зачепившись язиком за навислу над водою гілку, а 
Клозеринець -  на карку Кукуся-Мукуся, який добряче 
намок, поки перейшов швидку воду.

Гном першим застукав у зачинене віконечко крам
нички.

-  Агі-ій, чи є хто? Ми найкращі ваші покупці! Ку
пимо увесь запас квіту папороті!

За хвилю віконниці відчинилися і у проймі з’явилась 
чарівна зеленоволоса голівка мавки.

-  А у вас гроші є? -  мавка лукаво примружила сма
рагдові очиці і почала уважно розглядати несподіва
них покупців. Побачивши мокрого Кукуся-Мукуся, 
а на ньому обшарпаного Клозеринця, лісовичка зне
важливо скривилась. Але коли її погляд зупинився на 
краватці пана Еміля, вона стрепенулась, зашарілась і 
опустила погляд.

-  Ми віддамо вам, люба мавко, усе, що маємо, але 
дуже прошу -  чимшвидше дайте мені цю чудову квіт
ку!

А мавка ніби не чула, а лиш сором’язливо зиркала 
на поставного пана Еміля. Той теж не міг відвести пог
ляду від вродливої дівчини.

-  Як вас звати? -  делікатно запитала мавка Еміля.
-  Еміль... А вас?
-  А я мавка Чічка-Марічка!
-  Дуже, дуже приємно!
Знервований Кукусь-Мукусь позирав то на мавку, 

то на язикатого Мілька. Врешті не витримав і закри
чав:



-  Я не маю часу спостерігати вашу стрілянину очи
ма! Мавочко люба, Чічко білозуба, дай мені квіт папо
роті, бо прийде злий Щербовець і всім нам настане кі
нець і буде дуже, дуже зле!

-  А мені по барабану, що буде зле! Мені треба лиш 
оцього пана! -  Чічка-Марічка показала пальчиком на 
Еміля.

-  А мені її... -  радісно підстрибнув Мілько.
-  Бери хоч всього, хоч по частинах, але дай мені квіт 

папороті!
-  Я не хочу по частинах, -  закомизилась мавка, -  я 

хочу спершу цьомчик, потім ще цьомчик, а вже потім 
цьом-цьом-цьомчик і бамбончик!

-  Пане Емілю, дайте панночці мавці цьомчика, бо 
в мене вже кров закипає в жилах! І одразу просіть за 
нього квіт папороті.

-  Я не можу цілуватись, навіть за квітку папороті, -  
гордо тріпнув головою пан Еміль. -  Я або кохаю дівчи
ну, і тоді цілую, або не люблю, і тоді не цілую ніколи...

-  А ти кохаєш Чічку-Марічку?
-  Як сонце в небі!
-  То чого ж ти чекаєш? -  закричав щурик Клозери

нець. -  Цілуй, поки Щербовець тобі не завадив!
Пан Еміль ретельно затягнув краватку, витер ру

кою губи, перехелився через віконечко і делікатно 
цьомнув мавку у щічку. Та спломеніла, наче ружа, і за
питала кавалера:

-  А хочеш, я тобі подарую увесь запас сушеного 
квіту папороті, який я минулоріч назбирала на Івана 
Купала?

-  Ти хочеш, хочеш, Мільку, чуєш, ти дуже хочеш 
цього квіту... -  зашепотів у вухо закоханому щурик.

-  То давай...
Лісовичка винесла із крамнички цілий оберемок 

сушеного квіту і поклала його на траву. Кукусь мит
тю схопив квіти, поклав біля наплечника з мандраго
рою і крикнув Клозеринцю, який все ще сидів у нього 
на коркошах. -  Щурику, швиденько розводь ватру і
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кип’яти воду. А я біжу по суниці, сороканіжки та ма
линові листочки!

Кукусь здимів, Клозеринець метушився біля багат
тя, і лиш двоє закоханих не звертали жодної уваги на 
оточуючих. Для них в одну мить зник увесь світ. На 
всенькій планеті залишились лиш ці двоє...

їх самотність порушив Кукусь-Мукусь з припаса
ми. Він швиденько закинув у киплячу воду усе необ
хідне для правдивого сульпуркасу і напружено чекав, 
коли звариться рятівна юшка. Щурик, відчуваючи на
пругу моменту, сховався за крамничкою.

І недаремно він це зробив -  раптом із кущів ви
стрибнув Вселенський Князь Мороку Чорний Лицар 
Щербовець. У руках він тримав свого найгострішого 
меча Сікача, а на плечі в нього сиділа обтріпана во
рона Ліза.

-  Смерть вам, жебраки! Ви посягнули на мою все
ленську владу і не буде вам прощення! -  Щербовець 
кинувся з мечем на заклопотаного Кукуся-Мукуся. 
Здавалось, що його смерть неминуча... Та раптом 
з-за крамнички кулею вилетів Клозеринець. Він 
вдарився об крицеві обладунки Щербовця і впав 
йому до ніг. Владар Пітьми перечепився і з грюко
том впав на прибрежне каміння, поховавши під со
бою нещасного щурика. Від дзенькоту закохані при
йшли до тями.

-  Що тут діється? -  здивовано спитав пан Еміль.
-  Не питайся, а допоможи перекинути оглушеного 

Щербовця, та швидше! -  крикнув Кукусь. Друзі пере
вернули важезне тіло Чорного Лицаря. Під ним знай
шовся ледь живий, майже розчавлений Клозеринець.

-  Як ти, братику? -  тихо спитав лісовичок.
-  Я... знайшов... Я знайшов у собі той скарб, про 

який ви казали... Скарб любові і доброти... Але трош
ки запізно... Прощавай, мій пане, пильнуй за цим сві
том, бо я вже не зможу...

-  Клозеринцю, братику... -  з очей Кукуся лилися га
рячі сльози, -  залишись з нами! Повернись!



Але щурик уже не чув цих слів. Вражений втратою 
друга, пан Еміль схопив за барки Чорного Владаря і 
підніс його над землею:

-  Я вб’ю цього нелюда! Через нього загинув такий 
герой!

-  Ні, мій друже, поклади цей непотріб на місце. У 
мене є краща думка. Я нагодую його своїм сульпур- 
касом.

-  І від цього він стане добрішим?
-  Не думаю, але принаймні він перестане бути 

злим... Гадаю, що це найкраща покара для такої чорної 
душі.

Кукусь-Мукусь набрав повний кухлик сульпуркасу 
і залив юшку у відкритий рот непритомного Щербов- 
ця. Те ж повторив і з вороною Лізою. Пригостились 
юшкою і пан Еміль, і мавка Чічка-Марічка, і сам Ку
кусь-Мукусь. Враз вони наче засвітились з середини. 
Усім стало тепло і затишно, хвиля любові огорнула 
мандрівників, вони тихо усміхались і зачудовано роз
зирались, наче вперше бачили навколишній світ.

Раптом отямилась ворона Ліза. Вона тріпнула 
крильми і закричала:

-  Щерррбовець дурррень! Щерррбовець дурррень! 
Я -  папужка, пістрява смужка! Усюди літаю, народ 
розважаю!

-  Здається, ворона втратила розум, -  усміхнувся 
пан Еміль.

-  Ні, просто вона стала тим, ким вона насправді й 
була. А як там Щербовець?

Чорний Лицар саме ворухнувся і важко сів.
-  Боже, де я? І чому я тебе, Кукусю не вбив?
-  Убий зараз!
Лицар спробував підняти Сікача, але не втримав.
-  Я не можу... Що-о ви зі мною зробили?!
-  І все ж, друже-вороже, ти убив... -  гномик втер 

набіглу сльозу.
-  Кого?
-  Мого друга, щурика Клозеринця.
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Чорний Владар зігнувся над тілом щурика, що ле

жало на оберемку квіту папороті. Він пробував за
сміятись, але з його очей лились потоки гірких сліз, а 
тіло судомило від ридань. Щербовець торкнувся щу- 
рикового чола і заплакав ще голосніше:

-  Що-о-о ти-и-и зі-і мною-у зроб-ив?
Та Кукусь-Мукусь не відповів. Він узяв Сікача і ви

копав могилу, вистелив її квітами і травами, поклав у 
яму тіло Клозеринця. Над тілом друга гном насипав 
високий пагорб і встромив у нього меч Сікач. Мавка 
махнула рукою і могила вмить вкрилась найчудові
шими квітами, які могли квітнути лиш у снах.

Скінчивши роботу, Кукусь-Мукусь спакував у на- 
плечник і коріння мандрагори, і квіт папороті, і казан 
із сульпуркасом.

-  Куди ти тепер, друже? -  тихо спитав Мілько.
-  У світ. Розумієш, брате, лиш зі смертю щурика 

я втямив, що мені було суджено не перемагати Щер- 
бовця, і не рятувати від нього світ, а нести добро. Це 
добро, яке знайшов у своєму полохливому серці мій 
друг Клозеринець. Тож в пам’ять про мого друга, я 
мандруватиму світом, частуватиму усе живе суль
пуркасом і розповідатиму про подвиг маленького 
щурика Клозеринця, у якого було велике щедре сер
це...

-  А нас візьмеш? Мене і Чічку-Марічку? Ми б радо 
до тебе приєдналися, правда, кохана?

-  Залюбки!
- 1 мене візьми, Кукусю! -  озвався Щербовець, який 

сидів, охопивши голову руками. -  Назад мені вороття 
немає, бо немає нічого жалюгіднішого від доброго ли
ходія...

-  Доброта не може бути жалюгідною. Я тобі не пере
чу -  можеш йти зі мною. І папужку свою візьми -  вона 
розважатиме нас в тяжкі хвилини. То що, рушаємо?

-  Рушаємо! -  хором відповіло гномику товарис
тво.

-  Тоді вперед -  у широкий світ!



З того часу Кукуся-Мукуся, пана Еміля з Чічкою- 
Марічкою та кумедного Щербовця з папужкою зуст
річали на багатьох континентах та в багатьох країнах. 
Можливо, вони зараз у сусідньому парку, чи на дале
кому сільському вигоні, чи зовсім поряд з вами. Будьте 
уважними, можливо, добро зовсім поруч, на відстані 
одного подиху. Не проженіть його, не злякайте...



-с
лони ідуть! Я чую, чую! 
Вони вже за Солодкою до
линою! А-ля-ля, слоники-

кундзьоники, помцьомчики мої! -  пританцьовуючи, 
виспівував Купчик посеред центрального майдану 
Хрумбурґа, розбризкуючи теплі фонтанчики куряви. 
Відразу на світ Божий з навколишніх нір почали ви
лазити хрумчаки. їх можна було б прийняти за чомусь 
змалілих людей, якби не хутро на спинах та плекані 
хвости.

Спочатку на майдан вийшли найзаможніші роди
ни міста -  Боблуни та Забубони. А вже за ними на 
люди вийшли хрумчаки бідніші: різні там Облизьки, 
Масолі, Фуфлайки і Ласолюби. Кожен з прибулих мав 
на обличчі печать тривоги і розпуки. Усі сторожко 
позирали на маленьку танцюючу фігурку посеред 
майдану. Купчик був викреслений з усіх родових 
книг Хрумбурґа, бо відмовився брати участь у свят
ковому хрумканні на честь святого Хрумкарія, але ця 
недоля часом приносила важливі для хрумчаків вісті. 
І завжди неприємні.

-  Стань при мені! -  голосно пропищав бургомістр 
міста Ожир зі славного роду Боблунів. Сей поважний 
хрумчак був такий гладкий, що його масні щоки і хвіст 
підтримували чотири повнолітні сини та неповноліт
ня донька Юланда.



-  Слон слонові вуса скубе, 
Хоботом махає, 
Полишила мене любка - 
А у вусі незабудка! -

доспівав весільну пісню Купчик і, все ще пританцьо
вуючи, підійшов до поважного Ожира, який височів 
на пересувному троні бургомістра з коліщатами.

-  Звідки знаєш, що слони йдуть? Відповідай прос
то в очі! Інакше накажу обстригти тобі спину -  і пом
реш ганебною смертю! -  суворо звернувся до Купчи
ка бургомістр.

Танцюрист враз закляк, його темні очиці звузи
лись до мянюніх щілин. З них викотились дві вели
чезні сльозинки і впали у пилюку.

-  Я чув, чув! Земля каже! -  Купчик приклав вухо 
до землі і почув, як стукотять колеса під потягами на 
Підзамчі. -  Вони вже та-ам! За Солодкою долиною!

Бургомістр неспокійно засопів -  Солодка доли
на належала саме роду Боблунів. А з неї годувались 
практично усі хрумчаки в околицях Кривчиць.

-  А послухай зараз землю, виродку. Що там слони 
роблять?

Купчик патичком сколупнув шлях, запхав грудку 
землі до вуха і примружився. Його неспокійні лапки 
мандрували кишенями подертого комбінезона, доро
гою обриваючи вцілілі гудзики.

-  Вони... вони їдять! Вони так їдять, аж мені слин
ка котиться! -  із стуленого рота Купчика справді 
випливла цівка жовтої слини. -  Вони чавкають, ру- 
мегають, цямкають, смачно хрупають, пукають і пло
дяться! Я слон, я слон Гумовий!

Хрумчак застрибав на одній нозі навкруг збабче- 
ного Ожира. Раптом Купчик злетів до самого облич
чя бургомістра і, склавши губи, затрубив щосили:

-  Тру-ту-ту!
Перелякані діти бургомістра покидали татові 

щоки й поховались у рідні нори. За ними зник з май-
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дану увесь хрумчацький народ, який, після жахної 
звістки про нашестя слонів, тільки й чекав нагоди 
пуститись навтьоки. Лиш неповнолітня Юланда не 
покинула батька у важку хвилину -  вона була міцно 
притиснута до землі його хвостом.

Коли Ожир розплющив оченята, навколо уже ні
кого не було. Лиш подекуди з сумерку охайних нірок 
хрумчаків переляком горіли карі очиці мешканців 
містечка. Стривожений Ожир крутнув хвостом і по
котився у бік Ратушної нори. Час було обдумати си
туацію і якось рятуватись.

На майдані залишилась лежати Юланда. Золота
ве хутро на її спині розмалювало в осінні кольори 
вечірнє сонце, що байдуже визирало з-поза часни
кових зубчиків гір. Мала Юланда поворухнулась. Не 
розплющуючи очей, дівчинка спершу обмацала лап- 

164 кою личко, черевце, голівку і, впевнившись у тому, 
що жива, весело стрибнула на ноги. Боже, як мало 
треба юності для втіхи!

-  А де всі? -  розчаровано мовила Юланда, -  немає 
нікого... Чи всі на слонів рушили дивитись? І я хочу!

Відважна дівчинка майнула стежкою до Водопій
ного струмка і відразу наштовхнулась на Купчика. 
Той лежав на камені і пильно дивився у небо. Дівча 
невимовно зраділо цій зустрічі, бо на зустріч із сло
нами набагато цікавіше вирушати удвох. Та й безпеч
ніше.

- Що ти там побачив? -  запитала Юланда, гречно 
присівши у поклоні. Вона була добре вихована і на
віть з вигнанцями дотримувалась етикету.

-  Не заважай, -  задумливо мовив Купчик, наче 
між іншим сякаючись в струмок, де мирно плавали 
золоті рибки. -  Купчик слонів рахує.

Юланда вражено задерла чарівну голівку до неба, 
але нічото не побачила.

-  А де вони?
-  Хіба ти не бачиш їх тіней на небі? Он де пасуть

ся! -  Купчик тицьнув чорним пальцем у скупчення



хмар. -  Живі слони пасуться у нас в Солодкій долині, 
а їх тіні -  на небі.

-  А як вони на нас попадають і позадушують?! -  
перелякано запитала юна хрумчачка. Вона ще досі 
пам’ятала важезний татів хвіст на своїх плечах.

-  Вони не попадають. Ти думаєш слони такі дурні, 
щоб розівчитись літати?

Юланда полегшено зітхнула, тихо сіла на камін
чик.

-  Купчику, а ти бачив живих слонів?
-  Ніколи. Але тато колись розповідав про нашого 

прадіда. Той не тільки бачив, але і їв їх!
Дівчинка перелякано сахнулась від Купчика. Лиш 

подумати -  Купчиків прадід хрумкав слонів! Це не 
вкладалось у маленькій травоїдній голівці Юланди.

-  Він викликав на січу головного слона на ім’я Чор
ний Бумцик, задушив його власними лапками і роз
дер на два з половиною шматки. Від цього подвигу 
став таким мужнім, що міг уночі навпомацки з’їсти 
вісім разів по вісім хрумків з Солодкої долини!

Останні слова Купчика так вразили навколишню 
природу, що довкруж раптово усе змовкло. Лиш золоті 
рибки у воді байдуже співали свою безкінечну пісню 
мовчання. Заінтригована Юланда нарешті зважилась 
на запитання, яке ятрило її з початку розмови:

-  Купчику, га, Купчику. Пішли подивимося на 
живих слонів? -  її голосок м’яко ковзнув поверхнею 
струмка, закрутився навкруг Купчика і влився прос
то йому у вухо.

Вигнанець уважно подивився Юланді у вічі. Потім 
вкусив себе за палець, злизав краплину крові і твер
до пропищав:

-  Пішли.
Коли сміливці зникли у полинових хащах, три

вожний вітер скуйовдив рівне плесо струмка, наче 
запізніло попереджав мандрівників про майбутні не
безпеки. Але Юланда та Купчик цього не бачили -  їм 
весело грала сурма мандрів.



Тим часом у Ратушній норі Хрумбурґа на раду 
зібралось майже все населення столиці. Від тривож
ного дихання хрумчаків язички полум’я у світильни
ках кидались у різні боки, і здавалось, що хрумчацькі 
тіні на стінах нори танцювали якийсь химерний, ди
вовижний танок. А може, се була навіть кривава битва 
зі слонами.

У глибині зали, на звичному кріслі з коліщатами сидів 
бургомістр Хрумбурґа Ожир Боблун. На його заплило- 
му від підшкірного смальцю обличчі дрібно тремтіли 
обвислі вуса -  вірна ознака того, що пан бургомістр зно
ву гримнувся головою об одвірок.

Всохлі охоронці, які стояли обабіч пана Ожира, 
просвистіли давній гімн міста «Хрумкай, хрумкай та 
не пукай!». Потому вперед вийшов старий і сивий 
Хрунь Фуфлайко з вишивкою старійшини на хутрі.

-  О, наш пане і пораднику! Наш промінь сонця у 
царстві тьми! Кровожерні слони нищать кривавицю 
нашу, нажиту непосильною працею усього народу - 
багатий врожай хрумків у Солодкій долині. Ми, твої 
підданці, чекаємо на мудре слово, на пораду, хоч і не 
гідні її, о славний Ожире з роду Боблунів!

По цих хвилюючих словах захеканий старійшина 
знесилено впав на руки родини.

Ожир помалу обвів очицями свій нарід. Він добре 
знав його. Знав у хвилі журби і у дні веселощів. Але 
таким безпорадним бачив його уперше. Тож, не вага
ючись, вигукнув у хрумчатський тлум:

-  Славний і вельмишановний Хрумкарій Боблун 
Крутолобий!

За давнім звичаєм на початку кожного зібрання 
бургомістр мав привселюдно зхрумати точну капус
тяну копію голови когось із славетних своїх поперед
ників, щоб при вирішенні якогось питання набрати
ся мудрості від предка. Сьогодні бургомістр обрав 
собі в порадники самого засновника міста великого

II



Хрумкарія. У сю тривожну годину, у час сподівань і 
звершень, лиш голова засновника міста, його незбо
римий дух могли порятувати сполотнілих громадян 
Хрумкарії.

Після наказу бургомістра охоронці внесли до зали 
на таці невеличку голову Хрумкарія, майстерно виго
товлену з кольрабі.

Урочистий Ожир розчахнув щелепи -  голова за
сновника впала йому за щоку. Охоронці, напружив
шись, підняли щоку з поживою до рівня зубів вітця 
міста. Із характерним звуком працюючої циркулярки 
Хрумкарій пропав десь у бурґомістровому нутрі.

-  Слава, слава пану Ожиру! Нашому батькові і та
тові! -  залунали захоплені вигуки краян бургомістра. 
Вони були певні, що тепер він обов’язково порятує 
Хрумкарію від нашестя клятих слонів.

Наперед вибіг маленький хрумчак і, хвилюючись, 
виголосив:

-  На честь славного пана бургомістра хор юних 
хрумчачат «Кривий зубчик» виконає віночок народ
них пісень, присвячений його пам’яті.

Присутні у залі дрібні хрумчаки затягли улюблену:

Висить ябко, висить,
Але впасти мусить,
А наш Ожир славний 
Слоня злого вкусить!

Бургомістр задоволено стулив повіки. Він вже бачив 
себе у рожевому мареві слави, заквітчаного зеленими 
гілками виноградної лози та пахучим лавровим листям. 
Він гордо проїжджав повз свій нарід, який тримав над 
його головою тріумфальну арку звитяги і весело кри
чав щось приємне і радісне. А юні хрумчачки із свят
ково заплетеними косичками на спинах встеляли шлях 
перед ним терновими віниками мучителя слонів...

До тями бургомістр прийшов від дзвінкої тиші, що 
зависла в Ратушній норі. Ожир розтулив оченята і
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зразу їх заплющив -  у нього втупились сотні переля
каних поглядів. Усі чекали слова бургомістра.

-  Ну, то я вам скажу... -  Ожир витримав паузу, - 
ми їх, носатих, зітремо на макове зерно! А потім 
повбиваємо цю нечисть на смерть! Капітан Гвардії 
Хрумбурґа Йос Облизько, стань тут!

Ледве тягнучи ноги, наперед виповз заспаний 
хрумчак, оперезаний квасоляним гузовинням, на яко
му висів дерев’яний меч з капітанськими насічками. 
Капітан увесь час чухався.

-  Капітане! -  пропищав бургомістр. -  Чи готова ар
мія до виступу?

-  Ясно, а де йдем?
Пан капітан був надзвичайно меланхолійним хрум- 

чаком. Може, через це він і зробив військову кар’єру 
при нинішньому бургомістрові. Одного разу, після 
короткої, але нищівної битви, коли загинуло сімде
сят відсотків ополченців, Йос Облизько так пояснив 
хрумчацькому зібранню поразку:

-  Ну, ясно, що вони нас побили, їх же менше було! 
А ми не були до цього готові...

Звичайно, таке переконливе пояснення заспокої
ло райців та вільних громадян Хрумбурґа -  повага та 
всезагальна любов до єдиного у державі полководця 
зросла ще більше. Тому бургомістр свідомо зігнорував 
нечемну репліку улюбленця народу і поставив питан
ня руба:

-  Пане капітане, а чим ми сьогодні можем повби
вати слонів?

-  Ясно чим, -  не задумуючись, відповів Облизь
ко, -  слоневбивками.

-  А які вони? Щось я не бачив слоневбивок на оз
броєнні нашої армії.

-  Ясно, що не бачили. Ми їх витягаєм лиш тоді, 
коли на слонів йдемо. Це такі штучки, як муховбивки, 
тільки більші.

Капітан меланхолійно малював шаблею на підлозі 
незабудки. І його байдужа впевненість передалась



усім присутнім. Охоплена патріотичними почуття
ми громада зовсім забула про недавній жах, зірвалась 
на рівні, тричі прокричала: «Слава капітану Иосу!» і 
на всі голоси просвистіла гімн. Лиш старий Хрунь 
Фуфлайко не тішився. Він добре пам’ятав останню 
битву хрумчаків, коли практично йому одному після 
важкої поразки хрумбуржців довелось відновлювати 
поголів’я громадян славного міста.

-  А може, не будемо їх чіпати? -  Хрунів немічний 
голос пролунав у величній Ратушій норі як дзвін на 
свята. -  Та попасуться вони трохи в нашій долині, наї
дяться і підуть собі за небокрай.

-  Ясно! -  підтримав пропозицію старійшини капі
тан Йос. -  Хай собі поїдять. Не вічно ж вони будуть 
їсти. Так чи інакше мусять піти за небокрай, щоб бо
дай виспатися.

На цьому високе зібрання й розійшлося б, але, на не
щастя, пан Ожир згадав, що Солодка долина належить 
саме йому. Що слони можуть винищити саме його соло
денькі і соковиті хрумки. З люті у бургомістра почалось 
неконтрольоване хрумкання усього, що втрапило до 
лап -  алебард охоронців, поручнів трону на коліщатах 
і власних пишних шат. Лиш коли його зуби заскрипіли 
на ґудзиках мантії -  Ожир прийшов до пам’яті.

-  А хрумкати всю зиму що будете? Мене? -  кинув 
розлючені слова у натовп. -  Та слони ж нас по світу 
з торбами пустять, та ще й пісень народних співати 
змусять! Негайно збирайтесь на битву!

Переполошених хрумчаків наче вітром здуло з Ратуш
ної нори. Перед бургомістром залишився лиш заспаний 
пан капітан.

-  Ясно, що по світу пустять, -  чухраючись, мовив 
він, -  на те вони і слони...

III
На хрумчацький край накотився вечір і розси

пав землею бурштинові краплі роси. Вони веселково 
вигравали у промінні призахідного сонця. Але ся кра



са не втішала двох подорожніх, які прямували Ситим 
трактом у Солодку долину. Юланда вже добряче змер
зла від вечірньої прохолоди, а благенький комбінезон 
Купчика не спиняв натиску росяної вологи.

-  А-пчхи! -  вирвалось у Купчика. Від пчихання 
навколишні кущі наче хто струсонув -  на мандрівни
ків упала свіжа росяна злива.

-  Нічого, Купчик знає спосіб від нежиті! Треба го
лосніше сякатися! Так і слони роблять.

На підтвердження своїх слів, він смачно висякався 
на дорогу. Юланда не поділяла думку товариша щодо 
медичних властивостей сякання на дорогу, але нічого 
не заперечила, бо її голівка була зайнята зовсім інши
ми думками.

-  Купчику, а які вони, ці слони? Вони, напевно, 
страшні?

-  Вони великі! І дуже голодні. Майже такі, як Куп
чик.

Юланда перелякано подивилась на блазня.
-  То вони можуть нас з’їсти?
-  На смерть треба заслужити, Юландо... Ні, вони так 

зразу нікого не їдять. Я ж тебе не їм. Хоч і голодний. 
Вони спочатку всіх нюхають таким довгим хвостом. А 
вже потім...

Судячи з того, як невинно закотив очі Купчик, це 
«потім» уявилось малій хрумчачці таким жахливим, 
що вона аж заплакала.

-  Я, я бою-у-усь. Я не піду да-а-алі-і... Хочу до 
та-а-ата!

Юландині щирі сльози рясно поливали Ситий 
тракт разом з росою. Але плач дівчинки урвався так 
само раптово, як і розпочався. Хрумчачка здивовано 
втупилась у Купчика. Той стояв посеред шляху і нама
гався зубами через плече схопити свій хвіст. Спочатку 
через ліве плече, а потім через праве.

-  Купчику, що ти робиш?
-  Не заважай. Не бачиш -  я прийняв позу коб

ри. Вона дуже помічна на нерви. А як ти ще будеш



плакати, Купчик прийме позу слона і з’їсть Юланду 
з хвостом!

На те Юланда весело розсміялась. Вона добре зна
ла, що хрумчаки не їдять собі подібних. Мандрівники 
далі потупцяли трактом, невтомно наближаючись до 
Солодкої долини. За спиною у них лежали довгі милі 
шляху та рідний Хрумбурґ, де у ту хвилю здійнялась 
страшна колотнеча.

Посеред центрального майдану столиці капітан 
Йос Облизько збирав хрумчацьке ополчення. Він нез
вично пожвавішав, але далі продовжував чухратись.

-  Спереду мають стати Боблуни і Забубони. Всі 
з плювальними трубкам, щоб засліпити слонів сли
ною. Ясно я вам сказав? За ними стане лава Фуф- 
лайків. Ви будете тягнути мортири з титановими 
ядрами. Як ударимо по слонах, їм зразу стане ясно, 
що час забиратись. Але як побачу, що хтось їде на 
мортирі -  лишиться без обіду! Вони під вашими ду- 
пами гнуться!

Промова полководця на якийсь час перервалася -  
Йос усіма чотирма лапами чухрав спину. За хвилю він 
продовжив огляд військ:

-  Та-ак, тепер черга Масолей з Ласолюбами. Не 
гнівайтесь, але ви мусите нести слоневбивку. Беріться 
усіма руками за сей прутень і тягніть, -  капітан повер
нувся до бургомістра, що сидів на троні з незмінними 
коліщатами і, примруживши оченята, дивився на армію.

-  Пане бургомістр, маю вам сказати, що мені ясно 
як білий день -  військо готове до виступу, бо всі 
вишикувані, усі поголовно!

Ожиру знову явилось видіння: тріумфальна арка, 
юні хрумчачки, погруддя на батьківщині... Але час було 
рушати і він пропищав виструнченим хрумбуржцям:

-  Хрумчаки, хрумчачки і хрумчачата! Ми нині 
виступаєм на герць зі страшним ворогом! Але його вже 
раз здолали наші предки. То й ми йому носа втрем!

-  А втрем! Таки втрем слонячого носа! Щоб знав, 
зараза! -  непевними голосами підтримали хрумбурж-
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ці палку промову вождя. Дехто крадькома втирав носа 
і заплакані очиці кінчиком хвоста.

-  Уперед! І повернемося з хвостом або без хвос
та! -  наостанок крикнув бургомістр. У цю ж хвилину 
кавалькада рушила. Сорок два найсильніші хрумча- 
ки з особистої охорони пана бургомістра впряглись 
у шлеї -  трон з керманичем покотився слідом за вій
ськом. Трохи підбадьорені ополченці затягли величну 
бойову пісню, яку ще сам Хрумкарій співав:

-  Проводжала мати сина,
Та й на ту війноньку,
Послизнувся її сокіл 
На рівному місці...

Мелодія плакала і ридала під високими зорями, по
малу віддаляючись від Хрумбурґа разом із військом.

IV
Але її зовсім не було чути на теренах Солодкої до

лини, на межі якої причаїлись Купчик і Юланда. Уже 
добряче споночіло, та місяць ще не зійшов. Мандрів
ники, притулившись один до одного, сторожко вдив
лялись у темряву.

А перед ними велично розкинулась Солодка доли
на. Вона уся переливалась пломінцями вогників. На 
мить Юланді здалось, що на землі уже немає ні рідно
го Хрумбурґа, ні татка, ні минулого, є лиш море вогню 
та безмірна, всепоглинаюча Солодка долина.

А Купчику нічого не здавалось, бо він з усіх сил 
вдивлявся у темряву -  шукав слонів.

-  Це слони понаїдались наших хрумків і позапа
лювали вогні, щоб видніше було! -  прошепотів він. - 
Треба ближче до них підійти, бо щось їх не видко...

-  Купчику, що ти кажеш? Це ж наші вогники горять 
в хрумках. Тоді вони швидше достигають і стають со
лодкими та хрумкими...

Маленька Юланда аж облизалась при згадці про 
солодющі хрумки. Лиш тепер вона відчула, що дуже



хоче їсти. Тим паче -  у самій Солодкій долині! Вона 
відразу побачила величезні хрумки, схожі на кавуни, 
в серцевинні яких рожево палахкотіли каганці -  щоб 
хрумки швидше достигали і набиралися соком.

-  Купчику, а де ж наші слони? -  відганяючи голодні 
думки, запитала Юланда. -  Я, крім хрумків, нічого не 
бачу.

-  А ти придивись, примружся. Бачиш, які у них 
довгі хвости, великі вуха і гарячі очі? Купчик одразу їх 
упізнав! Давай ближче підійдем. Не бійся!

Відважний Купчик схопив Юланду за лапку і по
тягнув у саму гущавину вогнів. Дівчинка примружила 
оченята і справді побачила, що її оточують велетенсь
кі хрумки-кавуни, що наче небачені слони з вухами- 
лопухами, хоботами зміїно звивались поміж гарбу
зинням. Вони мирно сопіли, позираючи на вражених 
прибульців маленькими очицями.

Набігавшись, Купчик і Юланда притомились та й 
сіли у затінку велетенського слона-хрумка.

-  Купчику, я їсти хочу... -  нагадала про себе Юланда.
-  А зараз попросимо слоника, щоб вділив нам хрум- 

чатинки.
Купчик став на коліна перед хрумком і тричі по

цілував крутий хрумчатий бік.
-  Слонику мій хрумкенький, слонику солоденький, 

дай нам трішки похрумкати. Ми тебе так просимо, як 
татка рідного...

Нараз подув легенький вітерець і пломінчик усере
дині хрумка тричі стрепенувся.

-  Бачиш, можем залізти до середини і почастува- 
тися!

Потомлені шукачі пригод хутенько залізли у роже
ве жерло хрумка, взялись за його соковите тіло. Воно 
тануло в роті і пахло медом.

-  Який смачний слон, правда? -  запитав, облизую
чись, Купчик.

-  А хіба це слон? -  перелякано мовила малень
ка Юланда. Вона досі не вірила, що мацьопа Юланда



спокійнісінько і навіть зі смаком їстиме справжнього 
слона. Майже як великий Хрумкарій!

-  Купчику, а як гадаєш, слони добрі?
-  Вони дуже добрі, бо вони великі і солодкі. Сама 

бачиш.
-  А що буде, як вони поз’їдають усі хрумки? Тоді 

наш рід повмирає з голоду...
-  Та не з’їдять вони твої хрумки! -  запально вигук

нув Купчик. -  Купчик добре знає -  слони, то не хрум- 
чаки, поїдять і підуть собі кудись. Вони ж не звірі які- 
небудь...

Це пояснення заспокоїло Юланду. Сита дівчинка 
притулилась до теплого плеча побратима і заплющи
ла оченята. їй снилось, що вона разом з тінями могут
ніх і добрих слонів ширяла високо в небі, лиш часом 
перериваючи політ, щоб заморити хробачка свіжою 
хмаринкою.

V
А Юландиному татові не снилось нічого. Зрештою, 

він і не спав. Бургомістр стримів на кручі, що нависла 
над Солодкою долиною. Біля нього звично чухрався 
шаблею капітан Йос.

-  Слонів не видно, капітане. Лише каганці в хрум- 
ках...

-  Ясно, що не видно. Вони ж поховались поночі і 
гострять на нас свої жовті ікла, -  сонно виголосив ка
пітан.

Бургомістр на мить уявив сю картину і пересмик
нув плечима -  надто вона була неприємна.

-  То що будем робити, капітане? -  Ожир спробував 
надати голосу впевненості, однак це йому не дуже вда
лося. Його слова затремтіли на вітрі і пропали -  явна 
ознака того, що бургомістр потерпає від сильних на
падів страху.

-  Ясно що. Спантеличимо тих слонів ґумових -  по
міняєм місцями фланги: правий стане лівим, а лівий 
стане правим.



-  Мудро! -  втішився бургомістр. -  А коли вдаримо 
по слонах?

- Ясно коли, коли роса очі виїсть! -  спокійно від
повів капітан.

-  То покличте нашого старійшину!
Незабаром з передової почувся старечий писк Хруня:
-  Не піду! Знов росою будете очі закапувати! Не 

під-у-у!
Але відчайдушний опір не допоміг старцю. Його 

обережно поклали на хребет перед полководцями і 
справді закапали росою очі. Хрунь закліпав сивими 
повіками -  відразу схвильована церемонією армія 
зірвалась у звитяжному крику:

-  Виїла! Виїла!
-  А тепер можемо і по ворогу вдарити... -  озвався 

щасливий бургомістр. -  Капітане, пальни з мортир 
по цих слонячих мордах! І хай нам допоможе святий 
Хрумкарій...

Відразу навколо мортир заворушились гармаші. 
Цією грізною зброєю у хрумчаків були підкидні 
дошки.

-  Мортири заряджай! -  рішуче крикнув капітан і 
почухався.

Частина гармашів взяли до рук колючі ядра каш
танів і рішуче стали на кінчики дошок.

-  Гати! -  істерично заволав капітан Йос, змахнув
ши шаблею.

Друга частина гармашів відважно скочила на дош
ки -  ядра разом з солдатами полетіли у бік недругів. 
Вони колючим дощем падали з неба на застиглі у 
нічній мряці хрумки, пробиваючи їх наскрізь.

Один з таких живих снарядів упав на хрумка, де 
мирно спали Купчик і Юланда. Від удару згасився пло- 
мінчик.

-  Купчику, рідненький, слон нас проковтнув! -  у 
повній темряві розпачливо заголосила дівчинка.

-  Нічого, я його залоскочу і він нас відпустить, -  
знайшовся Купчик. Він відразу взявся обома руками



лоскотати чиєсь нерухоме тіло, яке щойно звалилось 
на нього.

-  А-а-а! -  відразу закричало воно. -  Слони в жи
воті говорять!

Переляканий гармаш разом з каштановим ядром 
пробив бік хрумка і зник десь серед його родичів. 
Юланда і Купчик обережно визирнули крізь отвір на 
світ. Навколо діялось щось жахливе: з важким бухан
ням гармаші з ядрами трощили хрумки. Деякі з плодів 
розвалювались на дрібні кавалки, деякі просто пере
ставали світити очицями пломінців -  зате звідти до
линали приглушені крики: «Йой, пече!».

-  Що вони роблять? -  перелякано запитала 
Юланда.

-  Вони напали на слонів. Але тих все одно більше! 
Бачиш, скільки вони солдатів поховали?

Справді, на бойовищі залишилось дуже, дуже мало 
рухомих вояків. Зате звідусіль чулось хрумкання, 
плямкання і пукання. Очевидно, атака захлинулась.

-  Насмілюсь доповісти, пане бургомістр, набої скін
чились! -  озвався Йос Облизько. Навіть йому стало 
зрозуміло, що бомбардування не принесло жаданого 
успіху.

-  Що, зовсім-зовсім скінчились? -  розчаровано 
спитав Ожир.

-  Ясно, що скінчились. Я залишив тільки два гарма
ші -  на випадок, якщо нам треба буде застрілитись.

Бургомістр зі злістю сплюнув.
-  Давай, дорогенький, слоневбивку. Бо на цей раз, я 

так гадаю, стрілятись доведеться тобі.
-  Ополченці! -  закричав пан капітан. -  Беріться за 

слоневбивку і валіть правим флангом. Але пам’ятайте, 
що насправді він лівий!

Ополченці послухались командувача -  дружно 
взялись за руків’я грізної зброї і кинулись просто у 
гущавину бою. Вони люто гамселили по слонах, а ті, 
бідачки, з соковитим чавканням розпорскувались на 
тисячі рожевих хрумків. Часом між ними знаходились



і притлумлені гармаші. Але знавіснілі ополченці не 
помічали нічого -  вони методично розбивали круто
бокі хрумки.

Шал бою п’янив їхню густу кров. Здавалось, що 
немає сили, яка могла б спинити знавіснілих хрумчаків. 
Раптом у сам розпал бійки на бойовиську з’явилась 
невеличка постать у подертому комбінезоні.

-  Не вбивайте! Не вбивайте! Вони добрі! Купчик 
знає -  слони добрі-добрі! Не вбивайте-е-е!

Рішучий Купчик намагався грудьми закрити від 
нестримних хрумбуржців беззахисних слонів. Але 
марно. Слоневбивки продовжували чавити беззахис
них слонів. Раптом під одною слоневбивкою щось 
хруснуло, наче гілка переламалася. Разом з хрускотом 
пропав і Купчиків голос.

-  Купчи-и-ик! -  на повні груди закричала Юланда. 
Її голос шугнув до неба і заполонив його розпачем та 
болем.

Над бойовиськом запалала золота світанкова зір
ниця. М’яким, лагідним світлом вона залила усе дов
кілля і сіла спочити на спітнілому від переживання 
плечі Ожира Боблуна.

-  Юланда... Там Юланда! -  закричав він. -  Капітане, 
припинити вогонь!

-  Ясно -  припинити вогонь. Усім його припинити! 
А хто не припинить, значить, йому не ясно...

Розпалені боєм хрумбуржці нічого не чули. Вони 
методично розбивали все, що траплялось на їхньому 
шляху. Аж поки не докінчили криваві жнива.

-  Вікторія! -  закричав щасливий капітан Йос. -  
Повна вікторія! Ми здолали слонів. Слава бургоміст
ру!

Усі хрумчаки радісно підхопили його гасло і навко
лишні гори струсонув тисячоголосий, а може, трохи 
менше, крик:

-  Слава! Вікторія!
Не кричав лише бургомістр. Він пильно вдивляв

ся у зруйновану навалою хрумчаків долину. Очиці
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його вишукували в навколишньому місиві тендітну 
фігуру доньки. А коли помітив її -  крутнув хвостом і 
загуркотів коліщатами з гори.

-  Донечко! Я вже йду-у-у!
Трон добряче товкло на вибоїнах, аж поки він не 

перекинувся біля самої Юланди.
-  Купчику, маленький, -  шепотіла дівчинка. -  Вони 

всіх-всіх повбивали... Але слони все одно прийдуть. 
От побачиш. їх буде багато і ми розчісуватимемо їм 
хоботи...

Дівчинка гладила уже охололу руку Купчика і га
рячі краплі її сліз зігрівали личко вбитого.

-  Слони, там слони! Тікайте-е-е! -  почувся хрип
кий писк Хруня Фуфлайка, у якого після закапування 
очей росою значно поліпшився зір.

Усі повернулись на схід. У промінні ранкового сон
ця, у напрямку Хрумбурґа, зі свистом розрізаючи хо
лодне повітря, ключем летіли слони. Вони були такі 
красиві, як золоті бляшки на паску капітана Йоса.

Кожне хрумчацьке серце огорнула хвиля жалю. 
Лише Юланда дивилась у небо заплаканими, але щас
ливими оченятами. Вона бачила слонів, живих. Слонів 
Купчика...

VI
Так сумно закінчилась ця журлива історія. Але 

сумною вона була лише для Купчика, та ще, може, для 
Юланди, яка чомусь полюбила дивакуватого хрумчака. 
А для решти хрумчаків -  і горе празник. Смерть Куп
чика не затьмарила осяйного блиску величної вікторії 
над слонами. Тим паче, що останні, сумно трублячи, 
облетіли Хрумкарію по периметру і справді подались 
за небокрай. Як і пророкував старий Хрунь.

-  Видно, у них там нори... -  багатозначно говорив 
він.

Якось відразу про слонів забули. За наказом бурго
містра хрумчаки взялись за роботу -  складали залиш
ки хрумків у курган над занімілим тілом бідолашного



Купчика. А на самому вершечку цієї гігантської спору
ди поклали погруддя загиблого, виготовлене із коль
рабі.

Далі життя хрумчаків увійшло у звичне русло. Не
зважаючи на знищений врожай хрумків, звеселілі пе
ремогою мешканці Хрумбурґа не втратили доброго 
гумору -  вони вдовольнялись багатющими запасами 
консервованих хрумків. Старий Хрунь Фуфлайко далі 
провадив неспокійне життя старійшини. Однак, до 
нього уже назавжди прилипло прізвисько Зірколисий 
Очкан. А ще старому виділили старий цейсівський бі
нокль, щоб йому було ліпше читати.

Уславлений полководець, капітан гвардії Хрум
бурґа Йос Облизько ще більше уславився і отримав 
чергові насічки капітана-слонегубця.

Пан бургомістр теж не був обділений вдячними під
данцями. Усе сталось, як він і передбачав: квіти, тер
нові вінки під ногами, юні хрумчачки з тріумфальною 
аркою на плечах... Але щось муляло старого бургоміс
тра. Можливо, це було сумління, хоча про таку хво
робу жоден свідомий хрумчак і не чув. Врешті Ожир 
Боблун зрікся посади на користь юної Юланди.

І стала Юланда Сердечниця, як її згодом нарекли 
за велике і щедре серце, правити Хрумкарією мудро 
і справедливо. Лише у дні загибелі Купчика вона на 
кілька днів залишала Хрумбурґ, відвідуючи курган. 
Саме такого дня Юланда зустріла...

Але це вже інша історія, яка починається словами 
із славетної саги «Про Юланду Сердечницю і Ящура»:

Засурмили сурми з ночі,
Сонце розбудили.
Засміявся біля школи 
Ящур сизокрилий...
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кала дракониха Язя. Але в місті, що розташувалось 
неподалік, ніхто з мешканців не знав, що дракониха 
називалась Язя, і всі з острахом кликали її Ненаси- 
тицею. Які тільки мандрівні лицарі не виряджалися 
здолати дракониху- жоден не повернувся. Мабуть, 
страшна вона була і огидна. Про це тільки й говорили 
мешканці Міста, хоча як вона виглядає насправді, не 
знав ніхто.

-  ...І ви, пане Лицарю, навіть і не думайте виклика
ти на герць нашу Ненаситицю, -  буркотів співбесідни
ку сивий Корчмар, ставлячи перед вродливим воїном 
рум’яну печену ковбасу та велику гальбу пива. -  З’їсть 
вона вас і не подавиться! Це жахливе чудовисько!

-  От я й подивлюся на нього! -  бадьоро вигукнув 
Лицар. -  На жаль, у світі вже не залишилось драконів - 
самі ящірки. У скількох я країнах не побував, скільки 
міст та сіл не минув -  жодного не зустрів. Ваша драко
ниха, мабуть, остання на цій землі і залишилась. Вона 
обов’язково буде моєю!

-  Зрештою, вона нікому не заважає, а навіть навпа
ки, -  озвався з кутка добряче захмелілий Ліхтарник. - 
Щодня до Міста злітаються тлуми люду, тільки щоб 
послухати легенди про Ненаситицю та подивитись на 
Розлоге болото, Сивий ліс і гору Сліпачку, за якими 
вона живе. Місто з цього має добрий заробок...



-  Це зараз! -  гарячково заперечив Лицар. -  А якщо 
вона вилетить на полювання, ви про це подумали? 
Ви подумали, що її спопеляючий вогонь знищить не 
лише ваше ошатне містечко, але й усіх мешканців 
разом з ним? А діти, вони чим завинили? Ні, драко- 
ниху треба вполювати! А за мене не турбуйтесь -  я 
озброєний найновішою лазерною зброєю з оптич
ним прицілом і пристроєм нічного бачення удень. А 
ще маю спеціальні лицарські обладунки, що рятують 
від вогню, води і несвіжого запаху з рота дракониці. 
Я визволю Місто від почвари і ви ще співатимете у 
мою честь вітальні пісні!

-  Може, ви і маєте рацію, пане Лицарю... -  мовив 
Корчмар, ставлячи перед майбутнім героєм ще один 
кухоль.

Ліхтарник скрушно похитав головою, зробивши 
добрий ковток пива.

II
А дракониха Язя навіть і не здогадувалась, що до 

Міста прибився свіжий Мандрівний Лицар з каменем 
за пазухою. Вона віддавалась своєму улюбленому за
няттю -  бавила кроликів та їх дітвору. Ось уже п’ять 
століть, з того самого часу як Язя народилась, вона не 
зустрічала жодного брата по крові. Мабуть, їх таки ви
нищили Мандрівні Лицарі, або просто у них перестали 
вірити.

Це б не дуже засмучувало дракониху, якби не проб
лема продовження роду. Без коханого дракона у Язі 
ніяк не заводились діти. А Язя їх дуже любила, навіть 
хлопчика чи дівчинку, які збирали у Сивому лісі гри
би і ягоди, і пазурем не зачепила. Навпаки -  завше на
магалась побавитись з ними, випускаючи кільцями 
дим з чорних ніздрів, бігала, кумедно висолопивши 
роздвоєного язика, і смішно гавкала, наслідуючи 
здичавілих собак, чиї кості встеляли підлогу її лігва. 
Але діти чомусь зовсім не хотіли бавитись з дракони- 
хою, а з плачем і криком утікали додому.



Це дуже печалило Язю. З того смутку та журби дра
кониха навіть перестала вилітати за межі лігва, роз
важаючись поїданням обридлих Мандрівних Лицарів, 
які чомусь вперто хотіли її смерти. А ще Язя дуже лю
била тихесенько наспівувати колискові, які сама скла
дала. Ось найбільш відома, що збереглась у хроніках 
Міста:

Люлі-люлі, спи, зміятко,
Вогнедишне янголятко,
Хвостик бубликом згорни,
Очка синії стули -
Пазурята-пустунята у долоньки загорни.

Люлі-люлі, спи, дитятко,
В сон прийде тобі пацятко,
Ще й жовтесеньке курчатко.
На тарілку їх складеш 
І гарненько проковтнеш!

Тож за відсутності власних дітей печальна Язя 
співала колискові лиш собі. Печера та й уся гора 
Сліпачка аж дрижали від її лагідного сумного голосу, 
а в Місті громада негайно організовувала Свято пісні, 
на якому солісти та хори намагалися співом заглуши
ти тугу драконихи. Хто співав найгучніше і таки пе
рекрикував Язену колискову, той отримував почесне 
звання Голособорця та приз -  Золотий Гучномовець.

Десь приблизно сто літ тому у драконяче лігво заліз 
якийсь пришелепкуватий кролик (історики твердять, 
що він був глухий і не міг перелякатися тужливої ко
лискової драконихи). Язя одразу потоваришувала з 
ним. Незабаром у печері з’явилась його дружина і за 
якийсь час лігво кишіло кроликами, яких, як відомо, 
Бог дітьми не обділив.

Тепер Язя мала кому співати колискові. Вона вчила 
кролячих діток пускати вогонь ротом, страшно ри
кати і навіть літати! На жаль, кролячі малята не від



значались особливими здібностями, але дракониха не 
полишала надії якось передати невдячним учням свої 
магічні знання.

III
Другого дня Лицар прокинувся рішуче і рвучко -  

наче труси скинув. Швидко почистив зуби, промив 
вуха, зробив для розминки кілька пострілів по білос
ніжних хмарках, які робили гімнастику у сонячному 
небі. Хмаркам шкоди не заподіяв, зате порозминав 
руку -  вона тримала зброю вправно та міцно.

Поснідавши голубцями з грибовим соусом, Лицар 
рушив у бік Розлогого болота, за яким сріблом світив
ся Сивий ліс. А за ним розривала тоненьку лінію овиду 
грізна гора Сліпачка. Проводжали Лицаря мало не усі 
міщани. Зведений оркестр магістрату і пожежної сто
рожі з почуттям і тугою виконував прощально-похо- 
вальну ораторію «Лицар з Міста -  більше місця». По
жежники в осяйних мідних ґелмах бадьорим маршем 
супроводжували Лицаря аж до міської брами, біля якої 
застигли у скорботному караулі. Дехто з жінок плакав, 
кидаючи в хлопця колючі букетики безсмертників, але 
більшість байдуже спостерігали за маліючою фігуркою 
сміливця, впевнені, що бачать його востаннє. І лише 
один городянин не супроводжував в останню бойову 
путь Лицаря -  це був міський грабар. Він, важко хека
ючи, уже копав могилу на полі, що так і називалось -  
Поле Загиблих Лицарів.

Тим часом ледь помітна стежка, поросла сивими 
від ранкової роси споришем та подорожником, ви
вела мандрівця до краю Розлогого болота. Сонце уже 
встигло його нагріти і важкий, нудотний сморід гнит
тя і тліну вдарив у мужній ніс Лицаря. Та він рішуче 
ступив уперед. Упродовж мандрівки Розлогим боло
том сміливцю довелось здолати чимало перепон, він 
навіть убив страшного пальцерукого Тванівця, який 
хотів затягти Лицаря у трясовину, а потім виссати у 
нього кістковий мозок. Але це інша історія.



Коли сонце видерлось на золоте крісло зеніту, Ман
дрівний Лицар вийшов на узлісся Сивого лісу. Його 
чудові осяйні обладунки з нержавійки і навіть оптич
на зброя, були заталапані багном і тванню. Обтершись, 
подорожній пообідав великою акційною чоколядою із 
сильнодіючими арахісовими горіхами й увійшов у за
вмерлий ліс.

Виявилось, що його не дарма назвали Сивим - це 
від кольору кори і листя, що срібно виблискували в 
сонячному, а особливо у місячному сяйві. Увесь ліс 
був переплетений дивовижним мереживом ліан. Саме 
вони, підлі, не давали Лицарю щасливо минути закля
тий Сивий ліс. Тож він змушений був нещадно різати 
їх з лазерної рушниці, на якій дуже доречно стримів 
оптичний приціл. Майже весь заряд лазерів пішов на 
подолання зрадливих ліан, а залишком мандрівник 
нашпіґував жахливого деревозубого Дубоверка От- 
руйнолистого, який після цього герця з героєм уже 
ніколи не зміг плодоносити. Але це інша історія.

Надвечір захеканий і зіпрілий Лицар ступив на 
підніжжя Сліпачки. Весь у засохлій тванюці та ліа
нах, він, не вагаючись, подерся до мети. Сонце висіло 
над самою маківкою гори і зрадливо сліпило Лицаря. 
Саме через це гору й назвали Сліпачкою. Упертий во
яка мужньо зносив тягар подорожі, аж поки на нього 
не напав знавіснілий гостробокий Кремнепуць. Ли
цар добряче пощербив та погнув об нього меча, але 
доблесно здолав ворога. Та це інша історія.

Зірки всіяли високе небо, місяць ще не вийшов, 
і це дуже потішило Лицаря, який закам’янів перед 
чорним жерлом лігва драконихи. Бо вигляд він мав 
зовсім не парадний, навіть якийсь жебрацький був у 
нього вигляд: уздовж вихудлого, знедоленого під час 
мандрівки тіла звисали недоладні клапті колись пиш
них обладунків; голову бійця вінчала, наче погризена 
мишами, ґелма з побитим приладом нічного бачення 
та антеною на Польщу; правиця стискала покручений 
кавалок дроту, який колись був мечем, а лівиця чіпко



трималась за тупий ятаган, яким навіть варену ковба
су не втнеш. За спиною на шлейці висів кавалок щита 
з гербом і гаслом «Звитяга, або ерам». Щоправда, на 
рештках щита можна було прочитати лише: «...тяга, 
або ера...». Решту літер пообкусував Кремнепуць, 
який і читати не вмів...

Раптом з печери почулось радісне ревіння Язеної 
колискової: «Люлі-люлі, спи, зміятко...». Лицарю так 
захотілось прилягти на пахучій травиці, постелити 
під голівку м’якенький мох і побачити сон, який мріяв 
побачити усеньке важке лицарське життя!

Але сміливець відігнав від себе до лісу ці чудові і, 
можливо, цілком доречні мрії, і закричав на повні ле
гені:

-  Ненаситице! Виходь на герць! Чуєш? Це я -  Ман
дрівний Лицар, слава і гордість світу, кличу тебе на 
смертний бій!

Спів Язі затих.
-  Слухай, дай мені спокій, іди собі додому пиво 

пити... -  ледь чутно долинуло з печери і потягло смо
родом сірки та мінеральної води «Нафтусі».

-  Ага, ти боїшся, шматок смердячого хробака! Как
тус поголений! Глиста бездітна!

Ось цього дракониха Язя не стерпіла. Таке почути 
чудової миті, коли меткий кролик Ланцеглотик про
летів свої перші сорок три сантиметри? Ні-і, Язя не 
могла цього пробачити зайді-лицарю.

З печери, розганяючи легке марево місячної повні, 
вилетів могутній струмінь вогню і наче язиком злизав 
рештки обладунків Лицаря разом з бровами, віями та 
волоссям під пахвами. Щоб добити нещасного, пока
рати його на віки вічні, дракониха вперше за багато 
століть кинулась з лігва на ворога... і за мить пропала! 
Наче під землю провалилась!

Власне так і сталось, бо за тривалий час вихован
ці драконихи півгори зрили норами, підземними хо
дами-переходами і тунелями метро. Необачна Язя зі 
страшним гуркотом провалилась у царство кроликів.
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Місто цієї пам’ятної ночі не спало, тож коли меш
канці почули гуркіт зі Сліпачки -  почалось свято: усі 
співали, танцювали, славили Лицаря, цілувалися, кле
пали героїчних дітей, а ранком вислали експедицію до 
лігва драконихи, щоб знайти звитяжця, або те, що від 
нього залишилось, і віддати всю шану йому.

Знайшли Мандрівного Лицаря голого і отетеріло 
вкляклого перед лігвом Ненаситиці, де його застав 
вогнедишний гнів драконихи. Усі кинулись розпи
тувати Лицаря про герць, подробиці славного похо
ду, але з лисої голови звитяжця видирались крізь рот 
на волю лиш слова якоїсь дивної колискової: «Люлі- 
люлі, спи, зміячко...». Він і зараз співає її, сидячи в 
інвалідному візочку з моторчиком, дбайливо загорну
тий у лікарняну ковдру.

Зате пам’ятник Лицарю поставили на ринковому 
майдані Міста надзвичайно гарний: високий юнак із 
мечем з оптичним прицілом в руці сидить на вигнуто
му хребті драконихи Ненаситиці, з горлянки якої б’є 
тугий струмінь «Поляни квасової».

Очевидці розповідають, ніби в околицях Сліпачки 
з’явились дивовижні кролики, які є одночасно вогне
дишними і шаблезубими.

А вечорами, у затишній світлиці Корчмаря, після 
третього кухля міцного тьмавого пива Пекар, Ліх
тарник і Грабар розповідають один одному страхітли
ву оповідку про те, що коли у Місті тремтить земля 
і в кам’яницях люстри хитаються, а діти ридма рида
ють -  це дракониха Ненаситиця у глибинах підземель 
вчить літати хробачків і кротів, і рано чи пізно вона 
повернеться, і біда прийде на весь сей грішний світ!

Вона таки повернулась на гору Сліпачку, навіть 
відвідала Місто, щоб подивитись на пам’ятник собі, 
і розповісти усім мешканцям, що називається зовсім 
не Ненаситиця, а просто Язя. Але це вже зовсім інша 
історія...

IV



Небо над містом було таке ви
соке, що Кам’яний Лицар, 
який ось уже три століття 

ніс почесну варту на балконі старої кам’яниці, ніяк 
не міг сягнути оком його дна.

-  Як ти думаєш, Градусе, -  звернувся він до Тер
мометра, прибитого поруч до віконної рами, -  а небо 
дно має?

-  Чого ти всілякими дурницями собі голову засмі
чуєш? -  пробурчав сусіда. -  Немає там нічого. Раз ми 
не бачимо -  значить нема.

-  А шкода... -  зітхнув Лицар. Він не зводив 
кам’яних очей з блакиті, милуючись чистою синню.

Колись фігура Лицаря, яка служила шляхетною 
окрасою будинку, виглядала грізно і велично: гордий 
воїн з довгим мечем у руці та щитом при коліні був 
помітним здалеку. Здавалось, він щойно повернувся 
із звитяжного і важкого походу, зупинився перепо
чити і застиг навіки. Перехожі часто задирали голо
ви перед будинком, розглядаючи гарну скульптуру.

-  Мамо, а що це за дядько? -  питався малюк, пока
зуючи пальчиком на Лицаря.

-  Це дядько, який гарно їв кашу і був слухняним. 
Через це він виріс таким великим і сильним...

-  А чому тоді у нього ноги нема? -  допитувався 
хлопчик.

- У бою втратив, -  відповіла заклопотана мама, 
тягнучи дитя далі.

І справді, за роки, що проминули, Лицар дуже 
постарів. Ні, у нього не додалось сивини в кам’яному



Ка
зк

и 
з-

пі
д 

ка
пе

лю
ха

 
дл

я 
се

рц
я 

і д
ля

 
ву

ха
пасмі волосся, не змінилась горда постава, але не
вблаганний час, як шашіль, точив тіло скульптури. 
Потріскала і розкришилась права нога, колись добре 
припасований обладунок вкрили чорні зморшки трі
щин, замість меча воїн у руці тримав іржавий кава
лок дроту.

-  Чув, що про тебе люди кажуть? А ти про небеса 
випитуєш! -  насмішкувато бовкнув Градус. -  Краще 
подумай, як тобі руку рятувати. Он вже вся у тріщи
нах -  ще трохи і залишишся без рук і ніг. А там... про
щавай, Лицарю!

Воїн знову зітхнув.
-  Звичайно, ти, хоч молодший за мене майже на 

три століття, та все ж маєш рацію, Градусе. Прожив я 
своє життя на цьому балконі гідно: охороняв місто, 
господарів кам’яниці, тішив око перехожим довгі 
літа. Але, видно, надходить моя остання година. Лиш 
це весняне небо над головою все ще тішить моє сер
це, не дає забутись назавжди.

-  Не надто радій з нього -  весняні коливання тем
ператур дуже шкідливо позначаються на скульпту
рах. Ще кілька ночей і тю-тю...

Лицар промовчав. Бо що він міг сказати на дош
кульні, але слушні слова прикрого Градуса, якому 
була байдужа доля сусіда? Він дбав лише про вико
нання своїх обов’язків і справно піднімав і опускав 
стовпчик, аби показати температуру за вікном.

Раптом на балкон сіла пара горлиць із гілочкою і 
сухою травою у дзьобах. Оглянувши балкон, вони за
ходились мостити гніздо біля ноги Лицаря, у затінку 
дикого винограду.

- Що ви робите, необачні? -  з осудом дивився на 
молоду пару Градус. -  Не сьогодні-завтра Лицар роз
валиться вщент і зруйнує ваше гніздечко! Краще за
бирайтесь звідси поки не пізно!

Але голуби не слухали, лиш голосніше щось по- 
своєму воркотали біля підніжжя Лицаря. А той не 
міг не натішитись таким сусідством: милувався кра



сивими птахами, дивувався їх вмінню вправно вити 
гніздечко та піклуватись один про одного. І як міг 
допомагав птахам -  закривав їх від палючого сонця, 
ховав від вітру. Мав надію, що колись вони зможуть 
йому відповісти, чи має небо дно?

Через кілька тижнів у гніздечку вилупилось двій
ко пташенят. Маленькі, сірі клубочки довірливо від
кривали жовті ротики до батьків, вимагаючи їжі, і 
пищали на всю околицю.

- Чекайте, допищитесь, ненажери, -  бурчав Гра
дус, -  почує старий Маґнум з третьої брами! Шви
денько затихнете...

-  Не каркай, Градусе! -  обурився Лицар. -  Що тобі 
зробили ці пташки? Чому ти їх так не любиш?

- Мені однаково, люблю я їх чи ні. Чого вони роз
пищались на всеньке місто? Забули, що не одні тут 
живуть?

- Але ж це діти, Градусе, живі діти. Вони прийшли 
у цей світ і голосять про цю новину всім. Так повин
но бути. Життя галасливе, лише смерть мовчазна.

Невідомо, чи Градус накаркав, чи справді го
луб’ята так голосно пищали, але одного літнього 
вечора на кам’яні перила балкона стрибнув об- 
лізлий кіт Маґнум. Голуби причаїлись у гніздечку, 
сподіваючись, що ворог не побачить їх у затінку ви
ноградного листу.

-  Привіт, Градусе! -  голосно м’явкнув кіт. -  Як там 
погода, на дощ не збирається? Мої старі кісточки не 
люблять вологи.

-  Здоров був, стрий коцуре. Погода нормальна, літ
ня. Зараз двадцять чотири з половиною градуси. А мій 
приятель Барометр в кімнаті за шибою показує «ясно». 
Твої кісточки, Маґнуме, можуть відпочивати.

- От і добре, от і добре...
Кіт, роззираючись, покрутив хвостом.
- Слухай, науковцю, а ти часом не чув пташеня- 

чого писку? Є в мене така підозра, що десь на наших 
теренах оселились без мого відома голуби.
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Маґнум гостро подивився в очі Градусу.
-  А навіщо це тобі? -  зніяковів той.
-  Так, привітатися хотів, познайомитися. Адже ми 

майже сусіди. Та й балкон цей -  мій: не раз на ньому 
рани зализував.

Градус мовчав, впершись червоними оченятами в 
шибку.

- А може, наш інвалід щось знає? Гей, діду! -  звер
нувся кіт до Лицаря. -  Пташок солодкоголосих тут 
не бачив? Признавайся, старий. Вони ж тобі всі плечі 
і сиву голову обгадять! Скажи, де вони?

-  Забирайся звідсіля, облізлий дурню! -  гордо мо
вив Лицар. -  Не говоритиму я з істотою, яка знева
жає вік і честь!

-  Ого, які ми Гонорові. Краще збережи сили, бо 
вітерець може подути і ти, кам’яне страшидло, роз- 
сипешся на порох.

Маґнум зробив кілька кроків до Лицаря і побачив 
гніздечко та притихлих пташенят у ньому.

-  А, от де мої незнайомі друзі! -  радісно вигук
нув. -  Поховались від дядька Маґнума за листочка
ми. Та нічого, я не гордий, навідаюсь до вас у гості 
без запрошення...

Кіт, готуючись до стрибка, припав до балкона. Ще 
мить, і...

-  Забирайся геть, убивце чужих дітей! -  закричав 
на повні груди Кам’яний Лицар. -  Лиш посмій торк
нутись пташенят! Я викликаю тебе на герць! Битиме
мось не на життя, а на смерть.

-  Із інвалідами не б’юсь... -  просичав кіт і стриб
нув.

Вмить Лицар підняв меча і вдарив ним Маґнума! 
Із страхітливим м’явкотом кіт полетів з балкона на 
землю. Але й Лицар не втримався: фігура розбилась 
об тротуар на дрібні шматочки. Під балконом вирос
ла купа каміння.

-  Тепер йому байдуже, яка буде погода. І він уже 
ніколи не довідається, чи має небо дно, -  сумно мо



вив Градус. -  Зате достеменно знатиме, що дно має 
земля.

Десь біля термометра почувся писк пташенят і 
тривожно-дбайливе воркотіння горлиць...



Хробачок Нюньо любив співати. 
Таку мав фантазію. Він співав, 
коли повзав у ґрунті, співав під 

час сніданку, обіду і вечері. Навіть у сні Нюньо муркав 
під ніс колискову. Особливо йому подобалась пісня про 
нього самого. Вона починалась словами:

Я -  маленький хробачок,
Ляжу собі на бочок,
Пісню заспіваю - 
На губах заграю.
Буде з мене музикант 
Та-ра-рамт!

На губах, щоправда, хробачок не грав, бо їх не мав. 
Але йому дуже подобалось думати, що він має губи 
і може навіть грати в якому-небуть королівському 
оркестрі або придворній філармонії. Якось, ласуючи 
смачним пиріжком з торішнього кленового листка, 
Нюньо подумав, що прийшов час зробити щось по
важне у житті. Воно мало б бути великим і красивим, 
таким, щоб уславити Нюня на віки вічні. Тож після 
тижня важких роздумів, хробачок зважився створити 
ораторію. Він не зовсім уявляв, що таке, ця ораторія, 
але був переконаний, що це -  довга і велична пісня на 
чиюсь славу. Навіть назву їй придумав -  «Хробачко- 
ве сонечко». Назва ця прийшла до маленької голови 
хробачка не випадково. Він змалечку чув розповіді ба
бусі про яскраве тепле світило, яке живе десь нагорі, і 
якого йому жодного разу не доводилось бачити. Про



ораторію майбутній славетний композитор нікому 
не розповів, навіть найліпшому приятелеві Довжику, 
який народився на два подихи раніше від Нюня. «Хро- 
бачкове сонечко» мало стати справжньою несподіван
кою для всієї хробачкової держави.

Сховавшись під корінням старої тополі, Нюньо 
натхненно виспівував свою ораторію, вигадуючи 
слова і мелодію до них. Щоб натхненніше творилось, 
хробачок сконструював піаніно з гілочок і корінців. 
Зранку до пізнього вечора Нюньо вигравав хвостом 
на інструменті (як відомо, у хробачків відсутні руки), 
і, втомившись, із радістю простягав натомлене тіло на 
ліжку і мріяв про свій перший концерт.

Так минуло кілька тижнів. Ораторія була вже го
това. Залишалось скликати хробачків на прем’єру. 
Нюньо завітав до помешкання старійшини хробачко- 
і і о ї  громади пана Бевзана. Старий відзначався веле- 
і енською, як для хробаків, довжиною. Через це він ін
коли зовсім забував про свій хвіст і той десь губився, 
починаючи жити власним життям. Потім усією гро
мадою його шукали і повертали власнику.

- Доброго повзання! -  гречно привітався юний 
композитор.

- 1 тобі такого ж, -  повагом обізвався пан Бевзан. -  
Добре, що ти навідався, сьогодні мій хвіст аж надто 
вільно себе почуває, мабуть, знов хоче чкурнути. Тож 
будеш, Нюню, наглядати за ним. А я поки подрімаю...

-  Пане Бевзане, але ж я приповз до вас зовсім не 
для цього!

-  А для чого ж іще?! -  вражено вилупив на хробач
ка очі старий.

-  Перепрошую, але я ораторію написав... «Хробач- 
кове сонечко» називається. Хочу її проспівати всій на
шій громаді.

Старий хробак дивився на Нюня, як на крота Слі
пака, який ось-ось його з’їсть.

-  Чи ти маєш розум, юначе?! -  закричав він. -  Яка 
може бути ораторія, якщо дощові хробаки не мають



ні слуху, ні голосу! Наше призначення -  повзати під 
землею, смакуючи торішнім листям. І ще ми повинні 
стерегтись птахів, кротів і мишей. У нашій Великій Зе
мельній Книзі жодного слова не говориться про хро- 
бачі співи або ораторії. Викинь це з голови. Краще за 
хвостом пильнуй...

З цим старий Бевзан заснув. Нюньо важко зітхнув 
і повернувся додому. Йому вже нічого не хотілось. Аж 
раптом у довгій душі хробачка залунала його улюбле
на пісенька: «Я маленький хробачок...» і Нюньо зно
ву сів за піаніно, на всеньке горло виспівуючи свою 
ораторію. Аж коли її закінчив, помітив у дверях прия
теля Довжика, який зачудовано дивився на нього.

-  Ти чого? -  запитав друга Нюньо.
-  Це ти придумав?
-  Я, -  сумно сказав хробачок. -  Тобі сподобалось?
-  Дуже! -  Довжик підповз ближче. -  Це так, як най- 

солодший листочок. Я к ... як...
Довжику забракло слів і він ніяково замовк.
-  А пан Бевзан каже, що хробаки не для цього при

значені. І у Великій Земельній Книзі нічого про наші 
співи не написано.

Запала мовчанка.
-  Ні, так не можна! -  рішуче мовив Довжик. -  Твою... 

Яки?..
-  Ораторію...
-  Твою ораторію повинні почути всі хробаки нашої 

держави! Вона того варта.
Майже два дні друзі обмірковували план, як змуси

ти усю хробачкову громаду послухати твір Нюня. І, на
решті, вирішили.

Кілька днів ані Нюньо, ані Довжик майже не спали: 
відвідували юних хробачків, пропонували долучитись 
до цікавої справи, потім усі разом учили ораторію, яку 
композитор розклав на голоси.

Нарешті настав час прем’єри. Напередодні першого 
теплого весняного дощу, коли усі хробаки королівства 
мали вибратись на поверхню - було призначено пер



ше виконання ораторії Нюня «Хробачкове сонечко». 
Друзі допомогли юному композитору витягти на по
верхню піаніно. І коли вдарив дощ, керований Ню- 
ньом хор хробачків заспівав. Усі завмерли. Старий 
Бевзан цілком забув про власний хвіст, а той почав... 
пританцьовувати! Наслідуючи його, решта дощових 
хробаків теж почали вальсувати у сріблястому мареві 
дощу.

Коли ж надійшов кінець ораторії, і хор заспівав 
останній рядок: «Виповзи, Сонце, Сонце хробачко
ве!», вітер раптово розігнав хмари і з-за овиду явилась 
світові сонячна помаранча. Світило розлило навкруг 
тепло, запалило веселку в небі і випустило навкруг ве
селих сонячних зайчиків.

Нюньо і його друзі були щасливі. Навіть старий 
пан Бевзан муркотів собі під ніс щось схвальне про 
ораторію і казав, що її обов’язково треба записати до 
Великої Земельної Книги.

Усю цю містерію оглядало дві ворони, що причаї
лись на гілці клена.

-  Ну що, поласуємо хробачатинкою? -  весело запи
тала молодша. -  Он їх скільки повиповзало!

-  Не можна, -  каркнула друга. -  Вони своїм співом 
нам сонечко викликали. Це ж треба...

За мить зачудовані ворони зникли за будинками.
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орненькии павучок гордо 
дивився на творіння своїх 

, неспокійних лапок: майже 
увесь куток між ніжкою шафи, стіною та шпариною 
в плінтусі, де він мешкав, був захований за шовковим 
мереживом павутини. У м’яких сутінках, що назав
жди оселились за шафою, павутиння сяяло, перели
валось молочним світлом, яке струменіло з кожної 

196 ниточки. Вони були так ретельно припасовані, так 
гарно зв’язані одна з одною, що не виникало жод
ного сумніву -  Павучок Костик Нитка снував мере
живо з любов’ю та майстерністю, на яку тільки був 
здатен.

-  Нарешті, -  з полегшенням зітхнув, -  нарешті я 
зможу побратись із моєю пухнастенькою, чорнявень
кою нареченою! Уже є кубельце, варте тихого і щасли
вого життя.

З-за шафи почулось приглушене дзижчання. Паву
чок не звернув на нього жодної уваги, у мовчазному 
захопленні продовжував милуватись мереживом па
вутини. А дзижчання все наближалось і наближалось. 
І раптом у срібних тенетах затріпотіла муха Зоня.

-  Ой-ой! -  затряслась вона в істериці. -  Це кінець! 
Павутиння не випустить мене! Прощавай сонце, небо, 
кохані смітники за будинком! Більш не побачу вас... О, 
мої молоді літа!

Павучок заметушився біля павутиння, яким про
кочувались хвилі.

-  Та тихше, чуєш, нездаро! Не смикайся! Ти ж мені 
всю працю змарнуєш! -  павучок видерся до мухи Зоні,



почав вправно виплутувати її із тенет. А та продовжу
вала пручатись.

-  Ти, убивце беззахисних, нещасних мух! Відійди 
від мене! Мені гидко від доторків твоїх волохатих лап, 
від твого смертельного подиху! О, я нещасна мушка, 
чиє життя обірветься, як нитка!

-  Заспокійся і не сіпайся, дурна Зонька! Я ж тебе 
звільняю, хіба не бачиш?

-  Ага, а потім вкусиш своїм отруйним жалом в 
шию -  і до побачення...

-  Все, можеш летіти.
-  Ти справді мене відпускаєш? -  недовірливо стріп

нула крильми муха Зоня.
-  Лети нарешті! -  закричав павучок Нитка. -  Чи 

мені таки вкусити тебе?
-  Добре, добре, я вже відлітаю... -  грайливо мовила, 

погойдуючись на павутинні, муха Зоня. -  Але тільки 
тоді, коли ти скажеш, чому ти мене не з’їв.

-  Яке ж ти базікало! -  павучок усміхнувся. Його 
розвеселила зміна, що миттєво відбулась з мухою. -  
Розумієш, я одружуюсь. Щойно закінчив оцю новень
ку павутину, а ти мало мені усю працю не знищила!

Муха Зоня заклала ногу на ногу.
-  Я так і знала, що тут не обійшлось без кохання! Що ж, 

так і бути, подарую тобі одну із своїх безцінних порад.
-  Тільки за умови, що відразу після неї заберешся 

звідсіля на всі чотири боки.
-  Згода. Отже, я тобі раджу причепурити цю фату, 

вона ж у тебе схожа на погребальний саван! Або на 
марлю рани перев’язувати. А де гаптування? Де фан
тазія врешті-решт?

Костик Нитка замислився.
-  А як її прикрасити? Я не вмію. Мене вчили плести 

тільки таке...
-  Дурниці! -  муха Зоня зручніше вмостилась на па

вутинні. -  Чому б тобі не виплести отут вітрильника, 
що мчить бурхливим морем, а ось там небо, всіяне зо
рями, з тарелем Сонця і ріжком Місяця. Нижче можна
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зобразити землю з горами, лісами, полями і містами...

-  Але ж я ніколи усього цього не бачив! -  скрушно 
похитав головою павучок Нитка.

-  А я, думаєш, бачила? Але ж не у тому річ! Усе це 
можна вигадати. А я за кілька днів прилечу подиви
тись на твій витвір. Бувай!

Коли дзижчання мухи затихло за шафою, павучок 
уже пожалкував, що відпустив її. Окрім як дзижчати, 
могла б і допомогти у дизайні номера для молодят. Од
нак кожен сам повинен кувати своє щастя. І нарече
ний пан Нитка взявся за роботу.

Павучок втратив сон і апетит, він виплітав стрімкі 
гори і глибокі провалля, темні діброви, широкі луки, 
піняві ріки та цілі міста; із захватом творив сонце і мі
сяць, розсипи зірок, бурхливе море і гордий вітриль
ник на високій хвилі. Кожен новий візерунок хвилю- 

198 вав його, збуджував уяву.
Завдяки їй одного дня сталося навіть диво і у па

вучка Нитки виросли крила. Він побачив всенький ве
ликий світ! Або ту його частину, куди павучка могли 
занести його крильця.

Якогось дня павучок Костик Нитка втомлено зліз з 
риштування. Місця для нових образів на полотні уже 
не було. Нитка із зачудуванням подивився на витвір 
своїх лапок, від якого неможливо було відвести очей. 
Наче щось згадавши, Костик подибав на стерплих но
гах за нареченою.

-  Яка краса! -  захоплено вигукнула майбутня пані 
Нитка, пригорнувшись до волохатих грудей кохано
го. -  Це ти для мене?

- Звичайно, люба! Нарешті ми поберемося. Наші 
павученята виростатимуть у красі і затишку.

-  І пишатимуться своїм татом, -  додала зворушена 
наречена.

У ту хвилину у павучому всесвіті сталися землетрус 
і сонячний удар на раз -  з гидким і натужним скрипом 
шафа зрушила з місця і в павучий закапелок уперше за 
багато літ зазирнуло сонце. Його проміння заграло на



вишуканому мереживі павутиння.
-  Тут, мабуть, сто років ніхто не прибирав! -  по

чувся з небес жіночий голос. -  Якби не весілля, ще б 
сто років туди не заглядали.

Жінка великою мітлою змела павутиння, вигреб
т и  заразом чималу купку с м іт т я .  Павучки, які ледве 
встигли сховатись у шпарку, з розпачем дивились на 
порожній кут, який ще донедавна був кубельцем для 
їхнього майбутнього родинного щастя.

-  Привіт павучому сімейству! -  раптом з’явилась 
над ними муха Зоня. -  О, у вас переміни! Балдахін над 
шлюбним ложем зняли? І правильно. Він тільки за
важає літати, антисанітарія, гігієна всяка заводиться! 
Павучок -  ти справжній мужчина! -  сказала на про
щання муха і полетіла.

Павучок Костик Нитка втомлено витер чоло:
-  Нехай лише вони шафу засунуть... -  прошепотів 

коханій. Він уже знав, що буде робити.
199
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повний шлях. Під ним метушились автомобілі, 
перехожі, а він гордо мріяв у височіні, виблискую
чи сліпучо-білими стрілками на широких блакит
них грудях.

-  Подивись, подивись, Круче, як вони мене усі слу- 
200 хають! -  завжди повторював Знак, коли поруч на дроті

вмощувався старий Крук, який частенько навідував 
приятеля, щоб погомоніти. -  А що ти, лиш на смітниках 
барбаєшся та каркаєш на весь дзьоб!

-  І це комусь треба робити, хіба не так?
-  Але хіба ти не відчуваєш власної мізерності, 

непотрібності? Інша справа Я. Усім потрібен, без 
мене -  ані руш.

-  Живу уже майже триста літ і оце вперше чую, що 
є непотрібним. Я стільки літав без жодних, перепро
шую, Знаків, що й тепер не збираюсь міняти своїх зви
чок. Я вільний, для чого Знаки вільному? -  здивовано 
каркав Крук.

Суперечка між друзями завжди закінчувалась од
наково -  птах важко злітав у небо, залишаючи далеко 
внизу пихате базікання Дорожнього Знака. Та не зав
жди Крук був таким байдужим до зарозумілого при
ятеля. Знак страшенно не любив зиму, бо вона прихо
дила із сніговицею, яка заліплювала блискучі стрілки 
на його широких грудях. Тоді він волав:

-  Брате Круче! Рятуй! Ти бачиш -  клятий сніг залі
пив мені всеньке обличчя! Люди не знатимуть, де го-



повна дорога, а де другорядна. Ой-ой-ой, це ж аварій 
буде! Рятуй, Круче!..

Тоді птах сідав на самісіньку голову друга і силь
ними ударами свого міцного дзьоба оббивав лід і сніг. 
Після очищення Знак знову виповнювався пихи.

-  Бачиш, Круче, і ти на щось знадобився. Ти лиш 
мене тримайся, можливо, теж колись вступиш на дер
жавну службу...

Якось одного зимового дня у місті розгулялась 
справжня хурделиця: вітер шугав вулицями, розга
няючи переляканих перехожих, важкі хмари вляглися 
чорними черевами на самісінькі маківки будинків і тру
сили, трусили, трусили на всенький світ білим пухом, 
намагаючись виповнити його по вінця. Заліплений з 
ніг до голови снігом Знак знову спробував покликати 
на допомогу крилатого друга, щоб той обтрусив його, 
але крик не виходив. Лиш з кожним поривом вітру 
нервово скрипіли скоби, на яких він висів: «Скрип- 
скрип, скрип-скрип!». Вітер не вщухав і скрипіння 
ставало все жалібнішим. Нарешті воно обірвалось -  
проіржавлена скоба перетерлась, Дорожній Знак за
вис над спорожнілим шляхом лише на одній.

«Що тепер зі мною, калікою, буде? -  гірко думав 
він, поскрипуючи на вцілілій петлі. -  І Крук кудись, 
чортяка, завіявся... Це ж аварій тепер скільки буде! Я 
ж неправильно дорогу вказую!»

А вітер не вщухав. Він наче вирішив зірвати До
рожній Знак, що заважав йому вільно шугати вули
цею. Раптом і друга скоба луснула -  Знак упав просто 
на дорогу. Засліплені снігом машини переїздили через 
нього, полишаючи на колись блискучих грудях сліди 
від протекторів. Так тривало аж до ночі, коли рух май
же зупинився.

-  Кар-р! -  почулось зовсім поряд. На узбіччі доро
ги тупцяв Крук. -  Ти чого там розлігся? Що, втомився 
висіти?

Птах схопив Знак у дзьоб і витяг його з-під снігу на 
узбіччя.



-  Ти мав рацію, Круче -  я нікому не потрібен! Моєї 
смерті ніхто не помітив. Це відплата за стільки літ від
даної служби!

- Так не буває, -  повагом мовив Крук. -  Для чогось 
же тебе люди повісили вище за себе? Значить, ти їм 
був потрібен. Гадаю, не одному ти допоміг. Тож не су
муй...

З цими словами Крук пропав за сніговою завісою. 
Через якусь годину під снігом пропав і Знак.

Через три дні на місці втраченого Дорожнього Зна
ка висів новий, точнісінько такий самий, як колишній, 
похований під снігом на узбіччі.

-  Вітаю, шановний Дорожній Значе, -  сів поряд із 
новобранцем Крук.

А той пихато повчав, випнувши широкі груди із 
сліпучо-білими стрілками.

- Киш! -  просичав Дорожній Знак -  Не заважай, 
стара курко. Ти відволікаєш водіїв і перехожих, які 
повинні дивитись лише на мене. Я їх поводир, я їх пас
тир! Киш!..

Крук тріпнув крильми і змив у небо.



Весела хмарка бавилася з 
вітром. Вітерець гойдав її 
на руках, підкидав високо- 

високо, а вона в захваті сміялась на всеньке небо. 
Потім пустуни вигадали нову забаву -  вітер надимав 
свої величезні щоки і перетворював подругу в різні 
істоти. Ось хмаринка стала схожа на білосніжного ко
ника, що мчить блакитним полем неба; за хвилю вона 
уже перетворилась на красень-вітрильник із визоло
ченими вітрилами; потім на хитрунку-лисичку з пух
настим хвостом; на кучеряву овечку; білопінну хвилю; 
великоднє яєчко...

Пустуни так тішились власним вигадкам, що не 
помітили, як хмаринка закрила собою сонце. Темна 
тінь впала на містечко, що причаїлось біля підніжжя 
синіх гір. Тінь ковзнула заквітчаним маками полем, 
затемнила річку і зачепилась за шпичасту дзвіницю 
ратуші.

-  Це ж треба, така гарна погода, і на тобі -  якась 
хмарка закрила нам сонце, -  хитаючи головою, мовив 
до сусідки пан Пекар, -  якась дурниця, а настрій зіп- 
сути може...

-  І не кажіть, -  старенька поправила капелюшок, -  
за моєї молодості з такої ж самісінької хмарки вдарив 
грім і блискавка спалила будинок! Це не жарти!

Цю неквапливу розмову за вікном чув хлопчик 
Іванко, який бавився в «танки»: на цеглині виліплю
вав з піску башту, в неї встромляв сірникову гармату. 
Сам відходив на кілька кроків і прицільним ударом 
іншої цеглини розбивав щойно змонтований «танк»,
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який з хмарою куряви розлітався на друзки. Йому, 
як і усякому хлопчику, подобалось усе, що стріляє і 
вибухає.

Тривожні слова Пекаря та його сусідки 
зацікавили Іванка. Він пильно глянув на небо: хма
ринка щільно закривала сонячне личко, дозволяю
чи золотим променям оминати хмарку і заливати 
золотом землю в усій окрузі, годі як містечко зали
шалося у затінку.

Хлопчик дістав рогачку. Серед купи камінців 
вибрав найкругліший, ретельно прицілився і 
вистрілив у небо.

-  Ой! -  зойкнула хмарка, якій камінець влучив у 
самісіньке серце. Вона потемніла від болю, скриви
лась, зіщулилась і заплакала гіркими слізьми. Вони 
великими краплями котились з її очей, падаючи гу
стим дощем на місто. З кожною краплинкою хмарка 
зменшувалась і маліла, аж поки не зникла зовсім.

Іванко радісно підстрибнув і кинувся до пана Пе
каря.

-  Ви бачили? Це я, це я хмарку вбив! Ось з цієї ро
гачки!

Пан Пекар повагом зиркнув за вікно.
-  Справді, розпогодилось. Мабуть, вітер хмару про

гнав. Куди тобі до нього, хлопчику...
А Іванко біг містечком і усім розповідав, що саме 

він застрілив хмарку. Але йому ніхто не йняв віри. З 
жалю до себе хлопчик заплакав.

-  Це я, це я її... Ось з цієї рогачки... -  шепотів він, 
простуючи мокрою вуличкою. -  А ви всі... Ви дурні...

-  А для чого ти її вбив? -  запитала дівчинка 
Ганнуся, яка сиділа на ґанку і пускала у калюжі 
паперові кораблики. -  Вона ж була така гарна та 
жива! Ось дивись: спочатку вона була коником, 
потім вітрильником, хитруном-лисом, кучерявою 
овечкою...

Дівча паличкою малювало хмаринку на піску. Ко
жен малюнок був наче живий.



-  Я не знав... -  Іванко витер рукавом сльози. Тоді 
жбурнув рогачку у річку. -  Але вона ще повернеться! 
Вона не зовсім пропала, правда?

-  Треба трохи почекати, -  поважно мовила Ганну
ся. -  І вона обов’язково повернеться...

Двоє дітей сиділи на ґанку і дивились у чисту не
бесну синь.



еснянии світанок народжу- 
. вався стрімко і без вагань. Со
нечко золотою помаранчею 

викотилось з-за овиду, розхлюпуючи навкруги щедру 
радість пробудження. Пустотливі промінчики крізь 
чисті шибки вікон зазирали до заспаних осель -  час 
вставати!

Один із них зблиснув у вікні триповерхового будин
ку, засліпивши яскравим світлом дві фіранки, щільно 
зсунуті одна до одної.

-  Знову те саме, подруго, -  пробурмотіла Права, - 
знову сонце світить в очі. Ще кілька хвилин і нас бру
тально розлучать. Це все сонце винне. З його з’явою 
у квартирі починається рух, і хтось обов’язково ки
дається до нас, щоб за мить зібгати обабіч вікон. Бач
те, світла їм треба! Ніхто й не подумає, що комусь ця 
процедура може бути неприємною...

-  Що зробиш, рідненька, що зробиш, -  озвалась 
Ліва. -  Зате можна цілісінький день спокійно, на са
моті, слідкувати за подіями у залитому сонцем світі. 
А потім, коли на місто впадуть сутінки, нас знову зсу
нуть. От тоді ми наговоримось! Чи не так, подруго?

-  Клянусь сувоєм, з якого нас викроїли -  це так. 
Та все ж образливо - хтось тебе бере, часто немити
ми руками, шарпає, мне... Нами ж прикриває правду. 
Хіба ми не варті за стільки літ відданого служіння хоч 
якоїсь поваги?

Ліва важко зітхнула, але у ту ж мить весело засмія
лась.

-  Дивись, сестричко, дивись! Он там, на подвір’ї, 
бачиш? Горобець з хлібом!..



Справді, внизу біля чималого кусня хліба кумед
но вистрибував горобчик. Раптом він скочив на свою 
здобич і спробував з нею злетіти. Та хліб виявився за
важким для нього і пташина з розпуки зацвірінькала:

-  Цвірінь-цвірінь! От напасть, ніяк не дається той 
упертий окраєць. А зараз як ворони налетять -  крих
ти не залишиться!

Горобчик рішуче змахнув крильми і жвавенько по
летів до найближчого скверу.

-  Зараз цілу ватагу горлоцвірів приведе, -  пробур
чала Права, -  вони обов’язково розбудять господиню. 
Тоді до вечора не поговоримо.

-  Нічого, -  весело сказала Ліва, -  зате пташки ситі бу
дуть. А ми увечері з тобою згадаємо про все, що сталось 
за всенький день.

За хвилину з-за дерев вилетіла зграйка горобців, 
які відразу обсіли залишений шматок хліба.

-  А смачний який! А солодкий!
-  Це, мабуть, правдива здоба!
-  А може, це навіть цвібак!
-  Уважніше, уважніше, десь тут мають бути род

зинки!
Та шукачам ласих шматочків не довго довелось роз

кошувати -  на учту шулікою кинулася ворона. Зграй
ка горобців сполохано злетіла на найближчий бузино
вий кущ. Ворона мовчки схопила дзьобом окраєць і 
кудись полетіла.

-  Так завжди буває, -  озвалась Права, -  знайдеш 
щось варте у житті, а воно раз -  і вже не твоє...

Ліва, яка з усмішкою спостерігала за пригодою, за
перечила:

-  Але ж подивись -  вони з цього зовсім не журять
ся! Щебечуть, мовби нічого не трапилося. Так, напев
но, й має бути: смуток та журба -  погані супутники на 
життєвій дорозі.

Сонце підіймалось все вище. Господиня нарешті 
прокинулась, та не вставала, заспано дивлячись на за
крите фіранками вікно.



-  Чуєш, Стефку, -  штовхнула сонного чоловіка під 
бік, -  дивись, які у нас фіранки страшні і старі.

-  То й що -  випери, і будуть як нові.
-  Вони вже й так ледве дихають, як виперу -  зов

сім розлізуться. Треба нові купувати. А може, жалюзі? 
Вони досить вигідні, прати не треба... Ти як кажеш?

-  Можна й жалюзі... -  чоловік повернувся до дру
жини спиною і знову захропів.

-  Ти чула? -  захвилювалась Права фіранка. -  От і 
прийшов наш кінець! Прощавай, сестричко...

-  Чого ти, смішна, -  намагалась розрадити подругу 
Ліва. Але й у неї голос затремтів. -  Що вони нам мо
жуть зробити? Виперуть знову та й усе!

-  Викинуть нас, ой викинуть, -  стогнала Права, -  ці 
люди такі невдячні!

Справді, через деякий час господиня зняла фіран
ки і кинула їх до кошика з усіляким непотребом, що 
стояв у темній комірчині. Зіжмакані сестрички лежа
ли посеред старого манаття, яке тхнуло порохом та 
брудом.

-  От і все... -  втерла сльозину Права.
-  Не пощастило нам, -  журно мовила Ліва, -  а я так 

сподівалася на щось добре!
Подруги замовкли. Кожна згадала сонце, яке вони 

лаяли за те, що розлучало їх на цілий день. Тепер же 
за золотий вранішній промінчик вони готові були 
віддати усі свої візерунки. У темній тісній комірчині 
спогади про минулі дні, про світло, про смішних го
робчиків, що ніколи не журились, лиш додали жалю - 
подруги гірко заплакали.

Раптом двері комірки прочинились, спалахнуло 
світло.

-  Мамо, ось вони, якраз підійдуть! -  дівчинка діс
тала з кошика фіранки.

-  Боже, вони страшенно вологі! Неси їх до ванни, 
випери, а вже потім роби з ними, що хочеш.

Невдовзі випрані та напрасовані фіранки були пок
роєні й акуратно перешиті вмілими руками дівчинки.



-  А я казала тобі, Права, що ми ще станемо у при
годі! -  весело озвалась до подруги Ліва.

-  Яка я тобі Права, -  гонористо відповіла друга, -  
ось уже три дні я -  Великий Фартушок. А ти -  Малий 
Фартушок. Невже так важко запам’ятати? Окрім того, 
за нас дівчинка в школі на уроці ручної праці отрима
ла відмінну оцінку. Тож забудь назавжди, що колись ти 
була завішеною фіранкою, якою шарпали туди-сюди 
щовечора і щоранку. Сьогодні ми -  почесні захисники 
наших господинь від кухонного бруду. Без нас жодна 
страва не зготується, жодна господиня не візьметься 
за випікання тістечок чи миття посуду!

-  А мені все-таки трішки шкода ті дві фіранки на 
вікні... Вони першими бачили сонце! -  Малий Фарту
шок важко зітхнув. Але за мить на його обличчі знову 
засяяла усмішка від зав’язки до зав’язки. Він згадав 
смішну зграйку горобчиків за вікном, які ніколи не 
сумували.
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І!
ЯК ЗАЄЦЬ І ВОВК 

ПЕРЕСТАЛИ БОЯТИСЯ
дного разу Зайчик Орчик 

) вирішив перестати боятися. 
Попрощався з дружиною, 

поцілував усіх вісьмох діточок і пішов до крамниці. 
Купив гранату за дві ялинкові шишки і пішов лісом 
Вовка шукати. Ходив-ходив, та Вовк йому все не по- 

210 трапляв на очі. Уже і Ведмедя гранатою залякав, і 
Лисицю, і Куницю, і Кабана Ікланя плакати змусив, а 
Вовцюра Волоцюга на ім’я Кубусь десь, зараза, пере
ховувався.

А він зовсім і не переховувався, а якраз навпаки - 
готувався до нападу на заячу нору: мисливського ножа 
вострив, зуби «Блендамедом» чистив, хвіст заставляв 
тріпотатися. Бо родина Зайчика Орчика постійно кра
ла з його городу моркву, петрушку і іншу городину, 
таку корисну для вовчого здоров’я. Підготувавшись, 
Вовк вибіг з лігва з криком: «Смерть диким Зайцям!».

І тут йому назустріч вибіг переляканий Зайчик 
Орчик. У руках граната, ноги трусяться, вуха зблідлі 
обвисли. Вовк як побачив Орчика при зброї -  так і 
вклякнув.

-  Т-ти куди-и-и йдеш-ш-ш? -  затинаючись, запи
тав Зайчик.

-  Та-ак, гуляю собі... -  теж затинаючись, мовив 
Вовк Кубусь.

-  А т-и-и мене-е-е їсти не-е буде-еш? -  тихенько 
запитав сіроманця Орчик. -  Бо я гранату маю! Про
титанкову!



-  Що ти, любий сусідонько! У мене на такого чудо
вого Зайця просто паща не відкриється! Я оце прий
шов додому, та й думаю -  навіщо мені стільки зброї? 
Вирішив її усю викинути...

-  Раз так, Вовчику-братику, я й свою гранату вики
ну!

Тоді обидва звірі прийшли до озера і метнули всю 
свою зброю в найглибше місце. А Вовк від розчулення 
ще й свої вставні щелепи втопив. І стали вони жити- 
поживати та добро наживати в мирі і злагоді. Аж 
поки не почався мисливський сезон і їх постріляли на 
смерть члени добровільного товариства мисливців і 
рибалок.

ДИТЯЧИЙ ВИПАДОК
На чорному тлі неба від якоїсь космічної хвороби 

висипали бліді прищики зірок. Ніч важко кашляла 
вітром, поки не виплюнула окраєць місяця. Купка пе
реляканих діточок ховалась від зимного подиху ночі 
під порослим мохом містком.

-  У-у-у-у! -  завивав вітруган.
-  Бе-е-е-е! -  дражнилась перелякана дітвора і по

казувала темряві язики. Тоді з лісу вибіг знервований 
їхнім галасом Вовчик-братчик поїв бешкетників, що 
порушували державний Кодекс про Здоровий Сон.

БАБАЙЦІ - БАБАЙЧИНА СМЕРТЬ!
-  Ви ж мені дивіться, не пустуйте! -  сказала перед 

відходом мама. Бо прийде Бабайка і забере вас до себе!
І бабцю не чіпайте, бо тільки вона зможе вас від злого 
Бабайки врятувати. Будете чемні та слухняні?

-  Бу-удемо, -  дружно мугикнули Петрик та Іринка, 
після чого мама пішла на базар за молоком.

-  Як ти думаєс, де той Бабайка зиве? -  тихенько за
питався у трирічної сестрички чотирирічний Петрик.

-  Там! -  перелякана дівчинка показала пальчиком 
на бабусину кімнату. Там справді завжди були сутін
ки, бо старенька заставила підвіконня горщиками з



мушкательками і повзучими ліанами. Крім того, бабця 
не любила вмикати світло, бо з дитинства була дуже 
ощадною і на всьому економила. Петрик взяв сест
ричку за спітнілу ручку і нишком-тишком попросту
вав до зачиненої кімнати, де мав бути Бабайка.

Ледь-ледь прочинивши двері, діти побачили вто- 
нулу у смерку кімнату, в найтемнішому закутку якої 
мирно похропувала бабця.

-  Бабайка там! -  прошепотіла Іринка, зробила 
великі очі і сховалась за братчикову спину. Її малень
кий пальчик показував на бабусин куток. Петрик 
швидко зачинив двері і колупнувся пальцем в носі.

-  Тлеба його вигнати! Він мозе бабцю з’їсти!
-  Стлласно-о... -  Іринка зі страху сіла на підлогу.
-  Ніцого, я знаю, як Бабайку вигнати....
Петрик рішуче попростував на кухню і стягнув зі 

стола коробку сірників. У невмілих дитячих пальчиках 
сірники довго не хотіли спалахувати. Та наполегливий 
хлопчик таки запалив прометеїв вогонь і вкинув його 
на забуту батьківську Газету. Потім взяв тліючий па
пір і швидко вкинув до бабусиної кімнати.

Щільно зачинивши двері, Петрик полегшено зіт
хнув:

-  Тепел Бабайка втеце. Всі Бабайки бояться сілни- 
ків!

Через годину щаслива і замурзана Іринка заявила 
пожежникам:

-  Бабайки білеє нема!
Бабці пожежники теж так і не знайшли...
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I
ороку я подорожую. Є 
така потреба в моєму 

j  організмі. Тож, склавши 
наплечник, вибираю на мапі нову жертву власного 
зацікавлення і вирушаю у дорогу. Ні, не в заморські 
далекі краї, де на голову з пальм скачуть верескливі 
мавпи, а різнокаліброві птахи ляментують нелюдсь
кими голосами зґвалтованих жінок. Зазвичай, я 
поселяюсь у провінційному галицькому містечку 
і поринаю у нього. Потім щось залишається на 
папері. Якісь враження, пережиття, несподівані 
відчуття. Шкода лише, що я не художник. Та голов
не -  я приміряю на себе старенькі, але такі милі і 
рідні шати незнайомого містечка. У кишенях цьо
го дивного вбрання метушаться люди. Мені стра
шенно приємно теребити їх долі пучками пальців, 
втішаючись можливістю у будь-який момент по
збутись набридлих лахів і знову стати Tabula Rasa -  
чистим аркушем, на якому чергова відпустка зали
шить нові незвичайні візерунки.

...Цього разу доля закинула мене ясної днини у не
величке гірське містечко. Оксамитове сонце панувало 
над містом, випалювало пахучі трави на схилах гір, що 
вінком оточували маленький острівець у долині двох 
стрімких річечок. Він несподівано проріс старими, 
вибіленими вітром і дощами, кам’яницями, купола
ми церков та шпилями дзвіниць. Це справжнісінький
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рай для таких зайд, як я -  спраглих вражень, краси і 
жаги життя.

З житлом страшенно пощастило -  на вокзалі 
познайомився із статечною панею, що продавала 
молоду варену кукурудзу. Розбалакались про вла
ду, ціни на базарі та останнє шоу на телебаченні і 
пані Марія люб’язно запропонувала мені кімнату у 
своєму помешканні на самому Ринку. Поселившись у 
старосвітській квартирі, мене охопило те незвичайне 
передчуття пригоди, яке завжди народжується десь 
глибоко в душі і спричиняє легке поколювання у пуч
ках -  я знову занурююсь в інші виміри!

II
Уже третій день я розкошував. Сонце, яке я люблю 

понад усе, з самого ранку дзвоном зависло над містом 
і лише на кілька неважливих нічних годин ховалось у 
складках гір. В обідню пору вибирався зі своєї затиш
ної барлоги у місто. Маршрут обирав майже один і 
той же -  Сербською вулицею до малесенького Доміні
канського майдану, через Горішню браму вибирався 
за місто, притьмом переходив Висячий міст і через 
п’ятнадцять хвилин нелегкого підйому простягався 
горілиць серед запашних полонинських трав. Вни
зу, у розрізі моїх колін, в полудневому сонці завмер 
філігранний торт міста. Щоразу обсервуючи його кри- 
вульки-вулички, рожево-лимонні стіни храмів, мене 
незборимо тягло торкнутись пучками майже дотич
них гостроверхих шпилів дзвіниць, пригладити розх
ристане Галицьке передмістя і обов’язково після цього 
облизати пальці -  при яскравому сонці містечко на- 
правду видавалось вишуканим кремовим тортом.

Сьогодні я знову підіймаюся на свою гору. Ще ми
наючи Висячий міст, помітив -  хтось уже зайняв моє 
місце! За останнім скрутом стежки зґрабним грибоч
ком вигулькнула дівоча фіґурка біля мольберту. Порив 
гарячого вітру доніс мугикання якоїсь мелодії. Здаєть
ся, це був вальс із «Шервудських парасольок».



-  Мушу вам зауважити, шановна, що ви обрали 
для пленера дуже негоже місце, -  досить різко розпо
чав розмову. -  Саме звідсіль я веду спеціальні наукові 
спостереження. Прошу негайно звільнити моє місце!

Брехня про наукові спостереження виникла якось 
раптово, мабудь від обурення, що вирувало в мені. 
Хтось зайняв моє місце! Проте мої слова зовсім не 
подіяли на дівчину. Вона голосно засміялась мені в 
обличчя.

-  Спершу -  добрий день, -  крізь сміх привіталась, -  
повірте, я б ніколи в житті не дозволила собі посягну
ти на ваше місце, якби не інтригуюча поведінка одно
го пана, який щообіду дереться на гору, вилежується 
тут зо дві години, вимахує руками, щось буркоче собі 
під ніс, а потім розчулений повертається у місто. От 
я й вибралась ближче подивитись на жертовник цьо
го, перепрошую, дивака. І знайшла його надзвичайно 
мальовничим. Не знаю, як там з вашими науковими 
дослідженнями, але смак маєте винятковий -  з жодної 
точки цей людський фурункул на тлі природи не виг
лядає більш мальовничо...

Уся тирада була проголошена так безпосередньо 
і весело, що у мене просто язик не повернувся знову 
спробувати вигнати незнайомку з галявини. Тоді я 
вчинив «мудріше» -  звично простягся на траві, вкотре 
милуючись містом.

Усе було як завжди: сонце дзвонило у золоті дзво
ни над порожніми вуличками, гаряче пахло сіном і бо
жевільно сюрчали у траві коники. Але... Присутність ще 
когось таки дратувала, муляла.

-  Я вам не заважаю? -  озвалася незнайомка.
І дуже невчасно, я лиш почав звикати до її присут

ності, поволі поринаючи у спокій і світло... Таке зух
вальство треба було покарати -  повернувся на голос 
і слова застрягли десь глибоко у пересохлій гортані. 
Дівчина, граціозно осідлавши розкладний стільчик, 
дивилась на мене широко розплющеними очима... 
пишних персів.
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Тільки цього бракувало! День пропав. А може, і від
пустка. Я знову відвернувся, проклинаючи все і вся, 
і зухвале кокетство провінційних кралечок, і небо, і 
місто. Був переконаний, що треба негайно поверта
тись додому. Але чомусь не міг підвестись. Не відпус
кала ця зворушливо наївна і водночас виклична діво
ча оголеність.

-  О, вапіа вітрНсиав! О, свята простота!.. -  проси
чав, зводячись на ноги. Треба сказати, що по закінчен
ню університету набрався дивної звички -  хвилюючись, 
обов’язково вживаю якісь латинські прислів’я. Серед 
моря різних слів пам’ять чомусь вибирає саме латинсь
кі вислови, видаючи їх у найнесподіваніших ситуаціях 
Підозрюю, що говорять ґени -  бабця розповідала, ніби 
до війни у їхньому селі провадили розкопки і знайшли 
римські монети. Можливо, римляни у нашім краю зали
шили не тільки золото...

-  Ви щось сказали? -  запитало дівча, згасивши у за
тінку густих вій лукаві бісики.

-  Я вилаявся, бо ви зіпсули мені відпочинок.
-  А-а, вибачте, будь-ласка, але гори нічийні, і я маю 

право сидіти там, де захочу.
-  Через це й лаюсь... -  хотів додати щось про хроніч

ну глупоту жіноцтва, але погляд упав на мольберт, і я 
вражено замовк на півслові.

Це був пейзаж: серед хвилястих гір, які своїми 
пружними обрисами нагадували молоде жіноче тіло, 
причаїлось місто... Навіть не так -  містом цей живий 
клубок плоті назвати не можна. Безхресті дзвіниці 
торкались горбів гір, куполи храмів спрагло тягну
лись до гарячих, примхливо вигнутих уст вулиць... Усе 
було в русі, переливалось сонячними барвами і крича
ло, волало про щастя плотського гріха. Я зовсім забув 
про оголеність дівчини, про її відкриті гірському вітру 
перса -  очі вабила, поглинала картина.

-  А чому храми без хрестів?.. -  глупо запитав, бо 
щось мусив сказати.

-  Бо це таке місце.



-  Яке?
- Хіба ви не відчуваєте, що тут земля запліднена 

містом? Акт триває вже тисячу років.
-  Що ж після цього народиться? -  почав приходити 

до тями.
-  Не знаю... Може, моя картина, може, тисячі по

колінь. А може, смерть, катастрофа...
Я тихо сидів за спиною малярки, а вона продо

вжувала класти фарби на трепетне полотно. Пен
злик впивався у нього, залишаючи по собі вогкі, 
масні сліди, потім раптово лагіднішав, пестливо 
клав фарби на набряклу малярством картину. Не
можливо було відірватись від магічної борні пензля 
з полотном. Краєм ока спостерігав і за грою сонця 
на гострих персах дівчини. Досконалість їх при
чаровувала. І я не витримав -  торкнувся кінчиком 
язика пружної вишневої ягідки, що від доторку 
ствердла...

Дівчина не відповіла, але удари пензля в полотно 
ставали кволішими, а потім зовсім завмерли. Врешті 
вона зі стогоном повернулась до мене і рвучко запу
стила довгі пальці в мою шевелюру.

Солодкий щем обпалив тіло, хотілось влитись 
у тужаву дівочу плоть, що пахла травами і сонцем. 
Незнайомка рвучко відірвала моє обличчя від своїх 
персів і припала до уст. Спочатку пошерхлі, вони по
далися, зм’якли, запахло медом... Дівчина застогнала. 
Велетенські дзвони загули у небі! Сонце, черлене не
наситне сонце гойдалось у ритмі щастя.

-  Не спіши... -  гаряче прошепотіла. Запізно. Скрес
ла ріка несла мене нестримно і вільно.

...Ми лежали на випаленій отаві горілиць і важко 
дихали. Гаряча земля не відпускала зі свої обіймів, 
притягувала до себе.

Я першим повернувся до дійсності. Поряд лежала 
зовсім гола незнайомка. Її перса куполами здіймались 
до неба, оксамитова шкіра плавно вливалась у відкри
ту рожеву квітку лона. Дивитись на неї було приємно
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до млосності, і... водночас ніяково. Чогось подібного 
я не планував, тож вже збирався виголосити тираду 
про необхідність терпимості і толеранції, але дівчина 
випередила:

-  Вітаю вас, шановна порхавко! Якби знала, ніколи 
б не наступила...

Я здивовано звівся на лікті, спостерігаючи, як не
знайомка квапливо одягається і складає мольберт.

-  Що ви за віслюче плем’я -  чоловіки! На кару Бог 
віддав нас в такі бездарні руки. Головне -  подбати про 
себе. І все! Слимак!

Від такого бурхливого наступу мені заціпило. Ні
чого собі пригода: зайняла моє місце, мало не зґвал
тувала, ще й висварила. Та незнайомка не чекала на 
відповідь -  її зґрабна постать квапливо злетіла схилом 
гори і, минувши Висячий міст, розтанула у найближ
чих провулках.

Я зморено простягся на улюбленій галявині.
-  О, tempera, о mores! О, часи, о, звичаї! Тьфу... 

Ідіотизм якийсь. Через цю дурнувату латину я колись 
руки накладу, -  вилаявся вголос, чого раніше зі мною 
не траплялось. Треба було повертатись на Ринок.

III
У маленькому шинку «Під золотим лебедем» було 

прохолодно і сутінково. Давно помітив, що найкраще 
готують у провінції. Борщ із пампушками, вареники із 
золотистими шкварками і гальба прохолодного пива 
заспокоять будь-якого нервуса, а мене, невибагливого 
до їжі, і поготів. Спроквола, повагом, обважнілий од 
їжі, повернувся у помешкання пані Марії.

Кімната пахла старими меблями, напастованим ду
бовим паркетом, свіжою білизною. Господиня була ще 
на торговиці, я без жодних застережень мав змогу по
митись у дощівці, яку наносив у велику балію. Потім 
загорнувся у прохолодні простирадла і сон застукав у 
мою браму.

Снилось мені щось жахне: якісь жінки-фурії літали



навколо, верещучи: «Слимак, слимак!». Я пробував їх 
ловити, але крикунки ще дужче голосили, намагаю
чись облити мене чимось схожим на сметану. Тепер 
уже я чимдуж утікав від них, але не міг відірватись 
від верескливих бабів. Мені бракувало повітря, серце 
от-от мало вирватись з грудей, легені працювали наче 
велетенські міхи. І, коли одна з фурій наздогнала мене, 
я почув, як вона кричить: «Пане Юрію, пане Юрію!».

-  ...Пане Юрію, що то з вами за напасть? -  почувся 
стурбований голос пані Марії. Вона нахилилась наді 
мною і добряче шарпала за плече. -  Ви так кричали, 
аж я надворі почула. Та все -  «слимак, слимак!» Пе
рестрашились, чи що? А мо’ на сонці перегрілись? Я 
все вам казала -  не ходіть на Гицлеву гору, там всілякі 
чуда робляться...

Пані Марія урочисто перехрестилась.
-  Ходіть, щось з’їсте, бо, направду, виглядаєте, як 

слимак...
До кухні я зійшов з пляшкою «Древньокиївської» 

житньої горілки.
-  Це так, до столу, пані Маріє, бо, здається, я справ

ді перегрівся.
-  Не жартуйте з тим сонцем на Гицлевій горі, пане 

Юрку. Там можна такого перестраху набратися...
-  А що так? -  запитав, смакуючи пречудовими на

лисниками з вишневим варенням.
-  Бабця мені повідали, що тамка колись давно був 

цвинтар. Ховали злодіїв, нехрещених і потопельників. 
Ніхто туди не ходив. А раз до міста прибився якийсь 
чоловік і став до служби гицлем -  лапав у місті псів 
і варив мило. А що смерділо від него за кілометр -  
поселився за містом біля цвйнтаря на теперішній 
Гицлевій горі. В тому самому часі на місто впала 
страшна моровиця. Люди мерли, як мухи, цілими ро
динами. їх ховали за містом. Але гицель і його жінка, 
що мешкали біля самого цвинтаря, вижили...

-  Ваше здоров’я, пані Маріє, -  гіркий трунок обпа
лив піднебіння.

221
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-  Дай Боже, паночку, -  жінка теж перехилила чар
ку і провадила далі. -  Якраз того страшного року у 
них народилася донька. Дуже гарна дитина. Росла, 
сяк-так вивчилась грамоті, помагала батькам. Аж тут 
запримітив її, уже файну дівчину-чічку, син багатого 
райця аптекаря Петруга. І так до неї підступав, і сяк - 
не хотіла дівка богача. То раз проти ночі викрав її і 
збезчестив на самому цвинтарі. На другий день батьки 
з дівкою прийшли до бурмістра скаржитися. Але той 
тягнув руку за багатим аптекарем і наказав ціпакам 
наладувати добрих батогів скаржникам. Та й вигнав 
пріч з очей. Після такого встиду дівка скочила в ріку, 
та так, що її навіть не знайшли. А через день страш
на буря змила цвинтар з Гицлевої гори в ріку разом 
з будинком гицля. І знову почалась моровиця. Пер
шим помер син аптекаря, потім сам аптекар, бурмістр 
і його сім’я... Тепер на Гицлеву гору ніхто не ходить, 
хіба дурний Бодзуньо забреде. Але що з убогого возь- 
меш... То я вам щиро раджу -  не ходіть ви на тоту про
кляту гору. Береженого Бог береже...

Після того як спорожніла пляшка, я повернувся до 
своєї кімнати і ще довго не міг заснути -  усе ввижався 
гицель з жінкою і дочкою. Вони, наче живі, поставали 
перед моїми очима. Лики їх були світлі і стражденні. 
Предивна історія...

IV
Ранок не запізнився -  промінь сонця продерся 

крізь фіранку і просвердлив у моєму сні дірочку. Че
рез якусь хвилю розплющив очі. Треба було вставати, 
щоб опівдні знову видертись на Гицлеву гору. Щось 
незбориме і тривожне вабило мене туди. Чарівна іс
торія, розказана пані Марією за чаркою учора ще біль
ше підохотила відвідати своє улюблене леговисько 
над містом. А ще дуже хотілось знову зустрітись, зно
ву побачитись із дівчиною з гори.

Ближче до полудня уже спацерував звичним шля
хом. Правда, на Домініканському майдані трохи за



тримався через зграйку циганчат. Вони обступили 
мене тісним колом і кричали навперебій:

-  Дай копійки, дай копійки!
З ґанку вбогої церульні обізвалась стара, відьмино

го вигляду, жебрачка.
-  Не давайте, паночку, бо другий раз через вулицю 

не перейдете! Та шантрапа вас з’їсть!
Циганчуки малими шуліками кинулись на стару, 

перекинули її, засмикали за волосся. Залишилось лиш 
витягти дрібні гроші і позбирати нападників навколо 
себе. Розсипав монети бруківкою і їх дзвін порятував 
стареньку від наруги.

І тут я звернув увагу на предивне дерево перед 
сіньми собору. Крізь кору проступали багряні крап
лі густого соку, наче сукровиця сочилася із незагоєної 
рани.

-  На цему дереві в давні часи повісили невинного 
чоловіка, якого бурмістр засудив на смерть. З того часу 
воно кривавить. Але не завше, часом раз на рік кровію 
сходить, а часом і раз на сто літ. Давно воно вже не 
кривавило, ой не з добра сукровиця точиться...

Стара набила самосадом файку і смачно закурила. 
Пасма синього диму, наче грозові хмари, заклубочи- 
лись над майданом.

Я квапливо рушив звичним шляхом на гору.
Уже за Горішньою брамою позирнув на Гицлеву 

гору, шукаючи чарівну фіґурку незнайомки. Але там 
нікого не було. Смутний перейшов хиткий Висячий 
міст. Внизу вирувала чорна маса води, вкрита біло
сніжними очіпками піни. На горі було тихо і самот
ньо. Навіть коники перестали сюрчати.

-  Фініта ля комедія! -  мій голос рознісся полони
ною і, пошарпаний гірським повівайлом, розтанув у 
повітрі. -  І нема за чим жаліти...

Ще якийсь час милувався мальовничою панорамою 
гір, містом у долині, але звикле обсервування уже не 
тішило так, як раніше. Думки тіснились у розколош
каній вітром голові і все повертались до історії, роз
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казаної пані Марією. Безділля знудилось і я вирішив 
відвідати магістрат. Може, там є щось про ту давню 
історію з гицлем і його донькою?

V
До пишного будинку магістрату потрапив уже в 

обідню пору. Важкі двері помпезної кам’янці подались 
важко і зі скрипом. У палаці було порожньо.

-  Є тут хто? -  мій самотній голос лунко відбився 
у порожніх коридорах і повернувся голосною луною. 
Мовчанка. Штовхнув перші двері.

Це була парадна зала. Зі стін на мене позирали пар- 
суни давніх райців і бурмістрів міста. На фрескових 
стінах чинно гостили послів у пишних шатах, воюва
ли, приймали паради. Яскраві фрески, наче кадри 
велетенського фільмоскопу, зображали різноманітні 
картини давнього життя міста. Виконані вони були 
настільки майстерно, що хотілось перед цими вель
можами зняти шапку. Але влітку я навіть картуза не 
ношу...

-  Що ви тут шукаєте? -  голос почувся десь зверху 
і заскочив мене зненацька. Я подивився вгору і за
кляк... На стелі громадилась велетенська фреска: наді 
мною нависло нічне небо, молочний місяць вибілював 
іграшкове місто і гору, на якій завмерла в пориві ого
лена постать дівчини, що рвалась до розбурханих вод 
напічнявілої ріки. Вона летіла, втікаючи від чорного 
крила землі, що масною темною хвилею сунула з вер
шини гори просто у річку. Дівчина була як дві краплі 
води схожа на мою вчорашню незнайомку...

-  Що ви тут шукаєте, чоловіче? -  чийсь голос тепер 
почувся зовсім близько. -  Я бурмістр. Ви повинні на
перед повідомити про відвідини магістрату, щоб я вас 
відповідно зустрів.

-  Вибачте, пане бурмістре, я не знаю ваших звичаїв. 
Прибув у місто на відпочинок. Історик і журналіст 
Юрій Ковалевич. Запізнався з мешканцями і довідав
ся про давню історію Гицлевої гори...



-  Так, це дуже давня байка. Останній її акорд влось- 
кий художник Бартоломео Вінчіні зобразив на стелі 
цієї зали.

-  Пане бурмістре. Я, власне, й хотів би ближче оз
найомитись з архівом магістрату. Може, там є доклад
ніший переказ про дівчину, через яку все це сталося?

-  Гаразд, йдемо до бібліотеки. Там має бути хроніка, 
що вас цікавить.

Чоловік рушив вузькими переходами, ми минули 
кілька коридорів і, нарешті, бурмістр відчинив скри
пучі двері. Опинившись у книгосховищі, бурмістр ме
тушливо кинувся до старезних фоліантів.

-  Десь тут вона була... Зараз-зараз... О, є!
Маленький чоловічок у засмальцьованому шляф-

року потянувся через полиці і дістав важезний 
фоліант у пергаментній палітурці. Враз порожньою 
залою пронісся легкий подих вітру, задзвеніло скло у 
високих віконних рамах.

-  Читайте! Тут, правда, спочатку тодішній літопи
сець нотував якісь батярські оповідки...

Я обережно відкрив обкладинку величезної кни
ги і вже не міг від неї відірватися. На першій сторінці 
була досконало вимальована... дівчина з фрески! Вона 
приймала коханця. Оголена ґарпія в екстазі вигинала 
спину і рожевим хтивим язичком облизувала черлені 
вуста. У її фіґурі була така жага і чарівність, що става
ло ніяково за вимушене підглядання.

-  Файно колись бавились міські патриції? -  захи
хикав бурмістр. -  Але гортайте далі, там є цікавіші 
малюнки...

Заохочений бурмістром перегорнув ще кілька 
сторінок. Це справді були винятково талановиті і роз
пусні картини. Навіть як на пізній ренесанс. Я не пу
ританин, але не надто вибагливий в тілесних утіхах. Та 
картини невідомого художника так збуджували хіть, 
що мені забракло повітря і затремтіли спітнілі руки.

Аж ось з’явився текст. Я одразу потрапив на потріб
не місце.
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«I пишу я по горю великому. Впала на місто наше 
напасть чорная. Умерло много люду: і старих, і от
років малолітніх. Мор на нас дияволом наслано, бо 
син пана Михайля Петруга, славетного на всі гори 
аптекаря, Стефан запізнався з дочков ницого гицля, 
знаного яко Андрей Кметь. І воспилав до дівки на 
іменіє Нава, великою любовію, чарами і самим Люци
пером насланов. А дівка на іменіє Нава красна дужо. І 
не міг Стефан її добити. Тоди вночи прийшов на гору 
Гицльову і уволочив дівку на цвинтар, де насильство 
чинив і ерам безбожний. І прийшов Андрей Кметь 
з дочков до бурмістра, славетного пана Яна Солтиса 
жалобу і лямент чинити на сина славного аптекаря 
пана Михайля Петруга. Славетний бурмістр пан Ян 
Солтис рішив: «Ми, Ян Солтис, бурмістр знаменито 
чиним тим теперішнім, яко і потім будучого віку лю
дям їж прийшовши перед нас землянин наш гицель 
Андрей Кметь з дщер’ю, бив чолом, грані положити 
і кривду його розсудити. За то, што нашему вели
кому і вельми мілому приятелеві славетному пану 
Михайлю Петругу кривду чинити, бити вас плетьми 
двадцять разів. Писано в місті Л. под лєта Божиєго 
нароженія тисяча чотириста дев’ядесять осмоє». І 
бито гицля Андрея і дщерть його Наву плетьмі люто. 
Потому дівка в горі скочила в ріку бистру, аж тіло її 
не звідано. І впав вельми дощ великий, і зойшла гора 
в ріку разом з крестами і могилами. І впав на славне 
місто наше чорний мор...»

Якусь хвилю я боявся порушити тишу, що огорнула 
мене прохолодним саваном. Слова щойно прочитаної 
історії горіли в мозку, наче запалені смолоскипи.

-  Після цього трафунку місто занепало... -  голос 
бурмістра повернув мене до дійсності. -  Ми стали 
глухою провінцією. Одна втіха -  наші панянки зажи
ли сумної слави найвправніших повій у краї. Такі не
наситні, що з діда отрока зроблять.

-  А що значить «уволочив дівку»?
-  Викрав.



Мені ще кортіло розпитати пана бургомістра про 
історію Нави, але щось зупиняло.

-  De mortius aut bene, aut nihil -  про мертвих доб
ре, або нічого, -  сказав вголос, на що пан бургомістр 
вігукнувся:

-  Dixi et animam levavi -  я сказав і полегшив 
душу...

-  А ви знаєте латину, пане...
-  Ян Солтис, до ваших послуг.
-  ?!
-  Я далекий нащадок того бурмістра, який так не

обачно осудив невинних.
-  Тоді ви б мали знати трохи більше, ніж розпові

дається у цій старезній хроніці.
-  Я й знаю. Але таємницю роду не вільно розпові

дати кожному перехожому. Навіть, якщо він називає 
себе істориком...

Від останніх слів співбесідника повіяло таким хо
лодом, що я аж пересмикнув плечима.

Минаючи парадну залу, ще раз кинув погляд на 
розкішний розпис стелі. З нього просто до мене летіла 
оголена Нава.

VI
На майдані перед магістратом лагідне передвечір

нє сонце бавилося рожевими відтінками тиньку на 
величних мурах Ратуші. Дуже закортіло викупатись, 
змити з себе пил старезних книжок, що ховали чима
ло таємниць. Не довго думаючи, мало не вистрибом 
вирушив кривими вуличками на річку. Але ноги чо
мусь винесли мене знову до підніжжя Гицлевої гори. 
Тут уже панували сутінки. Ріка омивала важке плече 
скелі і ховалась на якісь кілька десятків метрів з очей 
міста. Саме туди я й попрямував босоніж, розбива
ючи на тисячі перламутрових крапель прибережну 
хвилю.

Та за кілька кроків... Посеред заплави на мілині 
стояла різб^іена фіґурка дівчини, яку вчора зустрів на
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Гицлевій горі. Вода струменіла з її округлих плечей на 
високі перса, зривалась з них справжнім водограєм і 
стрімко збігала повз лоно у річку. Незнайомка із на
солодою пирхала, і раз-по-раз нагиналась за новими 
пригоршнями вологи. У її рухах було стільки грацій
ності та зворушливої незайманості, що мені аж дух 
перехопило від бажання оволодіти цим засмаглим 
тілом.

А дівчина все більше запалювалась у цьому водя
ному танку. Її руки тягнулись до неба і крилами лег
кої чайки спадали у воду, злива довгого каштанового 
волосся обліпила плечі, перса, обличчя. А потім вона 
почала ловити рукотворний дощ язичком...

Наче в забутті я опинився біля русалки-танцівниці. 
Здавалось, вона зовсім не здивувалась, коли я обійняв 
її з-заду, мої руки обхопили її тверді перса. Вона лиш 
притихла, прислухаючись до їх сильного потиску. А 
мені пекло долоні. Мокре волосся мавки пахло лісом і 
річкою. Вдихаючи цей свіжий і звабливий запах, при
пав устами до її гладенької шкіри. Я цілував дівоче 
тіло, не оминаючи жодного сантиметра насолоди. По
цілунки, наче пустотливі діти, розбігались найпотаєм- 
нішими закутками і там ховались, щоб за мить знову 
вистрибнути із сховку і продовжити солодку мандрів
ку. Гаряча хвиля бажання охопила нас, я підхопив дів
чину на руки і, розбризкуючи воду, побіг до піщаного 
берега.

...Уже зовсім звечоріло. На самій маківці Гицлевої 
гори, що нависала над нами, спалахнули дві зірки.

-  Це ми, -  мовила вона.
-  Або наші душі.
-  Ні, душі ще тут... -  дівчина поклала теплу вузьку 

долоню на мої груди, де стугоніло серце.
-  Але вони не знаються. Хто ти? -  я ближче прису

нувся до неї і пригорнув.
-  Мене звуть Навою...
-  Як?! -  я скочив на рівні від несподіванки. -  Як 

тебе звуть?



-  Навою... Що з тобою?
-  Нічого, просто ім’я в тебе дивне, -  мене трусило 

від хвилювання. -  Ти місцева?
-  Спершу розкажи про себе, -  Нава припіднялась 

на лікті і зазирнула мені у вічі.
-  Я Юрій. Юрій Ковалевич. Тут відпочиваю... Іс

торією цікавлюсь... Тутешньою...
-  А я -  студентка художнього інституту, маю тут 

практику. Щоправда, вона якась незвичайна: -  Нава 
накрила мене своїм тілом і тихо мовила. -  Зі мною 
щось коється в цьому місті...

-  А що сталось?
-  Дивно, але відчуваю, як я тут старію. З моїх кар

тин відходить дитинство, а з’являється щось зовсім 
інше, щось таке, що лякає... І якась сила тягне, вабить 
до цієї гори.

-  Знаєш її історію?
-  Ні, -  Нава швидко підвелась і взялась квапливо 

одягатись. -  Уже холодно, час вертатись в місто.
Обнявшись, ми простували берегом до Висячого 

мосту. Коли серпик місяця замерехтів на хвилях пото
ку, почувся Навин голос:

-  Тече річка з поля,
А другая з моря,
Та викупи, ненько моя,
Мене з цього горя.
Тече річка з поля,
Та водиця тепла,
Та викупи, ненько моя,
Мене з цього пекла.

Після глибокого, повного розпачу Навиного голосу 
тиша, що запанувала, була грізною і важкою.

-  Юрку, забери мене звідси, бо я збожеволію! -  за
волала на весь світ.

Серце стиснула така туга, у грудях поселився такий 
клубок жалю, що на хвильку заперло дихання. Я ви-
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пив кілька сльозин з очей дівчини, і ми швидко поп
ростували до міста.

VII
Пані Марія зустріла не надто приязно, але й не виг

нала. Косо зиркала оком, бурчала щось про розбещену 
сучасну молодь і пішла на кухню готувати вечерю. За 
столом Нава уже цілком заспокоїлась -  дарувала мені 
і пані Марії свою ясну посмішку і цілком причарувала 
стару жінку.

-  А у нас в місті знову ґранда, -  почала пані 
Марія. -  Які то дикі діти тепер повиростали! Знаєте 
стару Зоньку? Та мусите знати! Ви її щодень бачите на 
Домініканськім майдані. Вона любить сидіти на схо
дах фризієрні. То вона, як все, п’яна заснула, а малі 
байстрюки запхали їй, перепрошую, між ноги Газету і 
підпалили! Ви собі уявляєте? Стару забрали до лікарні 
зі страшними опіками. Щось дивне діється в місті за 
ті пару днів... Бурмістр ходить, як у воду опущений, 
злий, як песиголовець...

-  А що ви знаєте про нашого бурмістра? -  запитав, 
напихаючи рот смаженими картопляними тертюха- 
ми, і з прикрістю згадав ранковий епізод біля Доміні
канського собору.

-  То є чоловік дуже давнього роду. І дуже поряд
ний. Після того, як став при владі -  зажили ми в спо
кої і мирі. З навколишніх лісів вся нечисть попропада
ла. Ніхто вже не блудить, люди в лісі не пропадають і в 
місті порядок став.

-  А що, раніше були такі випадки?
-  Ой, було! Старі люди повідають: коли сталася та 

біда на Гицлевій горі, з того часу всілякі дива діялись в 
нашім краї: люди пропадали ні за цапову душу, а потім 
знаходили їх залоскотаними в дебрах, частенько по
топельників лапали в Потоці, коли місяць був упов
ні, хтось дітей нехрещених крав із міста та присілків... 
Ой, було, не наніч повідати. А наш пан Ян все чисто 
вивів, хай Бог йому помагає.



Пані Марія широко перехрестилась.
-  їй стелити окремо, чи...
-  Вона спатиме в мене, пані Маріє, а вам я щиро 

вдячний за турботу -  сказав, цілуючи засмаглу руку 
господині, що раптово зашарілася, мов дівчина на ви
данні.

-  Лиш дивіться мені, без глупств...
Спалось нам легко і безпечно.

VIII
Ранок увірвався до покою крізь розчинене вікно і 

розбудив мене голосним щебетом птаства та яскра
вим сонцем. Дівчина стояла у віконному прочілі. У 
золотистому промінні Нава була ще краща: шкіра її 
світилась мерехливим світлом, наче поверхня води під 
мостом, стрімкі лінії стегон підкреслювали стрункий 
стан, а маленькі рожеві ступні підняли хвилю незбаг
ненного зворушення у моїй душі. Здається, я знайшов 
ту, яку так довго шукав. Очевидно, мої мандри Гали
чиною і призначались для пошуків осяйної дівчини, 
яка розпалить несамовитий вогонь у моєму серці.

-  Іди до мене... -  покликав Наву.
Вона озирнулась на голос і кокетливо стала біля 

ліжка. Я поцілував темну яскиню лона, притулив
ся щокою до плаского живота. Нава заплющила очі і 
тихо гладила моє волосся.

Ми були знайомі щойно кілька днів, а я уже не міг 
уявити себе без неї. Язичницька відкритість і щедрість 
Нави пробуджували в мені щось давнє і далеке, щось 
справжнє, глибоко заховане за машкарою цивілізова
ності. Біля неї я перетворювався на середньовічного 
лицаря, що керується інстинктами воїна і кодексом 
честі.

-  Усе, досить, бо пані Марія перестане нас годува
ти, -  засміялась дівчина.

Скорившись її чарам, я знову затягнув Наву у ліж
ко. Над нами нависла старезна, перекрита чорними 
балками, стеля.

Н
ав

а 
і 

Ч
уг

ай
ст

р



232

-  Цікаво, що думав господар цього дому, лежачи 
серед подушок кілька століть тому? І як він кохався?

-  Нічого він не думав, як і всі ці вредні чолові
ки! -  залоскотала мене Нава. -  Головне для вас -  взяти 
своє.

-  Хіба тобі було погано зі мною?
-  Добре... -  Нава ніжно поцілувала мене в уста. - 

Інакше я б тут не була.
-  Слухай, а як сталось, що ти навіть не подивилась, 

хто це взяв тебе на Потоці? А раптом який ґвалтівник?
-  Я знала, що це ти.
На юне обличчя дівчини набігла хмарка смутку. Це 

був відгомін того липкого вчорашнього страху, який 
охопив нас обох біля підніжжя Гицлевої гори.

-  Добре, давай подивимося, що нам приготувала на 
сніданок пані Марія і навідаємся в магістрат. Я тобі щось 
покажу. Думаю, що художниця Нава буде задоволена.

Після пізнього сніданку ми вирушили до магістра
ту. У палаці знову нікого не було. Нава притихла, роз
зираючись навколо широко відкритими очима. Усе 
було добре, поки ми не дістались до парадної зали. 
Дівчина з порога побачила розмальовану стелю і стра
шенно зблідла.

-  Юрку, ідем, йдем звідсіля... -  гаряче зашепотіла. - 
Я боюсь.

-  Чого, Наво? Що тебе так налякало?
-  Ця фреска! -  Нава кивнула в бік сцени, де була 

намальована... вона! -  Там -  я!
У цьому в мене не було вже жодного сумніву. Дівчи

на на фресці була точною копією Нави, яку я тримав в 
обіймах! Але ж розпис було зроблено п'ятсот літ тому!

Раптом в коридорі почулись чиїсь квапливі кроки. 
Рипучі двері розчинились і на порозі постав Ян Сол
тис. Як тільки побачив Наву -  аж затрусився від люті.

-  Що роблять в магістраті чужі люди? Ви, пане іс
торику, будете за це відповідати! У нас знаходяться ве
личезні цінності і не кожному з вулиці відкривається 
ця брама! Забирайтесь пріч!



-  Але пане бурмістре...
-  Пріч! -  ще голосніше заверещав побагровілий 

чоловічок. Ми підкорились і вийшли на тиху вули
цю. Нава була холодно спокійна і наче скам’яніла. Цей 
спокій після бурхливої сцени в парадній залі особливо 
вражав.

-  Наво, Наво?! Що з тобою?
-  Він мне вб’є...
Ці слова Нава вимовила так, ніби побачила перед 

собою смерть.
-  Що ти говориш, дитино? Хто тебе вб’є? Ти просто 

перенервувалася... -  я намагався якось заспокоїти її, 
але вона була нечулою і чужою. Де й поділись ранкові 
теплота і чуттєвість.

-  Він мене вб’є, -  повторила дівчина, і поволі руши
ла в бік Галицького перехрестя. -  Не йди за мною.

Яка смерть, яке вбивство? Що за дурнуватий фа
талізм? Останні Навині слова шуліками шугнули з-за 
хмар, розкраюючи пекуче буяння сонця на майдані 
перед магістратом.

Через якусь мить я кинувся слідом за дівчиною, але 
вона щезла... Пошуки у закутках покручених вулиць 
не вдалися -  Нава пропала безслідно.

Лиш тепер, після її втрати, я зрозумів, скільки вона 
для мене значила. Не належу до людей сентименталь
них, але в ту мить мене затопила задушлива хвиля пе
кучого жалю за втратою. Нава уже жила в мені, була 
моєю. Очі пам’ятали ніжний овал її милого обличчя, 
уста -  кожну часточку пружного тіла, руки -  стрімкий 
вигин спини та повні чаші грудей... Як я ненавидів 
сонце! Воно знущалось над моїм горем, сліпило очі 
золотим полум’ям, спалювало закутки старого міста. 
Я проклинав сонце, що було свідком моєї втрати!

IX
Усе ж треба було шукати мою Наву. Місто невелич

ке і знайти її буде не так складно. Але що за дивна ви
гадка про смерть? У її словах була така переконаність,
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що ставало лячно. А чому саме бурмістр? Сучасна лю
дина, чого б він мав вбити Наву? Тим паче, що раніше 
її ніколи не зустрічав. Але яка страшна лють спалах
нула в його очах, коли він побачив дівчину в парадній 
залі! Тут щось є, щось таке, що лежить за буденною 
свідомістю, якась таємниця.

Пошуки Нави вирішив почати з дому. Повертаю
чись до кам’яниці пані Марії, зробив гак через Галиць
ке передмістя -  у тому напрямку пропала дівчина.

Галицьке передмістя належало до найстарішої 
частини міста. На відміну від доста доглянутого 
центру, тут панували запустіння і бруд. Крокуючи 
подзьобаною бруківкою, спиною відчував сторож
кі погляди крізь ріденькі, давно не прані фіранки. 
На ґанках перекошених та скулених кам’яниць, що 
стояли лише завдяки святому духові, сиділи вусаті 
баби і підсліпуватими очицями обмацували кожно
го перехожого.

Я так далеко заглибився у ці дебра, що вже втратив 
орієнтацію і звернувся до якоїсь старої.

-  Перепрошую, не скажете, як мені вийти до Рин
ку? Здається, я заблукав...

Стара, не підводячи голови, простягла руку і обма
цала моє обличчя.

-  Не за тим ідеш, чоловіче, і не те шукаєш... -  про
хрипіла вона. -  Шукай Чугайстра!

Незряча опустила руку і збайдужіло задрімала під 
пекучим сонцем. І скільки я не намагався з’ясувати 
дорогу на Ринкову площу -  стара некліпно дивилась 
крізь мене.

За черговим скрутом вулиці відкрилась межа міста, 
яку місцеві називали «Висипи». Серед двох насипних 
високих пагорбів причаїлась невеличка пивна, де гуді
ло за гальбами пива з десяток уже добряче підпилих 
чоловіків. Спека висушила горло, і я пристав до одно
го з хитких столиків. Замовив два кухлі прохолодного 
трунку. Тим часом підпиле товариство розважалось, 
підбиваючи цілком п’яного божевільного:



-  Слухай, Бодзуню, а три гальби за раз вип’єш?
Міський дурник, у якого з рота весь час текла сли

на, дурнувато усміхався і ствердно кивав головою, ви
чавлюючи з себе якесь булькання.

-  Що з ним? -  запитав у замурзаного співбесідни
ка, який насміхався над вар’ятом.

-  Стара справа. Колись Бодьо був цілком нормаль
ний, як я. Файний був парубок. Але якось в повнолун- 
ня недоля понесла його на... тьфу, тьфу, тьфу, Гицлеву 
гору. Не приведи Боже там бути, і повернувся звідтам 
вже дурнуватим Бодзуньом. Тепер знає лиш одне сло
во -  Чугайстр...

-  А ви не розкажете про того Чугайстра? Що то за 
звір?

- А ви в дурнуватого Бодзуня розпитайте, він вам 
всьо докладно розкаже... -  вишкірився мені в лице 
п’яничка.

У ту хвилю до пивнцчки принесло цілком п’яну, але 
пристойно вбрану пані. Вона рішуче замовила кухоль 
пива, одним махом спорожнила його і просто за сто
ликом міцно заснула. Мій щербатий співбесідник од
разу пожвавішав та знов взявся за вар’ята.

-  Бодзуню, чуєш, Бодзуню, диви, яка файна кобіт- 
ка! Візьми її!

Дурник широко усміхнувся, від чого слина з рота 
потекла йому на плескаті груди.

-  Візьми, візьми її! -  з усебіч кричали п’янички.
Бодзуньо помало приступив до сплячої жінки,

стягнув її на підлогу і задер спідницю.
-  Ого-го! -  застогнало товариство, коли дурник роз

стебнув сподні. Його прутень цілком міг пасувати і ко
неві. У ту ж мить під закіптюжені склепіння пивниці 
увірвались бурмістр і десяток міських охоронців. Дужі 
парубки Гумовими палицями розігнали п’яничок, до 
крові збили дурного Бодзуня і виволікли надвір жінку.

-  Де Нава?! -  просичав мені в обличчя бурмістр. 
Ця людина ладна була знищити мене, аби довідатись 
потрібне.
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-  Гадаю, про це ви краще за мене маєте знати. Наля
кали дівчину так, що вона десь звіялась...

-  Якщо протягом доби я її не знайду -  ви будете за
арештовані і звинувачені в убивстві!

Розпластаний на брудній підлозі Бодзуньо зі стого
ном розплющив очі.

-  Цугайстр! Цугайстр!.. -  залементував, випльо
вуючи зі скривавленого рота вибиті зуби та згустки 
крові.

Бурмістр озирнувся на дурника, що корчився зі 
страху під ногами.

-  Ідіот... -  байдуже кинув через плече.
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На Висипах уже сутеніло. Повертатись до пані 

Марії чомусь не хотілось. Заплющив очі і постарався 
забути про усі перипетії важкого дня, який так чарів
но почався і так прикро закінчується. Але в пам’яті 
тавром пекло ім’я НАВА...

Призахідне сонце розчісувало побагровілим 
промінням пальців гриви навколишніх гір. Лиш 
Гицлева гора на тому березі Потоку горнулась у 
сутінь.

Гицлева гора... Мій біль і моє щастя! Де, як не тут 
можна знайти Наву? Раптовий здогад повернув мене 
до життя, і я кинувся у бурхливі води Потоку. Вода мо
лотом вдарила у груди, закрутила-завертіла і викину
ла до підніжжя Гицлевої гори. Над головою стриміла 
кам’яна круча. Подерся до вершини навмання. Гостро 
пахло суницями, запах радісно збуджував, підганяв 
крутосхилом.

Відчуття радості не підмануло -  на «нашому» міс
ці, обхопивши руками коліна, сиділа і дивилась на за
вмерле місто притихла Нава. Я тихо підійшов до неї, 
пригорнув. Дівчина навіть не здивувалась.

-  Ти не повинен сюди приходити.
-  Дурниці, Наво. Яке нещастя, якщо ми разом?



Напружене тіло дівчини почало відтавати в моїх 
обіймах. Нава міцніше пригорнулась і її уста розтули
лись назустріч моїм устам. Якщо існує у світі щастя, 
то цей поцілунок був найвищим його виявом. Дівчина 
поволі скинула з себе одіж. Її ясне тіло світилось, наче 
місяць. Нава роздягла мене. Гарячі уста торкнулись 
мого тіла. Було легко і терпко від щастя. Ця гра три
вала доти, поки на небі не з’явився місяць. Залита 
його молочним світлом дівчина виглядала примарно і 
чуттєво. Я розчинився у її поцілунках. Мене не стало. 
Лише радість, відчуття всеохоплюючої радості нага
дувало про те, що я ще існую.

Раптом й ця маленька цяточка моєї свідомості про
пала. Тіло напнялось, почувся легкий стогін Нави.

Крізь Навине волосся я бачив зірки і місячну крап
лю небесного сімені. Було тихо-тихо. Нава обізвалась 
першою.

- Ти повинен піти звідсіля і більше не з’являтись.
-  Що ти кажеш, Наво?
-  Інакше зникну я...
-  Люба... Хто ти?
- Я не знаю... Місто зробило мене іншою. Воно стра

шить і притягує. Часом я зовсім перестаю бути сучас
ною. Тоді мені бачаться дивні видіння: я чую голос ма
тері на Гицлевій горі, свій стогін, якісь старі закляття... 
Мені хочеться гуляти голою в лісі, співати незнаних 
пісень, а інколи такий страх стискає лещатами серце, 
що просто зникаю...

Нава змерзлякувато пересмикнула плечима.
- Як тоді, біля магістрату?
Дівчина скочила на рівні.
-  Не згадуй мені про це! Там -  жах, там -  смерть! 

Не ходи за мною, любий, не ходи! Бо я -  смерть!
Вмить Нава одяглась і зникла, наче розтанула... Де 

її знов шукати?
Запитання, на яке не було відповіді. Лиш одне знав 

твердо -  з міста я не виберусь, поки не довідаюсь про



...Коли постукав у двері пані Марії, дзиґарі на 
ратуші пробили північ. Пані Марія не спала -  двері 
відчинила одразу...

-  Я перепрошую, трохи затримався в місті.
Жінка сумно подивилась мені у вічі.
-  Я знаю, що таке молодість. Наву шукав? Цікаве у 

неї ім’я. Давнє...
Жінка пішла до кухні, де уже був накритий стіл.
-  О, ви так піклуєтесь про мене... Не знаю, як вам і 

віддячуся.
-  Так має бути. Ми тут не випадково, Юрку. Доля так 

закерувала. У наше місто ніхто просто так не приїжджає. 
Така історія...

-  Пані Маріє, а що ви знаєте про Чугайстра?
Стара жінка перестала поратись біля плити.
-  Це давня легенда. Він жив в навколишніх лісах. 

Але минуло вже не одне століття, як бачили його вос
таннє.

-  Справа в тому, пані Маріє, що мені видається, 
ніби Чугайстр і нині існує. Десь поряд з нами.

Пані Марія присіла на лаву.
-  Усе може бути... Чую, зло розлилось містом. Може, 

це й Чугайстр. Але, як повідала моя бабця, а їй її, що на 
власні очі його виділа, Чугайстр не чинить зла людям. 
Лиш коли вони стануть йому на заваді.

Я відсунув тарілку убік.
-  А його можна вбити?
-  Чи ти не зібрався часом на полювання? Борони 

тебе Боже від такої напасти! -  перехрестилася ста
ренька.

-  А як з ним дати собі раду?..
-  Колись був такий чоловік. Давно-давно, як сон

це ще було молодим, а людям не було затісно під ним. 
Вбрав раз він сорочку навиворіт, узяв меча, викува
ного зі срібла і міді... Правда, в лютім бою тоді згину
ли і Чугайстр, і чоловік. То був мій далекий родич... 
А ще треба пам’ятати -  не можна пускатись в танок з 
лісовим духом. Втратиш волю і згинеш!



У кімнаті стало чутно, як в шибку б’ються чорні 
нічні метелики. Пані Марія поклала свою сухеньку 
долоню мені на руку.

-  Подивись у моїй пивниці, може, там щось знай
деш для себе. Я літа тамка не заглядала...

У пориві вдячності і любові поцілував старенькій 
руку.

Цієї ночі ми не спали: розмовляли про давнє і май
же забуте. Мене не полишало відчуття швидких змін 
у подальшій долі. Але усі презвісники лиха і страхи 
ховались у найпотаємніших закутках душі, коли мова 
заходила про мою Наву. Ця дівчина із зеленими проме
нистими очима, що не знала у любощах сорому і відда
валась кожній миті життя, увійшла в мою суть, стала 
часткою моєї душі. Найкоханішою часткою. Серце за
вмирало від ніжності лиш при одній згадці про неї...

XI
З першим промінням сонця я зійшов під ГОТИЧНІ 

склепіння пивниці пані Марії. Ці стіни були набагато 
старші за саму кам’яницю. Грубо тесаний камінь вкри
вав росистий мох, пахло цвіллю і вологою.

У першій половині пивниці громадились припаси 
господині: під стінами вишикувались акуратно скла
дені слоїки з різноманітними консервованими овоча
ми, варенням, солониною. Я рушив далі, у ту частину, 
де не сягало світло тьмавої жарівки, воно гасло у си
вих пасмах густого павутиння.

Продираючись крізь дебра старих меблів, розки
даного щербатого начиння, запалював раз-по-раз 
сірники. У куцому полум’ї спалахували тьмяні боки 
поливаного дзбана, сторожко визирали із сутіні 
ґудзикові очі якогось лахміття. Аж наприкінці цієї 
моторошної подорожі побачив вмурований в стіну 
старовинний герб. На ньому був зображений чоловік 
у довгій сорочці з мечем. Він разив у саме серце якесь 
чудовисько. Нижче, під купою сміття, ввижались об
риси гробівця.
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Переборовши страх і відразу, спробував підняти 
віко саркофага. Воно на диво легко подалося. На дні 
кам’яного ложа лежав кістяк, вбраний у неторкнуту 
тлінню, наче нову багряну сорочку. А поруч з ним ле
жав велетенський дворучний меч. Я таки знайшов те, 
що шукав! Легенди не брешуть!

Обережно взяв у руку холодну гранчасту крицю. 
Потім торкнувся дивовижної сорочки -  в одну мить 
кістяк під нею розсипався на порох. Але диво дивне - 
сорочка наче вібрувала в моїх руках, переливалась 
багрянцем і була гарячою!

Уже нагорі, при яскравому сонячному світлі я ще 
раз роздивився трофеї. Це були направду дивовижні, 
справді, чарівні речі. Я б у подібне ніколи не повірив, 
якби не тримав їх у руках. Але на подивування не було 
ні часу, ні бажання -  мене не полишали тривожні пе
редчуття. Це містичне місто проковтнуло мене, затяг
нуло у вир незвичайних подій, до яких, як виявилось, 
я маю прямий стосунок! Але годі про це.

Нава! Де вона? Якщо її знайде бурмістр... Я не знав 
для чого йому потрібна дівчина, але твердо був пере
конаний, що нам він принесе лихо. Залишалось або 
бігти на Гицлеву гору, або вирушити до бурмістра на 
чоловічу розмову. Я вибрав друге.

XII
У магістраті знову було порожньо. Схоже, ні райці, 

ні сам бурмістр не дуже переймались муніципальни
ми справами. Незважаючи на полудневу спеку, у ве
летенських похмурих залах панували прохолода та 
смерк.

Парадна зала. Звично звів очі, щоб помилуватись 
знайомою постаттю Нави на фресці... але її там не 
було! Летюча дівчина наче згинула у стрімкому потоці 
води і бруду.

Розлякуючи лункими кроками тишу, помчав у біб
ліотеку. Одразу кинувся до полиці, звідкіля минулого 
разу бурмістр брав фоліант з легендою. Товста, гарно



тиснена шкіряна оправа книги була на дотик гарячою. 
Квапливо відкрив її -  і одразу кинув на стіл з пере
страху: зі сторінок сочилася густа липка кров...

Та малюнки, що передували записам, вражали 
більше. На кожному з них Наву ґвалтувала якась 
потвора. Вона рвала, шматувала, дряпала веле
тенськими пазурями, кусала біле тіло дівчини кри
вими іклами. Щось у цій почварі видавалось невло
вимо знайомим. Уважно придивившись, упізнав в 
монстрові бурмістра!

Я гарячково зашурхотів цупкими сторінками. 
Нарешті надибав записи: спочатку уже знайомий 
текст, але через дві сторінки виявив свіжий запис:

«Прийдет всеблагий день у повний місяць под 
лєто Божиєго нароженія тисяча дев’ятисот дев’ядесят 
осмоє. І явиться в город печальний уволоченая Нава, 
отця з матков могилу шукаючи. І прийдет в образі і 
подобії чудесної мавки на Гицльову гору. А за нев 
явиться Чугайстер і ґвалт над нев учинит. По тім у 
водах Чорного Потоку згине город іже з людіїми. І 
прийде ніч грозная у край Підгорний, яко мста за гріх 
давній. Упокоються в пучині душі грішні... Амінь!»

Поволі закрив фолінт і обтер хустинкою липкі від 
сукровиці пальці. За вікном уже густішав вечір. Тепер 
я не мав сумніву, що Наву зустріну на Гицлевій горі -  
адже саме сьогодні повня! Треба було поспішати.

На Домініканському майдані мене перестрів 
божевільний Бодзуньо.

-  Цугайстр! Цугайстр! -  кричав він, розбризкуючи 
слину. -  Оу! Ао-у-у-у! Цугайстр!

Убогий кривими пальцями вказував у бік Висячого 
мосту, що провадив на Гицлеву гору. Бодзуньо щось 
знав, щось хотів сказати, але страх позбавив його 
булькотіння будь-якого смислу. Він лиш слюняво пов
торював:

-  Цугайстр! Цугайстр!
Я притьмом подався додому. У помешканні пані 

Марії нікого не було. Лиш тривожні сутінки клубочи-
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лись по закутках. У кімнаті мене чекала несподіванка - 
меч, який я залишив на ліжку, жеврів рівним холодним 
вогнем, відкидаючи ясні сполохи на склепіння стелі. 
Згадавши поради господині, швидко роздягся і натяг
нув на голі плечі вивернуту червону кошулю. Взявши 
меч, став до дзеркала. У матовому склі відбився лик 
зовсім незнайомого чоловіка: із хворобливо запалени
ми очима, лютого і рішучого.

-  Чортівня якась, -  стиха мовив, уявивши себе на 
мить в такім обладунку десь на людних вуличках рід
ного Львова. Мало не розсміявся, але знову обпалила 
згадка про Наву. Треба було рятувати дівчину...

Надворі високе небо загорнулось у саван важких 
темних хмар. У повітрі гостро пахло грозою. Порив
частий вітер, здіймаючи бурунці куряви, бив мене в 
груди, наче не пускав до Гицлевої гори. Жоден вогник 
не світився у притихлих кам’яницях. Раптом десь да
леко, у напрямку Висячого мосту, почувся розпачли
вий крик.

І я побіг. Прудко обганяючи власні сумніви та мір
кування, я швидко полишив їх далеко позаду. Уже за 
Горішньою брамою побачив згорблену постать Бодзу- 
ня, який щось кричав, погрожував, розмахував стис
нутими п’ястуками.

Чим ближче наближався до мосту, тим яскравіше 
горів у моїй руці меч. Вітер забивав подих, рвав сороч
ку, а небо розколювалось від ударів грому та сліпучих 
спалахів блискавиць.

-  Бодзуню, -  спробував перекричати грозу, -  я вже 
йду! За-че-кай!!!

Але темна згорблена постать уже ступила на хитке 
полотно мосту.

Міст важко гойдався під ногами, норовлячи ски
нути кожного, хто ступить на його танцюючі дошки. 
Посеред нього стояло двоє -  божевільний Бодзуньо 
і велетенська почвара, ожилий малюнок із старовин
ного фоліанту, який я нині бачив у магістраті. Раптом 
Бодзуньо кинувся просто на ворога.



-  Не йди-и-и! -  лиш встиг крикнути убогому, але 
роздерте його тіло вмить злетіло в повітря і шубовс
нуло у спінений Потік.

-  А-гар-га-а-а! -  ревнула потвора, прудко біжучи 
у бік Гицлевої гори. Мене охопила дика лють, пальці 
до болю стиснули руків’я меча. Ворог, ворог, якого я 
повинен убити, дерся стрімкою стежкою на Гицлеву 
гору, де була моя Нава!

Наче у сні минув розхитаний Висячий міст. І в цю 
ж хвилю бурхливі дощові потоки ринули з небес. Наче 
розверзлось якесь велетенське черево і вилило на зем
лю свою утробу.

Вода затримала мене. Кусаючи до крові губи, я дер
ся ослизлим краєм гори, ламаючи нігті об гранітні 
громаддя, тягся усім тілом до вершини.

-  Юрку-у-у! -  десь зовсім близько почувся благаль
ний крик Нави. -  Юр-ку-у...

Повзти залишилось зовсім трохи. Ось і схил га
лявини, де не раз бував з Навою. Спочатку нічого не 
було видко. Але спалах блискавки вирвав із темряви 
оголене тіло дівчини, яке обплів чорними обійма
ми Чугайстр. Нава корчилась, звивалась, намагалась 
вирватись із пекельних мацаків монстра. Але потвора 
міцно тримала свою жертву в пазурях. Увесь цей жах 
я сьогодні уже бачив на малюнках давнього рукопису! 
Чугайстр, ревучи, ґвалтував Наву...

-  А-а-а! -  з криком наскочив на потвору. Меч пе- 
руном спалахнув у небі, простромлюючи чорне тіло 
чудовиська.

У ту ж мить дзвін грому луснув над нами і схил 
Гицлевої гори стрімко понісся і піняві води Чорного 
Потоку. Лава землі і води поглинула нас...

X II I
Пам’ять поволі поверталась до мене. Чорна земля... 

вода... блискавиці... Чугайстр... меч... Нава... НАВА! 
Спогад про дівчину змусив мене розплющити очі.

Був ранок. Знайомо за вікном щебетали пташки. 
Наді мною стурбовано схилилась пані Марія.



-  Нарешті! -  весело сказала вона, погладжуючи 
мою руку. -  От ви й прийшли до пам’яті. Це ж тре
ба таке глупство вчинити -  в саму грозу вибрались на 
трикляту Гицлеву гору! Казала ж вам -  не ходіть там- 
ка...

-  Де Нава? -  Стиха запитав стареньку і завмер, очі
куючи на відповідь.

-  Яка Нава? -  перепитала жінка. -  Ви все марили 
про якусь Наву. Щось кричали про Чугайстра... Зроду- 
віку такого не чула. Вас вітром та водою скинуло до 
Потоку, ви вдарились об каміння. Ось уже тиждень до 
пам’яті приходите. Лікарі кажуть, що нічого страшно
го, просто струс мозгу. Минеться...

Жінка посмутніла.
-  А бурмістр теї ночі геть пропав. Уже де й тільки 

не шукали -  ніби крізь гори запався... Шкода, файний 
був чоловік.

Я знову провалився у темряву забуття.
...Молодий організм швидко подолав недугу і вже 

через тиждень я вийшов на вулицю. Звичайно, спо
чатку пішов на Гицлеву гору.

Похмурий день не додавав настрою. Та згадка про 
недавні події вела мене звичним шляхом. За Горішньою 
брамою стриміла надщербленим боком Гицлева гора. 
На тому місці, де я вперше зустрівся із Навою, -  чор
ніло провалля. Оголений зріз гори дивився на мене 
сліпими очицями вмитого дощем черепа із давнього 
поховання. Внизу, біля підніжжя, розважливо котив 
свої води чистий Потік.

Наступні кілька днів я лиш розшукував Наву, але 
не знайшов жодних її слідів. У магістраті не виявилось 
й фоліанту з малюнками та записами легенди.

Пані Марія теж й словом не обмовилась про існу
вання легенди про Гицлеву гору. Сказала лише, що в 
ту страшну ніч в Потоці втопився дурний Бодзуньо. 
От і всі спомини...



Лиш через два роки, коли у буденних клопотах та ме
тушні я вже помалу забув пригоду в гірському містечку, 
якось у поштовій скринці знайшов незвичайного листа. 
Це був скручений у трубку аркуш пергаменту, скріпле
ний висячою "Печаттю магістрату того самого міста Л.

Тремтячими руками розгорнув коштовний до
кумент. І побачив малюнок із книги, яку гортав у ті 
гарячі дні. На пергаменті була майстерно зображена 
сцена кохання. Тіла коханців злились у несамовитому 
чуттєвому пориві. Коханцями були я та Нава.

Коли трохи оговтався від пристрасних споминів, 
що охопили мене, уважніше роздивився малюнок. 
Нава клично дивилась у вічі. Трохи нижче було виве
дено: «ВеаН ровБІсіепІес» -  щасливі ті, що володіють.

Я подивився на годинник -  час було бігти за квит
ком на потяг...

XIV
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&р£еє ДсскШє М
у&уишсь Гесты...

( Б а л а д а  п о л у д н я )

I
ісля тривалої вовтузні за
мок нарешті тихо клацнув. 

.Юля переступила поріг 
рідної домівки -  у ніс вдарив затхлий запах давно не 
провітрюваного приміщення. Підлога була вкрита тов
стим шаром бруду, кавалками газет, якимсь ганчір’ям, 
по закутках гарцювали таргани.

Дівчина помітила, що з коридору кудись поділись 
вішак і лава, бра, на місці електричної розетки зяяла 
чорна діра з покрученими дротами в утробі.

-  Мамо... Мамо! -  нерішуче, а потім на повен голос 
покликала дівчина. -  Є хто?

З кухні почулись якісь звуки, впала і розбилась 
склянка.

-  Мамо, ви знову?.. -  Юля завмерла на порозі кім
натки, вбираючи в себе побачене, наче злий сон. По
серед кухні стояв заставлений порожніми пляшками, 
тарілками, всіяний недоїдками стіл. Якась жінка про
бувала підвестись з підлоги, але ноги не слухались, 
вона перекинулась, вдарившись головою об стільчик. 
Обличчя жінки було запухле, поцяцьковане синцями і 
ранами із засохлою кров’ю. Лиш по хвилі Юля впізна
ла у жінці матір.

-  Д-доця пр-р-рийшла-а! -  п’яно усміхнулась жін
ка. -  А ми тебе че-екаєм. А т-ти все н-не йдеш-ш. Ми 
т-тобі сю... сюрприза приготували-и.

-  Коли ви встигли вішак і лаву з коридору продати? 
Мамо, я ж вас просила, молила... -  Юля дуже хотіла



заплакати, але сльози не дістались очей -  спеклись у 
злості. -  Ви ж поздихаєте, алкоголіки! І поховати не 
буде кому!

- Та щ-що ти, доця! Ми з ба-атьком т-тобі кавалера 
з-знайшли'и! Готуйся, Юльчисько, за-аміж... Зараз-з-з 
батько флєшку принес-се! Ми цю справу обмиєм... -  
плела важким язиком п’яничка.

Дівчина вискочила з кухні, забігла у свою кімнат
ку забрати речі. На її металевому ліжку без матрацу 
спав якийсь хлопець у куртці із засохлими слідами 
блювотини. З голої стіни навпроти на нього осудливо 
дивився Святий Миколай.

-  Хто Вітьку Птенчика до хати впустив? -  закрича
ла в обличчя матері. -  Хто цього гада впустив?!

-  До-ця, це в-він і є-є, твій чолов-вік... Гик! Уж-же з 
нами три дні-і живе-е. Він добри-ий! Казав, що-о тебе 
любить...

-  До задниці мені його любов! -  дівчина кинулась 
до дверей, але на порозі її перестрів батько.

-  Юлька! А ми чекаєм і чекаєм. Чого раніше не при
йшла? -  чухаючи запалі груди, спитав чоловік у робо
чому халаті і кедах, з яких світили брудні пальці.

-  Пішов ти ... -  спробувала прослизнути у шпарину 
повз нього, але батько схопив її за куртку.

-  Ку-куда?! Куда, курва, з хати?! Вітька, вставай, 
Юлька ноги робить! -  закричав на всю хату. У цю ж 
хвилю в коридорі з’явився заспаний «наречений».

-  Я її, суку, приб’ю!.. -  зашипів, пробуючи зловити 
дівчину за горло, але одразу відсмикнув закривавлену 
руку. -  Вона, вона кусається, блядюга! Батя, тримай, 
тримай її!

Дівчина не стала чекати -  з розмаху вдарила батька 
в пах і прожогом вибігла на сходову клітку.

-  Йо-йо-ой! На тата руку підняла-а. Щоб ти здохла-а, 
падлюка-а-а! -  бив її в спину материн голос.

II
Не помічаючи жвавого вуличного руху, людей, га

рячого літнього сонця, Юля бігла навпрошки -  подалі
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від домівки. Знала, що вже ніколи туди не повернеться. 
Батьки продали її за кілька пляшок горілки. Просто і 
без вагань. Ця думка вже не викликала, як спочатку, ні 
жалю, ні злості. Цього, врешті, варто було чекати. Вона 
назавжди полишила помешкання, де минуло дитинс
тво, єдиним світлим спогадом про яке була крихітна 
«Театральна» шоколадка у день батькової зарплатні. 
Ця коштовність завжди чомусь пахла металом і тю
тюном. Решта -  суцільне п’яне пекло з бійками, верес
ками, міліцією, нестерпним смородом житла, з якого 
назавжди виїхало щастя.

У найдальших закутках душі ще причаїлась тінь 
жалю за маминим теплом, батьківськими обіймами, 
за небагатим на добро дитинством, яке зітліло серед 
нечистот та лайки. Але її поглинула думка -  вона від
нині залишилась сама... Ні, не сама! Разом з ним, чи 
з нею, що ось уже кілька тижнів росте у ній. Власне з 
цією звісткою Юля й прийшла до батьків.

Помалу простуючи вуличною бруківкою, дівчина 
усміхалась. Уже не сама. У неї буде дитина. Це справді 
так! Сьогодні була у лікаря і він усе підтвердив. Спо
чатку злякалась -  на серці стало так моторошно, наче 
в тому сні, коли розкинувши руки падала у щось чор
не і незвідане, що мокрим жахом проходило крізь неї, 
краючи кожну частинку тіла на дрібні цятки болю. 
Але потім... Вона не сама! І майбутня дитина -  єдине 
справжнє надбання за все недовге життя. От тільки 
Петро... Він ще не знає. Юля прискорила ходу, ноги 
самі вивели її до гуртожитку коледжу. У його кімнаті, 
як завжди, навстіж розчинені двері.

-  Петре!
-  О, Юлька, ти де взялася? -  хлопець обійняв за 

плечі захекану подругу. -  Я ввечері прийду. Ірка пої
хала додому, правда?

-  Нема, нема її, зранку до батьків забралася, -  Юля 
пригорнулась до міцного юначого плеча, вдихаючи 
знайомий і такий рідний запах дешевого одеколону і 
тютюнового диму.



-  Ну, то до вечора, манюня. Я маю роботу...
У своїй кімнаті на восьмому поверсі Юля нарешті 

знайшла спокій. Тут був її справжній дім. Від усвідом
лення цього, важезний камінь, що виріс у грудях після 
зустрічі з батьками, раптом викотився з душі і, гурко
чучи, полетів у темінь і тлін.

За вікном до неї горнулось старе місто, наїжачене 
до сонця гострими шпилями веж та дзвіниць. Вона 
почувалась пташеням у цьому великому і красивому 
гнізді. Все буде добре. Вона знала це напевне. Бо інак
ше бути не може в цьому місті. І крапка.

Юля зітхнула востаннє і заходилась готувати щось 
на вечерю. Дістала із шафки приховану до святково
го дня баночку шпротів, шмат сала, огірок, великий 
окраєць свіжого хліба. Канапки наче самі випорху- 
вали з-під вправних рук, рівними рядочками лягали 
на чистий рушник. У кутку важко засопів киплячий 
електрочайник, розпорскуючи на заходжений паркет 
краплі окропу. Дівчина запарила свіжого чаю.

Закінчивши із гастрономічними клопотами, -  взя
лась за макіяж. Яскраво-червоною помадою підвела 
припухлі вуста, наклала «тіні», рум’яна на високі ви
лиці. Позирнула у дзеркальце -  на неї дивилось сумне 
обличчя, без тіні усмішки. Косметика зробила її стар
шою, мало не заміжньою матроною. Але це їй і подо
балось -  не пацанка вже!

Стомлено присіла на ліжко, спершись об стіну, яку 
прикрашав килимок із зачудованим оленем, який став 
німим свідком її любощів з Петром.

-  Усе буде добре... -  прошепотіла, заплющивши очі 
Десь за стіною верещало п’яненьке дівча, відбиваю
чись від настирливого залицяльника, траскали двері, в 
коридорі зло кричала староста курсу Свєтка- Вагонет
ка: «Хто, гади, з кухні пательню з картоплею вкрав?! 
Признавайтесь, суки!», а вона нарешті заспокоїлась. 
Поринула у м’яку купіль супокою та впевненості. Усе 
мусить бути добре. Хай там батьки, Бог з ними, добре, 
що народити її спромоглися. Сама собі в житті раду
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дасть. От поберуться з Петрусем, вона йому синочка 
народить, і житимуть разом довго і щасливо -  аж до 
самої смерті. Юля щасливо усміхнулась, міцно при
тискаючи до грудей подушку.

...Хтось сильно загупав кулаком у двері. Юля ско
чила на рівні, протираючи заспані очі -  в кімнатці 
панували сутінки. Запалила світло, крутнулась перед 
дзеркальцем і відчинила: у прочілі стояв Петро.

-  Привіт, мартишка! Це я, точно, як обіцяв. Ого, ти на
готувалась! Що у нас за празник? До Різдва ж далеко...

-  Скучила за тобою.
-  За два дні? Молодець! А я тоже з празника. У 

Юрки Бомбля день народження. Погуляли... Слухай, 
як празник, то празник. А де фляшка?

-  Та тобі, Петрику, досить...
-  Що-о-о? Значить так, бабо, або шукай фляшку, 

або я вже йду до Юрка догулювати.
-  На, -  дістала з шафки пляшку і поставила на 

стіл. -  Тільки не пий багато, тобі знову буде погано.
-  Не бійся, не зашкодить.
Петро налив собі півсклянки:
-  Давай, мартишка, по п’ятдесят і до люлі...
-  Я не буду! -  її дусив глухий гнів, що раптово 

вихлюпнувся в істеричних нотках голосу.
-  Як хочеш, манюня, а я буду! -  Петро рвучко пере

хилив склянку, закусив огірком і міцно притис Юлю 
до себе.

-  Ну, йди сюди, ціпа, я тобі добре зроблю...
Його прудкі руки вправно розчепили ґудзики на 

спідничці, прослизнули під трусики.
-  Давай, чого ти, розсунь ноги... -  важко шепотів 

він на вухо коханці.
Юля пручалась як могла: стискала ноги, відштов

хувала хлопця, хоча тілом уже переможно прокочу
вались хвилі наростаючого бажання. Внизу живота 
стало гаряче і вогко.

-  Зачекай, Петре, ну почекай хвильку, я тобі щось 
маю сказати!



-  Завтра, завтра докажеш, мартишка. А сьогодні 
побавимось. Перестань впиратись, дістала уже...

Чим більше Юля опиралась палкому натиску Пет
ра, тим більше він хотів, грубо руйнуючи її захисні 
редути. Нараз з блузки відлетіли ґудзики, зацокотіли 
підлогою.

- Петре, я вагітна! -  випалила роздратовано, ско
чивши з провислого ліжка. Постала перед ним розпа
лена, у розхристаному одязі та розмазаною помадою 
на твердих устах. Якусь хвилю хлопець, не розуміючи, 
дивився на неї, потім сів. Хміль вмить звіявся у про
чинену кватирку.

-  Ти що, здуріла? Яка вагітна?
- Я вагітна від тебе. Тій станеш батьком, розумієш, 

Петрунчику? Ми поберемось тепер, правда ж? -  уже 
не так рішуче продовжила вона. -  Тїі ж знаєш, як я 
тебе люблю...

-  Весела історія. Зв’язався з дурепою... Слухай, я ж 
тобі казав ще на самому початку -  ніяких дітей, ніяких 
женячок. Тепер шукай гроші на шкробачку. Діти -  це 
твоя проблема.

-  Петрику, рідний, не виганяй, я тебе так люблю... -  
опустилась перед ним на коліна, -  не кидай мене... Я 
сьогодні без батьків залишилась! Чуєш? У мене, крім 
тебе, вже нікого немає. Прошу, не кидай, любий!

Він акуратно обійшов її, налив по вінця гранчак 
горілки і одразу перехилив.

-  Так, манюня, вгадай з трьох разів, що я зараз 
зроблю?

- Петре...
-  Правильно, піду. І зарубай собі на носі -  я тебе не 

знаю. Зрозуміла? Ми так не домовлялись. Забудь...
III

Потяг натужно скрипнув гальмами, кілька разів 
сіпнувся і нарешті зупинився. Юля почекала, поки на 
перон вивалились галасливі «мішечники» з клунка
ми. Надворі яскраво світило сонце. Гірське повітря,
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напоєне пахощами невидимих трав та присмачене 
димком від кількох автомобілів, що знайшли при- 
станівок біля вокзалу, дівчина вдихала із задоволен
ням і радістю.

Нарешті вона приїхала, майже приїхала, бо ще 
треба дістатись до цієї чортової Людвиківки -  а там!.. 
Там із самого серця землі виростав край її любові і су
покою, де поміж темними вершинами гір шугали під 
самим сонцем орли, де ночами чутно рик ведмедів та 
вовче виття. їй завжди здавалось, що саме тут, у тем
ному неходженому пралісі, поміж кришталевих вод 
річок та шовковистих трав полонин, поселилась сама 
свобода, виплекана Богом.

Тож після втечі від батьків та гіркої зради Петра, 
коли здавалось, що за один день у душі не залиши
лось жодної живої клітини, Юля вирішила, як не раз 
бувало в тяжкі хвилини, -  поїхати в Карпати. Увесь 
її небагатий скарб помістився в одному наплічнику. 
Туди ж поклала харчів на кілька днів. А світанок зус
тріла в моршинській електричці. Потім пересадка на 
дизель-потяг. Нарешті Долина. Тут уже чувся подих 
гір, що ховались за темною смужкою передгір’я на 
овиді.

Час до автобуса ще був, і Юля вирішила перейти
ся містом. Усі галицькі містечка мають одну особ
ливість -  вони наче зібрані в жменю. Тіснява старих 
кам’яниць, безкінечні розмови сусідок та голодні, об
шарпані, але чомусь завжди веселі пси, усе це разом, а 
ще неспішний, кволий плин часу, творять ауру зами
рення та тихого смутку за чимось дорогим, що втраче
но назавжди. Саме цей містечковий спокій цілющим 
бальзамом вливався у затерплу душу дівчини, яка 
майже фізично відчувала, як з кожним подихом гоїть
ся її душевна рана.

Неподалік вокзалу на порослих буйними бур’янами 
бетонних плитах сидів старий. Неголений, у якійсь не
мислимого кольору камізельці, що прикривала дірки 
на сорочці. Він гострим, як лезо, ножем чистив вели



ке жовте яблуко. Увігнувши ніж під шкіру, злизнувши 
сік, що пінистими краплями порскнув на лезо, старий 
обережно обчищав шкіру, яка довжелезним серпан
тином соталась з-під його пальців, тягнучись до самої 
землі. Здавалось, що вона ось-ось обірветься -  тоді 
станеться щось непоправне: обірветься нитка чийо
гось життя, або сонце згасне навіки... Дід обрізав 
шкірку, високо піднявши руку, подивився на диво
вижне творіння рук своїх, і недбало викинув за спину. 
Аж тоді помітив неподалік дівчину, яка їла канапку, не 
зводячи з нього очей.

-  Хочеш ябка?
Голос старого зовсім не відповідав його немічній 

статурі, був розлогим та соковитим.
-  Дякую.
Вона прийняла акуратно відрізаний шматочок. Яб

луко мало медово-солодкий смак, іскристий, веселий. 
Не пам’ятала, щоб колись пробувала щось подібне.

-  Дуже смачно, -  мовила, -  це, напевно, з якогось 
райського саду?

-  Ая, з райського. Де потята співают і янголи па- 
ленку з бринзою задурно роздают. Повіч ми свою біду, 
дівко...

Юля здивовано подивилась на старого і втопилась, 
розчинилась у його пронизливих голубий очах. Не
зчулась, як з неї вилилась вся кривда, увесь біль на 
життя, на власну долю. Розповідала, ніби співала дов
железну журливу пісню. З кожним словом звільнялась 
від тягару, жалі маліли, зменшуючись щомиті, поки не 
зникли зовсім з останнім словом.

Старий звів очі.
-  В нас дідьки в лісі є, а у вас в людях... Такого, пев

но, сам цісар Франц Йосиф у Відні не видів, ні Марія 
Терезія... Йди, йди в гори, дитинко, там дух високий, 
розум глибокий, а серце широке. Лиш бійся блуду, або 
переміту, духу невидимого, білої простині, а ще вва
жай на полудницю і лісну. Як зобачиш яку нечисть, 
стань перед неї і скажи: «Всякоє диханіє да хвалить



Господа». А вона має вповісти: «І я хвалю». Значить, 
то є людина. А як не скаже - втіч, як зможеш!

Старий замовк і незворушно взявся догризати яблу
ко. Слина разом із соком стікала на підборіддя і мочила 
подерті штани. Не очі, не дивні слова дідугана, а саме 
важке неголене підборіддя, ослизле від соку та слини, 
згадувала Юля в автобусі. Хоч було гидко і моторош
но, але послужлива пам’ять відновлювала перед очима 
примарний образ, який, наче нашатирний спирт, по
вертав до дійсності, поглинаючи важкі спогади, топля
чи їх у новій реальності, повній життя та руху.

Автобус дерся крутим гостинцем, стрімко злітаю
чи на вершини гір, обминаючи найвищі, пригальмо
вуючи на небезпечних серпантинах. Поволі дівчину 
захопили незвичайні пейзажі: гори, наче в калейдос
копі, складались у дивовижні картинки, одна кра
ща за іншу. Щойно тішив око білопінний перекат на 
річці, а ось уже авто продирається крізь фіолетовий 
праліс, що темними колючими лапами намагається 
пригальмувати нестримний рух зухвалого автобуса. 
Смерекові хащі, що поглинали дорогу, шум гірського 
водоспаду далеко у проваллі, і вітер, вітер, що вривав
ся в усі шпарини старої машини, виповнювали волею 
та радістю. Звиклі до своїх гір пасажири не звертали 
жодної уваги на пейзажі, бесідували про сінокіс, по
году, ціни на чорницю і малину, дехто спав, лиш Юля 
спрагло ковтала кожен скрут дороги, з нетерпінням 
очікуючи нову з’яву світу з вікон.

Ось і Людвиківка. Автобус спинився при роз
доріжжі на підйомі, за насипом жваво біг струмок. 
Дівчина взяла наплечник і ступила на бічну дорогу. 
Вона в’юнилась поміж двома гірськими хребтами. По
переду лежак шлях у невідоме...

Розбитий лісовозами гірський путівець спочатку 
полого, а потім усе крутіше і крутіше дерся вгору. По
переду потік, впершись об черлену стіну скелі, розли
вався широкою заплавою. У прозорій воді сіроголу- 
бими скалками кришталю вигравали пструги.



Не вагаючись, поспіхом скинула одіж і кинулась 
у живу воду. Набряклі перса ніяк не хотіли ховатись 
у золотому мерехтінні води, стриміли полуничними 
пипками над стрімниною, наче усміхаючись до сонця. 
Юля сповнилась легкістю. Розчинившись у стрімкій 
воді, з насолодою пила запашне повітря, відкриваю
чись усьому світові, слухала, як її тугого тіла пестливо 
торкались прудкі рибини.

Нашвидкоруч пообідавши, дівча легко крокувало 
крутою дорогою. Сонце, що уже повернуло на вечір, 
не пекло, а лагідно гладило темні хребти гір, над якими 
шугали старі ворони, що голосним карканням вітали 
живу душу у цьому безлюдному царстві природи.

Минула година, друга, а Юля все йшла, не поміча
ючи втоми. На серці було тихо і тепло. Десь по праву 
руку залишилось лисе Ілемське Яйко.

За черговим поворотом ліс розступився, перед очи
ма постала невелика долина. На всю її широчінь про- 
стяглось житнє поле, у дальньому кінці якого стояла 
покинута хижа із навстіж відчиненими дверми. Доро
га звужувалась у стежку, пірнала у жовтогарячі хліби 
і випірнала аж на другому кінці долини, впираючись 
у поріг хижі.

Було якось лячно пірнати у це розлоге золоте поле 
і дівчина, відчуваючи тривогу, зупинилась. Тиша, до
лину огортала мертва тиша, яку не міг порушити ні 
вітер, що куйовдив крони старих смерек на крутосхи
лах, ні звірина. Посеред поля клубочився напівпрозо
рий туман, що вабив пірнути у нього з головою, щоб 
відчути прохолоду і спочинок. Обійти його було ніяк, 
і Юля помалу рушила стежкою.

Важкі туристичні черевики нечутно тонули в ку
ряві, залишаючи по собі візерунчастий слід, що відра
зу поглинався пилюгою. З кожним кроком дівчину 
проймав зростаючий страх. Несподівано серед марева 
туману вона побачила два холодні блакитні вогники. 
Жах лезом вдарив у серце, диблячи волосся на поти
лиці. Він паралізовував волю, нестримно тягнув до
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вогників серед полум’я перестиглого жита, завдаючи 
несамовитого болю.

-  Всякое диханіє... -  раптом почула власний хрип
кий шепіт, -  всякое диханіє да хвалить Господа!

Глуха луна вдарилась в навколишні гори, розрива
ючи пекучу тишу. Дівчина побігла просто на дві бла
китні цятки, що гіпнотизували її жахом та болем. З-за 
туману почулось нелюдське голосіння, знявся вітер, 
що пошматував клуби туману, вдарив відчиненими 
дверми хижі, з вікон із жалібним дзенькотом вилетіли 
шибки.

Опам’яталась на невисокій гірській сідловині, що 
виводила її з зачарованої долини. Захекана, спітніла, із 
подряпаними руками -  озирнулась вниз. Навіть зда
леку було видко, як грізно вихиляється-вирує пере
стигле жито, клубочиться липкий дим туману, крізь 
який все ще проступали переповнені люттю блакитні 
цятки очиць. Дівчина наддала ходи, прагнучи до тем
на дістатись давно облюбованої місцини біля могут
нього плеча Ґрофи. Страх поволі вмирав, витіснений 
спогадом про дивного старого з долинського вокзалу. 
Він дивно усміхався своїм слинявим ротом...

IV
Мерехтливі зірки рясно всіяли темну ряднину неба, 

якою ніч ретельно вкрила гори. Заклавши руки за голову, 
Юля блаженно мружилась на щербатий п’ятак місяця. 
Поруч тихо потріскувала ватра, у траві висюркували 
свої серенади коники-стрибунці, срібно виспівувала 
вода на перекатах гірської річки, що з трьох боків 
обіймала невеликий клапоть землі з кількома молоди
ми смерічками, який став на сю ніч для неї домом. До
вкруж на багато кілометрів не було жодної живої душі. 
Власне, саме ця обставина найбільше тішила втомлену 
душу дівчини. При одній лиш згадці про людей Юля 
гидливо пересмикувала плечима, шлунок судомило... 
Вслухаючись у сонне жебоніння гірського потоку, вона 
широко розкрила обійми перед нічним небом, чорним



громаддям гір, притихлим лісом -  вбирала їх усім своїм 
єством. Мабуть, вагітність загострила відчуття -  такої 
сильної радості, якою променилась кожна часточка її 
тіла, дівчина ще не знала ніколи. У ній вмирали і на
роджувались зірки, вирували галактичні пристрасті та 
космічні сили, увесь велетенський всесвіт умістився у 
цьому невеличкому втомленому тілі. Невимовний біль, 
яскраве, до сліз, щастя, гнів і жаль виповнювали таким 
могутнім струменем почуттів, що Юлі здавалось: руки 
її -  дві ріки швидкоплинні, ноги -  дерева, що вп’ялись 
пальцями кореневищ у земну твердь, очі -  синє небо, 
неосяжно глибоке і далеке, а тіло -  масна чорна земля 
із спраглим лоном, яке відкрилось в очікуванні при
шестя сімені. Лише далеко, в найтемнішому закутку 
підсвідомості причаївся кошлатий дідько-страх. Ма
ленький колючий жмуток жаху, який вона пережила 
на багряному полі, чекав свого часу, щоб ударити в 
підхожий момент безжалісно і підло...

Ранок увійшов у неї прозоро і сонячно. Він не раз 
снився у задушливих нетрях міста: шовкова трава під 
головою, швидка річка поряд, і над усім цим раєм -  
нависає велична та грізна Ірофа. Гора вабила, манила 
крутими стежками, розлогими полонинами, охопле
них смарагдовими обіймами столітніх смерек. Там, на 
горі, жила казка.

Юля викупалась, заходилась готувати сніданок. 
Смачний димок від ватри змішувався із запахом каші, 
розносився довкіллям смаковитими хвилями. Лише 
перша ложка зникла у роті, як із кущів понад річкою 
почулось кректання, тріснула гілка, захрустів річко
вий щирець під чиїмись ногами. Юля миттєво зірва
лась на рівні, тримаючи перед себе сокиру. Ведмідь?!

Нарешті з хрускотом розсунулись хащі і на галяви
ну вистромив носа малий чоловічок, десь з півметра 
на зріст. Потягнув носом, впевнюючись, чи не зрадив 
нюх, тоді повагом рушив до казанка.

Схожий на лісовий корінь, вимитий водою зі скелі, 
чолов’яга був вбраний у до дір витерті на задку і колі
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нах хутряні сподні та зачовганий кептарик, прикра
шений пропалинами і дірками. Хоч позеленіла борода 
незнайомця й була побита сивиною, на Юлю дивились 
молоді карі очі.

-  Апчхи! -  луна від карликового дідка шугнула аж 
за перевал, дісталась Говерли і померла в гурті захека
них польських туристів.

-  Ти хто? -  запитала насторожено.
-  Гуцул. Апчхи! Овець пасу... -  мовив пискляво.
-  А де вівці.
-  Додому пішли... Дай каші, а я ті коломийку за

співаю!
І відразу, не переводячи духу, незнайомець затяг

нув:
Ой піду я в полонину 
По студену росу,
Розкинь, каже, дівко ноги 
Най я клепну косу!
Ой корова з Яворова,
А з Кутів кобила,
Вішки потка мала гроші,
Що так си напила?

Горілочко-оковито 
З чого ти, признайси,
А горілка із полици:
Випий т а  й заткайси...

Юля пробувала тамувати сміх, але він чистим дже
релом вирвався на волю, заглушивши навіть дерен
чання коломийки.

-  Та смакуйте кашею, частуйтесь. А ви справді гу
цул? Бо щось таких в горах не бачила. Всілякий люд 
ходить, але такий...

-  Ая, ая, правдивішого гуцула за мене не знайдеш. 
Хіба не видко?

-  Не видко.



-  Ну, добре, скажу ті, але ж ти все ідно ми не пові
риш. Я -  горбош. Гйом, по-вашому, по-книжному.

Дівчина недовірливо засміялась. Її веселила сама 
присутність кумедного чоловічка.

-  Гйом и в казках. А тут хіба туристи, косарі і лісо
руби. Та ще такі приблуди, як я ...

-  Видиш, чи я ті не казав, що ти в мене не увіруєш? 
Але пам'ятай -  нема приповідки без правди. А я на- 
правду горбош. Кличут мене Ярко. Колись був висо
ким, як сі гори... -  чоловік перестав їсти і задивився 
на небо. У темних озерах його очей втопилось кілька 
білих хмарок. Раптом він скочив на рівні і закричав на 
дівча:

-  Не смійся з мене! Не маєш права з мене сміятисі, 
пухирє нещасне!

Юля в усі очі дивилась, як перед нею метушився чо
ловічок, який ніби справді підріс, випростався. З його 
голови злетіла засмальцьована крисаня, відкривши 
сонцю велику, лису, із кущиками сивого волосся го
лову Ярка.

-  Я... Комусь мушу то сказати. Бо ти скривджена, 
як і я. Покинута, як і я ...

-  Звідкіля ж ви довідались...
-  Знаю, багато відаю. Але ніхто мені не йме віри. 

А я тутечки остатній... Один із слуг Творця. Ти
сячі літ нас було багато, які денно і нощно гарува
ли, помагаючи йому творити сей світ. Великий час 
творіння -  найщасливіший! Ми, горбош і, зводили 
гори: круто замішували камінь, плавили в горнилі 
новонароджену твердь, пресували, укладали, ви
вершували. Ми самі були цими горами, бо віддали 
їм душу. Ладні вийшли, правда? Немалі, і невисокі, 
майже домашні. Засіяли їх травами і цвітом, замаї
ли пралісом, заселили дичиною-звіриною, серед 
якої й була людина... Нічим не краща за борсука чи 
оленя. Дика і вічно голодна. Чого носа вернеш? А, 
пуки-гази... То всьо від харчу нездалого і від тего, 
що часто кишки марша грают.
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Горбош стріпнув штанкою і на всю долину запахло 
сірководневими випарами східницьких джерел.

-  Але то всьо натуральне. Слухай мене, мала, 
далі, -  смутно продовжив Ярко. -  Якісь рештки по
мічників Творця ще причаїлись по закутках зем
лі, але ми вироджуємсі. Тут неподалік дракон жиє. 
Правдивий смок-зміїще. Якщо його можна так на
звати. Колись він сяяв золотою лускою на сотні кіло
метрів, служив нам, як вам коні служать. Теперка то 
є двометровий бельок, поросла мохом вклякла ящір
ка, що кашлає димом і ніяк не годна вмерти. Слини з 
землі не підняти...

Ярко пошкробався за вухом і видобув звідтам 
кругленького боровичка, якого одразу зі смаком 
хрумав.

-  А мої брати-цверги, що на власних плечах три
мали колись небо? Сьогодні я для них збираю порож
ні бляшанки з-під води-пива, а Норді, Судрі, Аустрі і 
Вестрі в Шварцвальді варять пиво і продають в них, 
як фірмове, туристам. Пиво фальшують. Боженьку, 
вони ж колись викували золоте волосся для богині 
Сів, спис Ганґнір для нашого вождя -  великого Одина! 
Небо тримали! Виродились...

Горбош у відчаї копнув пеньок і схопився за попе
рек.

-  Знов радикуліт ножа в крижі пхає! Ой-ой-ой!
Юля кинулась розтирати карлику болюче місце.

Ніжні пальці старанно терли позеленіле вихололе тіло 
карлика, даруючи йому тепло та життя.

-  У тебе добрі руки, дитинко, -  постогнуючи та 
крекчучи, буркотів горбош. -  За віщо він тільки вдих
нув у ваші серця це добро?

-Хто?
-  Та не я ж! Творець, нетямуща... Нас, для витрива

лості, зробив лиш у чоловічій подобі. Значить, не дав і 
любові. Що таке любов, пухирє, знаєш?

-  Здається... Не знаю. Я любила. Не довго, -  дівчина 
задумалась, наче згадавши щось давнє і далеке. -  Ду



маю, що вже ні... Але це було добре відчуття: гаряче, 
ніжне, як подих коханого на потилиці. Розумієш?

-  Не розумію! -  чоловічок сидів перед нею, випльо
вуючи кудись вбік стиглу рінь слів. -  Прожив тисячі 
літ і не розумію тебе, пухирє! Ніхто не може світа пере
жити, кажете ви, люди. І при цьому народжуєте дітей, 
вмираєте і знов народжуєте. Я ж майже вічний -  на
жив за віки запалення простати, радикуліт і скрут ки
шок. Нидію світом, створеним своїми руками за заду
мом Творця. Але ніц. Високі гори мають глибокі доли. 
Дочекаюсь і вашої смерті! Коли пожрете один одного 
у жадобі влади, сили і чужого щастя, коли потруєтесь 
власними ланяками, якими просякне кожень кавалок 
вашого хліба... Живцем зогниєте! Як я ...

-  Не треба так, пане Ярку... -  дівча гладило смішну 
ґудзувату лисину горбоша, ковтаючи клубок сліз, що 
рвався назовні. -  Все так не буде. Скажи мені ліпше... 
Я дорогою зустріла... Ну, на житньому полі... Боже, я 
навіть повісти не можу про той жах!

-  Видко, полудниця знов взялась за своє. Вона теж 
дуже давня. Її живить ненависть до вас, людей. Ляк 
сили додає, а переляк відіймає: ви, людинка, земляні 
хроби, виявились сильнішими за нас. І за мене. Одне 
нам і залишилось: виспівувати коломийки для ту
ристів за убогий харч і підробляти пиво знаних сортів. 
Або шкодити вам по-дрібному. Як це роблять полуд- 
ниці, мавки, насилаючи блуд, вроки і срачку-біганку. 
Отакі ми, «герої»!

Не перестаючи гладити дрібнолюдка, Юля вередли
во надула губки і промуркотіла:

-  Пане Ярку, ви всілякі коломийки та байки знаєте. 
Може, тільки для мене, дуже прошу...

-  Боженьку, і ти така сама, як всі! Та добре, заспі
ваю ті співомовку. Є в тих ваших коломийках якась 
незвідана таїна і сила.

Дядько бадьоро вискочив на пеньок, картин
но склав руки на чересі і дзвінко, по-молодечому 
заспівав:
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Ішла потка із Косова,
Два кучері мала,
Бігла собі через кладку - 
В воду упала.
Плиє потка, плиє потка,
Лиш видно волоссі,
А мужчини берегами 
За потков голосіт.
Ой, поточко наша люба,
Поточно ти мила,
Ци у біді, ци в гаразді 
Ти нам пригодила.
Плиє потка, плиє потка - 
Трафила на камінь,
А мужчини вже думали,
Що вже потці амінь.
Плиє потка, плиє потка,
А мужчини ймили,
Вивергли на берег 
Та і просушили.
Як вивергли на берег.
Назвали Наташу,
Та й пустили з вівчарами 
В Скупову на пашу...

Юлька реготала, аж гори відлунювали, а горбош 
після виступу гречно вклонився і знову присів до ка
занка з кашею.

-  Аби рот не гуляв -  тра вареником заткнути. Варе
ників не маєш, але каша файна вийшла.

Після смачного обіду оба простяглись горілиць. 
Сонце минуло зеніт, хилилось за сині спини гір. Кош
латі тіні тягли чорні пальці аж до осоння.

- 1 що ти будеш робила? -  раптом запитав Ярко.
-  Не знаю. Поживу кілька днів тут, а потім... -  вона 

гостро відчула, як затаєний страх пробудився -  гулко вда
рив у серце. Безпритульна, вагітна, вона не мала шансів на 
кращу долю. Хоча хто її бачив, цю кращу долю?



-  У тебе ж буде пухирє...
-  Ярчику, а пішли скупаємось! -  струснувши з себе 

острах, гукнула. -  Пішли! Тобі давно час хоч голову 
помити!

-  Сама йди, -  засоромився, -  я пливати не вмію...
-  Та ми ж на мілкоті, Ярчику! -  роздягаючись, крик

нула до карлика. -  Давай за мною!
Туга дівоча фігурка кинулась до води, здіймаючи 

завісу золотих бризок.
-  Бісова простата, і радикуліт, а ще чиряки на 

дупі... -  бурчав собі у вуса горбош, милуючись засмаг
лим полиском її тіла. Нараз відчувши тривогу, прудко 
зник в кущах. На галявину з гущавини лісу вийшло 
двоє молодиків з наплічниками. В обох очі виблиску
вали п’яним завзяттям.

-  На дідька лисого нам та Ґрофа, ще по сто... Ромку, 
диви -  тьолка гола! Як мавка...

Скинувши одразу наплічники, два огирі летіли до 
води. Раптом один, наче наштовхнувшись на якусь 
тверду невидиму перепону, з у сього розмаху впав на
взнак. Почувся хруст зламаної ноги.

-  Нога-а! Моя нога-а-а! Ромку, чуєш?!
Але колега бачив лише лискучі набряклі перса ку

пальниці та темний закуток межиніжжя, вкритий 
русявими кучериками. Дівчина теж побачила його. 
Стрімко шубовснула у воду, намагаючись дістатись 
другого берега, але швидка течія відносила її назад, 
назустріч виряченим очам хлопця. Вловивши момент, 
коли бистрина майже здолала опір дівчини, він кинув
ся на неї. Захлинаючись водою, ловив у жменю її гру
ди, намагався притиснути до себе її пружне тіло.

-  Вся... Вся-ко-є ди-ха... -  випльовуючи воду, ше
потіли Юльчені вуста, -  диханіє... да хвалить... Госпо
ди! Гос-по-ди!..

Вона не бачила, що трапилось, але тіло нападника 
сіпнулось і ослабло, зм’якло. Його чоло заюшила кров. 
Юля знесилено видерлась на берег. Над нею стояв су
ворий горбош і дивився на два тіла у ріці. Вони б зда
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вались зовсім нерухомими, якби не стрімка течія, що 
змушувала їх руки та ноги рухатись.

-  Він живий?.. -  прошепотіла.
-  Обидва прочуняють, як тільки хміль вивітріє з го

лови. Хоч не варті тего. А далі -  всьо в руках Божих...
Дівчині здавалось, що пригода з купанням трива

ла цілу вічність. Тінь від Ґрофи лягла на плечі і вона 
нарешті помітила, що від холоду цокотить зубами.

-  Збирайсі, дівко. Підем...
Наче у мареві одяглась, склала наплечник.
-  Куди підем? -  аж тоді запитала.
Горбош пильно глянув їй у вічі.
-  Жити.
Коли вища та менша фігурки сховались у складках 

гори, з-над річки долинув стогін пораненого. З берега 
було видно, що над ним схилився якийсь старий із за
слиненим підборіддям. Він усміхався.



( Б а л а д а  н а д в е ч ір ’я )

‘одорожні дістались узлісся, 
зупинились. Статний верш- 

.ник у золоченому шоломі, 
увінчаному короною, озирнувся: до самого горизонту 
вився порослий жорствою битий шлях, що ховався у 
численних перелісках і десь ген-ген вливався в оточене 
високими жовтими мурами місто. Над ним в чистому 
ранковому промінні сонця купалась велична споруда 
замку. Велетень підвівся у стременах:

-  Аго-о-ой! -  басовито розлігся довкіля його могут
ній голос. У ньому вчувались весела відвага, виклик, 
нетерпляче очікування пригоди. Вершник повернув 
коня і дав йому шпори -  подорожні заглибились у 
м’яку тишу пралісу.

Коні глухо топили тарілки копит у пухкому килимі 
листу, крони величних дубів сяяли рожевим полиском 
ранку, просіюючи сяйво крізь бронзові гриви гілля.

-  Лячно? -  усміхнувся до супутниці вершник, хва
цько підкручуючи темний вус.

-  Ні, ваша величносте, мене благословили єпископ 
і батько. Я не боюся. Тільки...

-  Що тільки? -  насупився лицар.
-  Тільки я не знаю, чи це правильно...
-  Ха-ха-ха! -  зареготав на весь ліс воїн, розганяю

чи тишу та звірину. Він реготав довго і зі смаком, поки 
не захрип. -  Ну й розвеселила ти мене, дівице непо
рочная! Краще за мого блазня. Значить, ти, донька 
звіздаря, маєш право піддавати сумніву слова влас
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ного батька, єпископа, вчених мужів всієї країни, мої 
нарешті? Для чого ж тоді згодилась поїхати зі мною 
на лови однорога?

На цьому слові з гілки злетів голуб, що швидко на
брав висоту і зник у небі.

-  Бо я... -  дівчина перевела подих. -  Бо я не вірю в 
нього. Але хочу, дуже хочу його побачити.

-  Побачиш, моя мила, -  гордо мовив вершник, - 
слово короля. Але звір буде мертвий.

Дівчина відкинула з обличчя начесане наперед, 
наче власяниця, довге русяве волосся і подивилась 
на супутника розгубленим поглядом людини, яка ко
риться неминучому.

-  Тому я й не знаю, чи правильно це. А ще легенди 
кажуть...

-  Легенди кажуть коритися своєму королеві і не 
верзти бабських дурниць! Із смертю однорога ми от
римаєм безцінний ріг, завдяки якому врятуємо краї
ну від пошесті, дітей від смерті. Старим він подарує 
молодість, а мені -  славу. Тобі, красуне, випала славна 
доля -  стати супутницею короля, який вшанує свою 
державу славетним подвигом. Про нього співці скла
датимуть пісні, батьки розповідатимуть про нього ді
тям, а ті -  своїм. Сліпці, спудеї, ченці рознесуть звіс
тку про сю подію від краю до краю землі, що почила 
на трьох слонах та диво-рибах серед океану широкого, 
якому нема кінця і краю!

Король весело зиркнув на засмучене личко дівчини.
-  Ану -  вихором за мною! -  вдарив гарапником 

коня вершниці і припустив за нею гулким галопом.
Слідом піднялось гаряче марево опалого листу, 

що надійно ховало від непроханих очей та вух і слід, і 
звук, і образ.

*  * *

Жінка прокидалась важко, наче продираючись 
крізь густий туман, що не давав на повні груди вдих
нути повітря, забивав ніс, обволокував усе навколо



сірою ватою, сіяв в душі тривогу і смуток. Навіть 
прокинувшись, Ольга ще кілька хвилин лежала неру
хомо, із заплющеними очима, намагаючись яскрави
ми спогадами з далекого дитинства прогнати липкий 
морок сну.

Нарешті він відійшов та залишилось терпке 
відчуття печалі, що не віщувало нічого доброго. Знову 
буде денна метушня, придумані хатні клопоти, звич
ний до нудоти, до відрази, до крику побут. Із життя 
непомітно, крапля за краплею, витекла радість. Зда
валось, ще зовсім недавно, кілька літ тому Ольга з 
радістю підставляла своє красиве обличчя ранку, 
дозволяла сонячним променям пестити виповнене 
силою та спрагле ніжності гнучке тіло, змушуючи 
світитись оксамитову шкіру...

Сьогодні усе інакше. Ось уже майже рік Ольга встає 
зі шлюбного ложа, як з домовини. Він її не любить! Усе 
почалось з байдужості. Спочатку чоловік перестав ці
кавитись мистецькими зацікавленнями дружини, хоч 
раніше палко сперечався з нею на теми її улюблено
го середньовіччя. Потім його почали дратувати милі 
дурнички, які раніше так тішили обох. З’явились хо
лодні поцілунки, відстороненість, врешті Ігор пере
став з нею кохатися.

Ольга відкрила повіки. Ось він, поряд, спить солод
ко і спокійно. Ні, це уже не лише її чоловік, це важкою 
брилою лежать десять спільних літ життя. Якусь хви
лину вона ще дивилась на сплячого Ігоря, f a  згодом їй 
здалось, що навіть його широка спина морщиться від 
її присутності.

Сподіваючись знайти душевну рівновагу, подиви
лась на стіну, де у рамі за склом висіла кольорова реп
родукція гобелену фламандської школи. Власне через 
неї вперше між ними виникла справжня сварка.

-  Слухай, Олю, я розумію твоє захоплення гобеле
нами, але репродукцій мені на стінах не треба, -  хо
лодно мовив Ігор, ледве тамуючи гнів. -  Дешеві реп
родукції вивішують на обдертих стінах парубоцьких
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гуртожитків, а не в порядних сім’ях. Я тебе прошу, 
зніми, не дратуй мене.

-  Ігорчику, коханий, я розумію, але... Ну, подивись 
ти на це чудо! Я просто закохана в цього однорога. По
дивись, які в нього очі! Це ж сама любов!

-  Міщанство. Я сказав ні, і більше повторювати не 
буду.

Однак Ольга таки повісила репродукцію біля ліжка, 
але вже зі свого боку. Тепер одноріг дивився на неї зі 
стіни лагідними очима, ніби запитуючи: «І чого ти цим 
досягла?». Поряд, зачудовані його красою, стояли лев, 
олень і леопард. Над усіма завис сизий голуб. Неподалік, 
біля мереживного готичного фонтану, дивилась на Оль
гу вродлива дівчина, зодягнена у срібно-білі шати. За
вершував картину велетень-лицар на баскому коні в 
обладунках, що став перед однорогом дибки. А навколо 
буяв пишний сад, сповнений небачених птахів, шепотом 
трав, шелестом листу. Дивлячись на репродукцію, Ольга 
щоразу чула тиху мелодію щастя, яка звучала у ній. Щось 
було в гобелені невловимо щемливе та радісне.

-  Все, все -  дурниці, -  прошепотіла, стаючи, жін
ка. Одягла теплий халат, тапці, взяла відро з шваброю 
і вийшла з квартири на сходову клітку. Ось уже два 
роки, відколи вони з Ігорем переселились у цей особ
няк, жінка щоранку за будь-якої погоди мила сходи з 
першого на другий поверх. Мила ретельно, з шампу
нем. Наче виконуючи якийсь ритуал, вона вимивала 
кожну шпаринку, усі закапелки, жоден павучок чи 
порошина не могли сховатись від її випещеної руки, 
що вправно наводила ґлянц на камені. Ігор спочатку 
сміявся, потім сварився, нагадуючи, що цю роботу по
винна виконувати служниця, якій він платить чималі 
гроші. Не допомагало -  Ольга продовжувала мити 
сходи, навіть не розуміючи чому.

Цього разу вона додала до води якогось пахучого 
порошку і взялась за роботу. Сходина за сходиною, 
крок за кроком... Коли нарешті все було зроблено, 
жінка зайшла у ванну кімнату.



Гарячий струмінь вдарив у повні грона грудей, вода 
лагідно пестила шкіру, вириваючи Ольгу зі смутного 
царства реальності. Тут вона отримувала дещицю ко
роткочасної утіхи, яка давала сил прожити ще один 
день.

Насолода народжувалась у ній десь глибоко, ви
повзала із заповітних закутків тіла. Ольга легко пес
тила перса, округлу сферу живота, важкуваті стегна, 
дослухаючись до себе -  з кожною миттю її все більше 
охоплювало бажання. Від задоволення заплющила очі, 
пальці звично ковзнули темним лоном до потаємної 
щілини, яку вона називала брамою насолоди. Понад 
півроку цю браму ніхто не відкривав...

Коли екстаз ось-ось мав охопити її тіло, Ольга згада
ла про Ігоря. Сьогодні вона хотіла його, як ніколи. Саме 
його, його сильних рук, міцних долонь, в яких він міг 
умістити все її тіло, уст, що обпікали самим подихом. 
Вона прагла знову відчути, як важчає, наливається си
лою його маківка, торкнутись устами, вологим язиком, 
а потім впустити її у себе -  нестримну і сильну.

Вона подивилась на себе в дзеркало -  залишилась 
задоволена собою. О так, час безжально позбавив її 
юності: вона поважчала, дещо погладшала, та все ще 
була звабливою жінкою тридцяти п’яти років, за ко
хання якої могли поборотись чимало справжніх муж
чин. Вона ж хотіла тільки Ігоря...

Нечутно ступаючи килимом, жінка підступила до 
сплячого чоловіка. Присіла на край ліжка, легко торк
нулась устами його беззахисної спини... Наче очікую
чи цього, він зірвався з ліжка:

-  Відійди від мене, ідіотка! Чого ти дупою світиш? 
Краще шуруй сходи мити, наймичка! Знаєш, звідки 
це в тебе, знаєш? -  чоловік взяв її за обличчя. -  Це 
рабські гени з тебе вилазять! Учора приходила служ
ниця пані Росєвич, колишньої власниці цього бу
динку. Вона розповіла дуже повчальну історію: пані 
Росєвич не любила жінку двірника і, знущаючись над 
нею, щодня заставляла її мити сходи. Щодня, ти ро
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зумієш, плебейко, щодня! В тебе переселилась її не
щасна душа!

Чоловік викрикував Ользі в обличчя ще якісь об
рази, вона ж його не чула. Думала лиш про одне: із 
повітрям цього помешкання у неї увійшло чуже про
кляття, що переживе сотні поколінь. І сотні їх мити
муть у цьому домі сходи. З повітрям у ній поселився 
вірус покори і жалю, печалі і нужди, чиясь смерть і 
чужий біль. Вона стала часткою цього тліну, нерозчи- 
неним вікном домовини-помешкання.

І тоді Ольга заплакала. Заплакала, як дитина, яка 
вперше довідалась, що таке зрада, ревіла тужно, з гли
бокими схлипами, випускаючи з себе усю скорботу, 
увесь жаль, що накопичився в душі за останній рік. 
Сльози скочувались персами, зависали на пипках, а 
потім з відчаєм падали вниз, розбиваючись об гладку 
поверхню колін.

Зло подивившись на зарюмсану та жалюгідну дру
жину, Ігор вийшов на кухню покурити. Лиш одноріг 
погідно усміхався у скорчену спину жінки.

У повітрі пахло ненавистю і покорою.
* * *

Ніжна мелодія плила піднебессям, виповнюючи 
весняне повітря жебонінням срібних струменів води, 
співом яскравих птахів, легким подихом вітру, що 
розносив навкруг густі пахощі квітів. На галявині, 
оточеній стрімкими колонами дубів, на кронах яких 
спочивало небо, у тіні водограю танцювали Лев, Олень 
та Леопард. Музика проходила крізь них, народжуючи 
граційні па. Урочі звірі то повагом виступали, наче ка- 

,  валери в мінуеті, то легковажно вистрибували, наче 
діти. У центрі кола стояв Одноріг. Він тихо усміхався, 
дивлячись на забави друзів.

Лісову ідилію порушив приліт Голуба. Сива пташи
на опустилась на мереживну огорожу фонтану.

-  Вони прийшли! Вони прийшли убити тебе, вла
дарю!



-  Я знаю, -  повів блакитним оком Одноріг.
-  Треба негайно залишити наш ліс, -  продовжив 

Голуб, -  бо сама Смерть ступила на його терени!
Одноріг мовчав. Тоді палко озвався Лев.
-  О, ні! Я уб’ю непрошених гостей, розірву на шмат

ки, вийму серце у негідників, випущу в небо їх чорні 
душі!

-  А я, а я вип’ю кров злочинців, вип’ю очі, -  гріз
но гарчав Леопард. У цьому гарчанні вчувалися лють 
і ненависть.

-  Якщо вони не заберуться звідсіля, то матимуть 
справу із моїми рогами та міцними копитами, -  
підхопив погрози Олень. -  Ми станем на твою оборо
ну, владарю, і небезпека відступить!

Одноріг мовчав, вивчаючи світлим поглядом друзів. 
Нарешті мовив:

-  Невже після стількох літ життя зі мною ви 
спроможні вбивати? Подивіться навколо, що ви наро
били лиш самими словами...

І справді -  небо над ними затяглось важкими хма
рами, зів’яли квіти, пожовкло листя на деревах, важ
кий дух пізньої осені паморочив голову, виганяв з 
душі радість. Кудись відлетіла й тиха мелодія щастя...

-  Що ж нам робити, владарю? -  тихо запитав 
Голуб. -  Вони вже близько, майже поряд. їдуть з 
кам’яними серцями і мертвими очима.

Одноріг сумно подивився у бік ледь помітної стеж
ки, що вела до галявини.

-  Я знаю, я все знаю... Я їх бачу.

* * *
...Вершники з галопу перейшли на крок.
-  Ваша величносте, ви тільки подивіться -  тут вес

на! -  здивовано вигукнула дівчина.
-  Не може бути! Жовтень, жовтень надворі... -  ко

роль розгублено роззирався довкола, не вірячи своїм 
очам: обабіч дороги, де гуртом, де самотою росли 
проліски, фіалки, конвалії, крокуси. Напоєне пахоща
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ми повітря розвіювало будь-який сумнів -  навколо 
справді буяла весна.

Дівчина спішилась.
-  Це просто чудо... -  шепотіла, зриваючи квіти.
-  Стій! -  почула за спиною. -  Уто, кинь усе і негай

но повернись на дорогу.
Стискаючи у руці букетик первоцвітів, дівчина 

вражено глянула на короля -  він вперше покликав її 
на ім’я!

-  Ваша величносте, але ж це...
-  Заклинаю іменем батька твого, Уто, повернись на 

дорогу.
Воїн уже не наказував, а просив. Дівчина покірно по

вернулась.
-  Це пастка, глупа дівко! -  накинувся на неї ко

роль. -  Одноріг хоче, щоб ми тут залишились назавж
ди, розумієш? Я відчуваю її, цю пастку. Тепер без мого 
наказу -  ні кроку! Зрозуміла?

-  Так, але...
-  Яке ще може бути «але»? Ми їдем добути одноро

га, цю потвору, що принесе нам щастя і славу. Думаєш, 
він не буде боронитися? Ми повинні бути пильними 
та мужніми, якщо не хочем передчасно загинути.

Ута крадькома понюхала букетик.
-  А батько мені казав... -  воїн насторожився. Кор- 

нелій був наймудрішим звіздарем в королівстві. Його 
поважали і боялись усі королівські підданці. Та й сам 
король частенько прислухався до його порад.

-  То що казав твій батько?
-  Що ми однаково помрем... -  очі Ути звологли. 

Вершника вразили не так слова, як ці несподівані 
сльози.

-  Усі колись помруть.
-  Так, але ми -  не як всі.
-  Так-так, розповідай далі, дитинко, що там ще на

пророчив твій батечко? Як же це він відпустив рідну 
доньку на вірну загибель?

Дівчина легко скочила в сідло.



-  Я не можу цього сказати.
-  Навіть своєму королю? -  запитав грізно.
-  Ми повинні зробити те, що повинні, ваша велич

носте. Оце й усе.
-  Так, ми зробимо це, обов’язково зробимо. Не бути 

мені Марком Шиловусом, королем і воїном!
Вершники знову рушили в дорогу. На шляху зали

шилась лиш мертва купка зів’ялих квітів.

* * *
Кімната ув’язнила Ольгу в чотирьох стінах. Жінка 

сиділа при відкритому вікні спальні, спостерігаючи, 
як бавляться на вулиці діти. Цигарка вже давно згасла 
в її руці. З кухні линули звуки джазу та дзвонила лож
ка у склянці чаю -  незважаючи на сварку, Ольга таки 
приготувала Ігореві сніданок.

Порожнеча, білий холод, німотність буття вини
кали з нізвідки й швидко зникали, залишаючи по 
собі ще більшу порожнечу, крижаний холод і тишу. 
Вона згадала про цигарку, піднесла до уст, знічев’я 
кинула недопалок -  той згаслою кометою полетів за 
вікно.

У кухні перестало дзеленчати, голосно хряснули 
двері в кабінеті.

Це пам’ять, сонце і печаль,
І осені німе зітхання
Все повертають до кохання -
На ньому ж Каїна печать...

-  Що там бурмочеш, Мессаліно? Молишся пані 
Росєвич, щоб не боронила мити сходи? -  Ігор відверто 
насміхався. -  Завтра я тобі зроблю розкішний подару
нок -  новеньку швабру. Фірмову!

-  Ігоре, я тебе прошу... Нам треба серйозно пого
ворити.

-  Про що я можу говорити з такою пришелепку- 
ватою? Ти ж -  божевільна! Щодня молишся кавалку 
паперу на стіні, щодня вимиваєш нікому не потрібні
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сходи... Може, ти й на мітлі ночами літаєш, га? Ні, на 
швабрі! Ха-ха-ха!

Ольга сторожко підійшла до чоловіка, подивилась 
йому у вічі.

-  В ім’я тих десяти літ, які ми прожили разом - да
вай спокійно поговоримо.

-  Ну, давай, -  Ігор зухвало розлігся на застеленому 
ліжку.

Щоб хоч якось заспокоїтись, жінка вийняла цигар
ку, але не змогла її запалити.

-  Я не знаю, що треба говорити в таких випадках... 
Ти мене не любиш... Не перебивай! З цього приводу 
я не збираюсь влаштовувати жодних сцен. Гадаю, нам 
можна розійтись... Є лише одне застереження. Хочу, 
щоб ти знав -  я все ж тебе кохаю.

Ігор рвучко сів у ліжку.
-  А от з моїм коханням сталась дивна пригода: воно 

десь підхопило нежить і померло. Не сьогодні, ні. Ма
буть тоді, коли...

-  ...Коли ти зустрів Ярину.
-  Ти знаєш? -  перепитав, бо щось треба було спита

ти, щоб приховати спантеличення.
-  Давно.
-  Могла б про це сказати, -  мгикнув, -  ми б ве

селіше провели останні місяці. Зрештою, я не дуже 
ховався.

-  Це правда, -  Ользі нарешті вдалось запалити ци
гарку, і вона затанцювала у її довгих пальцях.

-  Зізнаюсь, мені бракувало сил сказати тобі про 
нас. Усе йшло якось само. Доки ти не почала дратува
ти мене. Ця репродукція на стіні, глупі прибирання, 
навіть твої спроби сподобатись -  усе нервувало. Ідіот
ські сукні, череда зачісок, навіть запах, запах твого 
тіла, який колись із задоволенням вдихав, тепер став 
відразливим. Це був край. Мабуть, не треба було до 
цього доводити, розійтись раніше, але до жінки зви
каєш, як до дорогої забавки, пса чи улюбленої старої 
куртки. А сьогодні я тебе, Ольго, вже ненавиджу. Що



ти носишся із тим коханням, як дурний з писаною 
торбою? Кому воно потрібне -  мені, тобі?

Лиш виговорившись, чоловік помітив, що коїться з 
дружиною: вона трусилась, як в лихоманці, німі сльо
зи виблискували в очах, готові пролитись рясним до
щем цієї ж миті.

-  О, ні-і-і! Тільки не сльози! Ольго, пізно, чуєш? 
Мене вже нема! -  Ігор стрибнув з ліжка і за хвилю по
вернувся зі склянкою води.

-  Все о’кей? Нарешті порозумілися. Решта питань 
відкладем на потім.

-  Ігоре, давай організуємо похорон... -  востаннє 
шморгнула носом жінка.

-  Що-о-о?
-  Давай сьогодні зробим урочистий похорон нашо

му коханню... Поїдем кудись у ліс, вип’єм шампансь
кого. Я обіцяю -  без дурниць. Просто пом’янем небо
гу. А потім -  трава не рости.

Ігор з підозрою дивився на дружину, намагаючись 
вгадати, що вона задумала.

-  Ти це серйозно? Гаразд, ко... -  затнувся на слові, -  
збирайся. Може, ти й маєш рацію.

Ольга некліпно дивилась на репродукцію: звірі, 
квіти, навіть листя на папері усміхалися їй щасливим 
усміхом дітей. Лиш одноріг самотньо дивився на неї 
очима людини, яка добре знає, що таке страждання.

* * *

Вершники з осторогою їхали лісом. У глибині цьо
го весняного зеленого моря дорога непомітно змаліла, 
перетворилась на вузеньку стежину, яка ледь-ледь 
виднілась крізь траву. Уже тривалий час подорожні мов
чали. Воїн пильнував небезпеки, а дівчина мала веселіше 
заняття -  вона намагалась уявити, який він, цей звір 
одноріг. Що робить у цих хащах, чим харчується. Ута 
не раз чула неймовірні батькові історії про велетенську 
силу та грізний білий ріг тварини, знайти яку намага
лись немало славетних лицарів. Час від часу до міста



навідувались мандрівники із новинами про звитяжні 
бої з однорогом та оволодіння його безцінним рогом.

Усі ці історії вона сприймала радше як казку, ніж 
правду. Аж до того часу, яку країну не прийшов мор. 
Люди помирали у страшних муках і в замку, і в чор
ній землянці вугляра, і в темних сільських хатинках 
поселян. Горіли сотні погребальних вогнищ, возно- 
сячи до неба чорну звістку про смерть. Батько день і 
ніч наглядав за небозводом і складав гороскопи. Од
ного дня він застукав до замкової брами.

-  Що скажеш, звіздарю? Яку ще чорну звістку по
силає мені Бог? -  на всю велетенську залу люто за
кричав король.

-  Ваша величносте, -  вклонився старий звіздар, - 
зорі кажуть...

-  ...що ти помреш, якщо збрешеш хоч на півслова.
-  Я готовий, ваша величносте, до смерті, але доз

вольте вашому смиренному слузі мовити слово.
-  Говори.
-  Він тут, неподалік, в Імлистому лісі.
-Хто?
-  Одноріг!
Король важко перевів подих.
-  Гей, сторожа! Сурмити похід, ми виступаєм!
-  У жодному разі, ваша величносте! -  замахав ру

ками звіздар. -  Він втече. Зорі кажуть, що у похід 
повинен вирушити лише сам король та непорочна 
діва...

-  Що ж, я готовий, от де тільки непорочну в наш 
час знайти, -  зло засміявся володар.

-  Моя дочка Ута, -  гаряче зашепотів у королівське 
вухо звіздар. -  їй сьогодні виповнюється шістнад
цять і, слово честі, вона ще не знала мужчини.

-  Про це тобі теж зорі нашептали? Дивись, якщо 
помилишся -  голову зніму!

-  Ви візьміть її як принаду. Тільки вона укоськає 
однорога -  нападайте сміло і разіть в самісіньке сер
це! Королівство буде врятоване.



-  ...Стій! -  хтось шарпнув за відпущений повід 
коня дівчини -  вона прокинулась. -  Тихо... Він по
руч. Я чую його...

Прив’язавши коней, король та Ута сторожко поп
ростували крізь хащу. За кілька метрів вони зупини
лись, причаївшись за кущами.

-  Ось він... -  вражено прошепотів король, -  він 
справді -  чудо! Але... чорт забирай, з ним ще лев і 
леопард! Мені ця компанія зовсім не подобається. 
Тепер одна надія -  на тебе, Уто. Вийдеш до нього, 
приголубиш, і хапайся за ріг. Решта -  моя справа. 
Чуєш?

Дівчина не відповіла. Вона вражено дивилась на 
галявину, якою походжав білосніжний Одноріг. По
ряд химерно витанцьовували Лев, Леопард, Олень і 
Голуб. Тихо жебонів фонтан. Ута незчулась, як по
волі рушила до них.

«А вона красуня, -  промайнуло в голові у короля, 
який жадібно вбирав усі принади дівочої фігури, -  
хай лишень з однорогом справлюсь. Тоді матиму час 
на утіхи».

Танець поволі оволодівав Утою. Вона боязко увійш
ла в коло звірів, не зводячи очей з сяючого Однорога. 
Ще крок, ще... Долоня дівчини торкнулась пухнастої 
гриви звіра: водночас на серці у неї стало так легко і 
весело, ніби сама весна увійшла в її непорочне тіло. 
Ута ніжно торкнулась теплого живого рога...

-  Трима-а-ай! -  підминаючи кущі, на галявину 
вискочив вершник зі списом напереваги. Він скеру
вав свого коня до Однорога, але тварина стала дибки 
і скинула воїна з себе. Оглушений падінням, король 
все ж підвівся, вихопив довгий дроручний меч.

Усі навколо заніміли, лиш король продовжував 
наближатись до заповітного звіра.

-  Утікай... -  прошепотіла Ута. Та білий звір не 
зводив очей з воїна.

У ту ж мить важкий меч пронизав тіло Однорога, 
який відразу упав.
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- Я убив його, ти бачила, дівко, я убив його! 
Аго-о-ой! -  переможно заревів на весь ліс король. - 
Тепер ріг...

Він витяг довгого мисливського ножа із зазубина- 
ми, кинувся в лихоманці відпилювати тьмяний ріг. 
Коли ж нарешті коштовність опинилась у нього в 
руці, король зойкнув, вхопився за шию -  з глибокої 
рани гаряча кров била просто на прикрашений гер
бом панцир. Поранений намагався щось сказати, але 
з горла разом з кров’ю вихлюпувались лиш хрипи і 
стогін.

-  Він мій... Тату, чуєш, він вже мій! -  закричала 
дівчина, тримаючи в одній руці ріг, а в другій закри
вавлений стилет. -  Здійснилось все, як ти передба
чив! Тепер додому, швидше додому...

Раптом звірі, що німо спостерігали за нею, зруши
ли з своїх місць. Тишу розірвав страшний лев’ячий 
рик. Без вагань хижак накинувся на жертву, оголив
ши велетенські ікла. Лев одним ударом лапи збив її 
з ніг, рвав біле тіло пазурами, гриз неціловані перса, 
виїдав нутрощі. Останнє, що побачила Ута, -  сивий 
Голуб знявся з криниці і зник у небесній блакиті, 
неподалік Леопард уп’явся зубами в горло Оленя...

* * *
-  Ой! -  зойкнула Оля, схопившись за груди. - 

Щось серце...
-  Як маєш проблеми зі здоров’ям -  нема чого пха

тися до лісу! -  Ігор зупинив машину. -  Що там у тебе. 
В аптечці є валеріанові краплі.

-  Не треба, я трохи посиджу.
Жінка важко вибралась з машини, присіла під 

стовбуром крислатого дуба. Хрипко дихала.
Чоловік сів поруч.
-  Це ж треба -  заїхати в такі дебрі, щоб організу

вати мені тут виставу із вмиранням!
Ольга слабо усміхнулась.
-  Заспокойся, я зараз. Трошки віддихаюсь.



-  Слухай, старенька, а що, як я тебе тут залишу? Як 
хлопчика-мізинчика? Це в якості гонорару за виставу. 
Такої пригоди ти ще не мала!

-  Не верзи дурниць, Ігоре.
-  А що, в дусі твого середньовіччя, похітлива моя 

Мессаліно. До найближчої оселі звідси -  кілометрів 
двадцять, люди тут не ходять, стежок немає. От і по
ховаю наше кохання разом з тобою.

Ігор з викликом дивився Ользі у вічі, крутячи на 
пальці ключі від машини.

-  Ті>фу. Забирайся звідсіля, ідіот! Щоб ти здох, як 
остання собака!

Двічі повторювати не було потреби: Ігор швид
ко пірнув в машину, завів двигун. Вона не рушила з 
місця. З-під коліс брудною хмарою вилітало торішнє 
листя, пісок, дрібні камінці -  та авто ще глибше вгру
зало в землю.

Нарешті все стихло. Ольга непорушно сиділа під 
деревом і беззвучно сміялась. Це тривало досить дов
го. Сутінки оповили ліс, підкрадався вечір.

Жінка звелась і рушила ледь помітною стежкою 
до порослих мохом руїн. З-під кам’яних брил виті
кав струмок, що утворював неподалік невелике 
плесо. У ньому плавали зорі. Ольга нахилилась і 
пила, пила, їй здавалось, що вона ніколи не вгамує 
спрагу. Разом з вологою у неї вливались спокій, 
тиша і життя.

Почулись кроки, чоловік став на коліна, зачерпнув 
долонями кришталевої води, напився. Жінка диви
лась, як по-дитячому він припадав до води, наче до 
грудей матері, захланно всмоктував грішними вус
тами живлючу вологу. Ольга незчулась, як простягла 
руку і погладила жорсткі кучері чоловіка. їх розділяв 
лиш маленький струмок, у якому купались зорі.

-  Оля, Олюнька, вибач... -  Ігор уже був поруч, 
остудженими струмком устами шукав її податливих 
уст, міцно стискав жіноче тіло в обіймах. -  Це якась 
мана, якесь закляття... Вибач, люба...



Він виціловував кожну сльозинку, яка котилась з її 
заплющених очей, невгамовними руками пестив пер
са, пишну гриву волосся, жадібно пив на повні груди 
шалений запах жіночого тіла.

Разом з одягом Ольга втрачала шкаралупу, що на
росла на ній останнім часом; оголюючись, перетворю
валась в маленьку дівчинку, яка довго блукала темним 
лісом і нарешті вийшла на світлу галявину, що напо
внила її безмежним захватом щастя. Жінка віддавалась 
сильно, легко, ділячись із чоловіком потоком радості, 
яка знову вирувала в ній. Уже не чутно було схлипу
вання, лиш легкий стогін насолоди будив навколишню 
тишу.

-  Ще, ще... коханий, пий мене, цілуй... -  стогнала 
жінка, жадібно шукаючи його уст, -  не бійся...

Вони кохались цілу вічність. Здавалось, що уже дав
но в ліс мала прийти ніч, але серпанок вечора все не 
перетворювався в чорні шати ночі. Ольга та Ігор мовч
ки лежали горілиць, вдивляючись у зоряне небо. Між 
ними причаїлась тиха радість. Боячись сполохати її не
обачним словом, обоє мовчали.

Раптом стало світліше: срібно засяяли дерева, висвіт
лилось небо, голосніше заспівав свою пісню струмок.

- Одноріг! -  видихнула Ольга.
Він стояв на горбочку неподалік руїн криниці, сто

рожко дивлячись на пару під деревом. Сніжно-білий 
ріг світився м’яким сяйвом, обдаровуючи увесь світ 
спокоєм та миром.

Це тривало лиш якусь мить -  звір легко знявся з міс
ця і розтанув у сутінках лісу, полишивши по собі легкі 
пахощі конвалій.

-  Я знала, я вірила...
Ігор підвівся, взяв кохану на руки, затулив їй усга 

поцілунком.
На диво легко машина випручалась із ями і понесла 

обох до міста, в будинок, зі стіни якого на них завжди 
тепер дивитиметься дивний звір і:» рогом, в компанії 
Лева, Леопарда, Оленя і Іолуба.



(Б а л а д а  см е р к у )

І
сь уже другий день в мені 

I живе голос Селін Діон - 
худенької канадійської 

жіночки із великими долонями і тонкими крилатими 
руками. Сильний голос пристрасної жінки висвітлює 
мене з середини; я сама собі нагадую марокканську по
маранчу з чорною наліпкою на крутому боці, малень
ке сонечко, виповнене густим соком любові і гіркими 
кісточками пам’яті.

Пісня французькою -  мовою кохання, звісно. Голос 
почуття. Голос серця.

Я зовсім не схожа на Селін Діон -  з її гострим під
боріддям, виразним гальським голосом. Лиш карі очі 
нас єднають, та ще впевненість у кожному русі, народ
жена відчуттям усвідомленої вищості. Правда це біль
ше у Діон, ніж у мене.

Мені подобається носити її голос у собі. Разом з 
сірчаним корком у лівому вусі. Я на нього майже не 
чую. На кляте ліве вухо.

Ось і вчора у філармонії -  сьомий ряд, восьме 
місце. Вечір модної сучасної музики, архітектура 
«Art nouveau». Шість сотень нафраченої, декольто
ваної публіки в партері, на балконі. Усі вдають, що 
цю музику можна не лише розуміти, але й любити. І 
вони її палко люблять. А я ні, бо в моєму лівому вусі 
сірчаний корок. Просто поклади якісь. Добре хоч 
значно нижче у мене все гаразд. Я пробувала слуха
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ти какофонію, яку випродуковували в поті чола му
зики на сцені, і своєю рожевою мушлею, розвівши 
ноги. На щастя, там у мене жодних, навіть сірчаних, 
корків.

У другому відділенні чоловіча половина меломанів 
все більше позирала на моє округле коліно, яке кар
тинно випустила з-під сукні насолодитись звучанням 
оркестру. На жаль, воно теж мало що зрозуміло у цій 
музиці, як і всі присутні в залі. Крім музик, звісно. 
Жодному з них я не ліпила б вареники, і не прала б їх 
смердючі шкарпетки...

Зрештою, уся авантюра з філармонією, очевидно, 
є безглуздою, бо будь-який звук я чую моно, а слуха
ти сучасну музику моно -  однаково, що кохатися лиш 
заради продовження роду людського на сій грішній 
землі.

Після концерту довго длубалась у вусі косметич
ними паличками, виколупуючи припадкові ноти, які 
необачно позастрягали у сірчаному корку.

Десь близько другої ночі задзвонив телефон.
-  Алло? -  кажу сонно і втомлено.
-  Реню... Рената, чуєш?
Акцент, інтонація вередливої дитини, запах істери

ки, що пробивається навіть крізь слухавку -  значить, 
Майкл. Він щось викладає у мене в ліцеї. Щось мате
матичне.

-  Майкле, ти здурів... Знаєш, котра година?
Якщо відразу не кинула слухавку -  значить, треба

щось говорити.
-  Реню, я жерти хочу-у-у... Я у цьому вашому Місті 

ніяк нажертися не можу. Чуєш? У тебе є щось пожер
ти?

Йому подобається це слово. Він американець і йому 
подобаються українські грубощі і лайка. Ще йому по
добаюся, здається, я. Але він не знаходить нічого кра
щого, ніж телефонувати мені ночами і запитувати про 
одне й те ж:

-  Реню, чуєш? У тебе є щось пожерти?



Телефонна слухавка щільно прилипла до мого лі
вого вуха; Майклові слова проходять крізь сірчаний 
корок, потрапляють у мозок розм’яклими, оксамито
вими -  звучать, наче колискова Матвієнко.

-  Майкле, у мене в лівому вусі сірчаний корок. А в 
правому -  маленький-маленький банан...

-  А ти спиш у трусиках?
- 1 босою, бо у мене місячні.
-  Ну, спи.
Хто це сказав, що якби я менше читала книжок -  

швидше вийшла б заміж? За цього Майкла, наприк
лад. Але для чого я йому? Впевнена, що рештки ночі 
він проведе не в пошуках їжі, а в наполегливому 
солодійстві. Здається, про женячку говорив мій домо
вик Проць Калиняк. Має рацію.

II
Отже, сьогодні я знову прокинулась з голосом Селін 

Діон в утробі. Вона співала щось про любов, про ніжність, 
небо і коханого; пісня шукала вихід з моєї душі, але так 
і не знайшла, бо у лівому вусі у мене добре виспаний 
сірчаний корок, а друге щільно вкрите щойно вимитим 
волоссям. У роті стирчить зубна щітка, і божественному 
голосу Селін залишилось шукати найбільш природній 
для жінки шлях на зовні -  крізь темну шпарку нижче 
мого маленького животика. Він схожий на іграшкове 
черевце Єви з мініатюри Яна де Лімбурга «Гріхопадіння 
та Вигнання з раю», що у «Розкішному Часослові герцо
га Беррійського». Тільки там у Єви немає вузької темної 
смужки волосся, що прикрашає мій животик від лона аж 
до пупка. Решта ж усе, як у мене; пишні перса, важкуваті 
сідниці, підголений лобок. Чорт забирай, невже жінки у 
Франції на початку ХУ-го століття теж голили лобок?! І 
змій з яблуком біля Єви у вигляді жінки.

Вирішено -  сьогодні піду до Петра! Як гріхопадін
ня, то саме час. Давно не була у його робітні, днів три... 
Лиш тільки Джульку вигуляю, вона сьогодні теж якась 
особливо збуджена.



III
Пізня осінь мені завжди була до лиця: голі дерева, 

сум припаленої першими заморозками трави, сірість 
будинків є досконалим тлом для мого, висвітленого 
голосом Селін Діон, обличчя. До лиця мені й сіренькі, 
непоказні мужчинки, яких чомусь більшість навколо 
в усі пори року.

...І треба ж так трапитись! Лиш на хвильку задиви
лась на хлопчика літ двадцяти з мужнім профілем та 
широкою спиною -  мою Джульку мало не зґвалтувала 
зграя здичавілих псів-приблуд. Маніяки якісь: надворі 
холодно, вогко, нудно, сіро, пташки у вирій гайнули, а 
кобелі тільки про розмноження й думають. Загалом, 
правильно думають, тільки не з моєю Джулькою!

-  Гей, плейбої! Геть!
Кричу і махаю руками на знахабнілих кавалерів. 

Мій темно-фіолетовий плащ при цьому розправляє 
крила і на мить стаю схожою на відьму з Лисої гори. 
І оцей хлопчик такою мене уявляє, бо вилупив очі до 
неможливості і застиг з відкритим ротом. Кретин. Як 
і ці пси. Невже простоволоса дівчина пізньої осені, 
відганяючи собак від своєї суки, може викликати ос
товпіння? Ідіот. Хоча... У його очах було щось собаче. 
Може, це стійка така. На суку.

Гори воно все!

IV
Добре попоївши, вибираюсь до Петрової робітні. 

Думаю, що й Єва з мініатюри теж любила похавати чо
гось поживненького, з хрумкою скоринкою, соковите 
і запашнюще. От тільки шоколадок у раю, либонь, не 
було. Яблучками і бананами доганялися. Однак пузік 
вона собі викохала -  доста поважний!

Знаю-знаю, в середньовіччі у них такий ідеал краси 
був: жінка сіро-зеленого кольору, дистрофічна, з сір- 
ничковими ручками і ніжками, незваблива й убога. Це 
щастя, що я не народилась у той час -  горіти мені б з 
таким задочком на першому вогнищі інквізиції.



Але досить про сумне. Ось ще два квартали, і -  
Петрова робітня. Його підвал, вщерть переповнений 
полотнами, підрамниками, якимись дошками, поли
цями, штангою, валянками і диваном, завжди викли
кав у мене огиду. Та, може, саме завдяки цьому сюди 
так вабить напахчене, вимите, ретельно вбране тіло 
панянки Рені? Віддаватись на застеленому рядниною 
дивані спокусливо...

Еротично... Контрастно!
Запах цвілі і мишей. Запах фарб, лаків і полотен. 

Пахощі тонких французьких парфумів, напахчених 
трусиків, чистого жіночого тіла. У цьому підвалі я 
просто божеволію від власної плоті! Лягаю на диван, 
як на сірий вівтар; лягаю як жертва, як проскурка в 
уста голодного схимника, скрапую життєдайною во
логою вина, що напоїть спраглого... Петро знає, що ми 
не просто кохаємось -  тут правиться месса, і два тіла 
після того, як жертовний вогонь у них згас, поверта
ються у світ, очистившись гріхом.

Що там домовик говорив про женячку?
О, чорт! Через глухуватість мало не наскочила на 

машину. Се клятий сірчаний корок у лівому вусі. Він 
мститься мені, він не любить мене, він прагне моєї 
смерті! А я тобі зараз колупалкою, голубчику... Прос
то у твої безсоромні оченята!

-  Вам допомогти?
Це перехожий. Може, справді мені допомогти, бо 

тільки важко хвора може застигнути з колупалкою 
у вусі посеред вулиці навпроти цвинтаря. Гори воно 
все!

Щось Діон затихла. Ой, чує моє серце, не на добре 
це...

V
У коридорі як завжди темно і тихо. Смердить се

чею, щурами і цвіллю. Богема...
Навпомацки дістаюсь дверей. Вони не зачинені. 

Крізь тоненьку, визолочену електричним сяйвом
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шпарку долинають голоси, дзенькіт келишків. Постаю 
на порозі із усмішкою-наліпкою на обличчі і показним 
лагідним привітанням на устах. Просто Марія-Магда- 
лина.

-  Добрий день.
За столом четверо: Павло з Оленою (я сама їх ко

лись звела), і Петро з... колишньою коханкою Уляною. 
Два апостоли з двома спокусницями. А тут їх застука
ла Марія-Магдалина. Сюжет для окремого писанія в 
трьох апокрифах з продовженням.

Очевидно руко- і ногопокладання на вівтарний 
диван переноситься на невизначений час, бо він зараз 
привалений двома жіночими і однією чоловічою зад- 
ницями.

-  Реню, ми тут... Павло з Оленкою зайшов, Уля- 
на навідалась... -  вибачально кинувся стягати з мене 
пальто господар.

Колишня його наперсниця їла мене очима, а я ду
мала лиш про одне -  про обличчя. Бо рани, особливо 
рвані, особливо нігтями на лиці, гояться невимовно 
довго. Віками. Тож сіла далеченько від Уляни, аж на 
другому кінці столу. Петро миттю приніс чорної, як 
ніч, кави.

Зазирав в очі, здається, щось сопів у ліве вухо, але 
ж там сірчаний корок! Нічого не почула. Може, й доб
ре, бо після ковтка запашної кави занурилась у всепог
линаючу байдужість. Тепер залишається лиш відбути 
вечір, колупаючись у вусі, і щасливо повернутись до
дому. Моя рожева подруга-мушля сьогодні залишить
ся без сніданку, обіду і вечері.

Мабуть, це покара за те, що відігнала кобелів від 
Джульки. А вони поскаржились Богу... Ні, швидше 
Сатиру, Вакху чи Діонісу. Або Озірісу.

Хто така Селін Діон? Де пахка мелодія мого тіла, що 
зранку ховалась у серці, лоскотала перса та розбуди
ла живчик у лоні? І що це таке сидить, вкрите мохом 
забуття, посіріле від негоди, холодне і вбоге на витер
тому стільці посеред захламленого підвалу? Невже це



Реня -  Єва, Венера, Марія-Магдалина до каяття, біс в 
спідниці, невтомна вакханка, чарівниця Моргуаза та 
хтива Мессаліна, яка ще годину тому від однієї дум
ки про цей диван відчувала, як надмір соків кидає у 
гарячий шал плоть, як вітерець пристрасті холодить 
пучки рожевих перстів, як нетерпляча кров стугонить 
у скронях, засипаючи гарячим приском спраглі поці
лунків тонкі вушка?

І це трикляте теж, де вперто засів сірчаний корок.
-  Реню, ти що, заснула? Йдемо, одягайся! Посиди

мо у кав’ярні.
Це Петро. Заганяє мене в пальто. Уляну виклично 

ігнорує.
На вулиці сірий вечір всотали дерева, люди, будин

ки, Петро і Павло, Олена і Уляна, навіть мій плащ. Сіра 
мряка. Часом вона буває теплою, затишною, виклика
ючи в душі спокій та бажання жити довго і померти 
навесні серед сотні внуків і правнуків. Сьогодні вона 
просто огидна.

Трохи відстала, шнуруючи черевички. Побачила, 
як Уляна крадькома копнула Петра в задок і просича
ла (дивно, але мій ревнивий корок це пропустив):

-  Вона ніколи більше не буде твоєю. Вона буде 
моєю!

Я сьогодні якось не налаштовувалась на вечірку в 
стилі Сапфо, але якщо вона наполягатиме...

VI
Кафе було у кольорах вечора: маленьке, сіре, як 

мишка, з сірою офіціанкою у сірому фартушку. Сірі очі 
Петра навпроти. Я ніколи не ліпитиму йому вареників 
і не пратиму його огидних смердючих шкарпеток.

-  Що питимеш?
Усі замовили горілку.
-  Коньяк. П’ятизірковий.
Уляна фиркнула, думаючи, що я це навмисно, щоб 

випендритись. Дурниця -  він справді добрий. Коли 
його пити маленькими ковточками, то відчуваєш, як



всередині засвічується сонечко. І світ рожевіє, мінить
ся кольорами, а час навколо сповільнюється, протіка
ючи крізь пальці тонким шовком. Його можна пести
ти, у нього можна загорнутись... Я вмію бачити час. 
Він чомусь навколо мене стишує біг, обплітаючи тіло 
прозорим павутинням ніжності і бажання.

Коньячні вогники у бокатому бокалі підморгують мені, 
щось шепочуть. Може, вірші? Напевно, але я їх не чую че
рез клятий сірчаний корок у лівому вусі. А ще через тихий 
голос Селін Діон, який знову народився в мені.

-  ...Набоков -  педофіл, але я його люблю. Бунін, 
гад, у нього Нобелівську премію забрав... Ти знаєш, 
що Фромм написав про казку про Червону Шапоч
ку? Її вигадала бідна жіноча підсвідомість у боротьбі 
з триклятим чоловічим егоцентризмом та віковічною 
жіночою трагедією менструації...

Де Уляна цього начиталась? Вона що, не чула про
рочої істини мого домовика Проця?

Часом дощ розмитими краплями на шибі викла
дає химерну мозаїку силуетів, образів, картин. Вони 
стрімко міняться у яскравому сяйві автомобільних 
фар. Або на вогкому денці коньячного бокала. Я див
люсь на них крізь вигнуте скло і бачу холодну, самот
ню канапу-вівтар. І ряднину, візерунок якої частенько 
прикрашав мої сідниці. Тепер на ній кохаються щурі: 
висолопивши язики, обвившись хрячкуватими хвос
тами, вишкіривши дрібні зубки.

-  Єщьо кофє?
- 1 коньяк.
-  Чому вона розмовляє російською? Що за «кофе»? 

Коли в цьому Місті було «кофє»?
Уляна мордує Петра запитаннями, на які немає 

відповідей. А він, примружившись, дивиться на мене. 
Я знаю, що якби між нами не було Уляни -  запхала б 
вузьку долоню йому в штани, де стримить, я в цьому 
певна, добрячий кілок. Його збуджує моя конечна не
досяжність поруч з Уляною. Він кайфує від задоволен
ня, що не може мене взяти.



З якою втіхою схопила б в долоні його кульки і 
стисла, як роздушують горіхи -  одна до одної! Помер 
би від насолоди, мазохіст.

Я ніколи не ліпитиму йому вареників і не прати
му його дірявих смердючих шкарпеток. І не любитиму 
його картин, на яких не голі жінки, а їх тіні: сірі, чорні, 
сині...

Можна любити тінь? Мона спати з тінню? Можна 
ліпити тіні вареники і прати їй шкарпетки?

-  Реню, ти знов кудись «від’їхала».
Йдемо далі...
Це Петро. Знову виклично пальто мені, а Уляні -  

дуля з маком. І чому це мене тішить?

VII
На вулиці холодно і вогко, приречене світло вулич

них ліхтарень ледь сягає наших облич.
Припіздець -  так каже моя бабця на дідуся, коли 

сердиться. Вона колишній філолог і лайка у неї ви
шукана та незрозуміла. Маленькою я думала, що 
найстрашнішою лайкою є слово «Наталя». Ним баб
ця нагороджувала дідуся у часті хвилини сварок і 
скандалів. Потім виявилось, що так кличуть її свек- 
руху...

Щоб дошкулити Уляні, Петро пробує схопити мене 
за талію, заховану під плащем. Уляна казиться, і якби 
не шляхетне львівське виховання -  давно й мене б 
копнула.

Цього разу кафе просторе, поцяцьковане кольоро
вими жарівками, які спалахують зовсім неочікувано.

Замовила курячі стегенця в соусі. І коньяком у 
склянці для мене. Здається, я починаю подобатись 
Уляні. Вона тримає камінь за пазухою лише на Пет
ра. Дурненька -  на нього не можна сердитись. Хіба я 
можу виповнюватись люттю на голос Селін Діон, що 
не спроможний вийти з мене іншим способом, як че
рез кохану мушлю між ногами під час оргазму? Чи че
рез стогін...
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Кожного разу, беручи до рук золотисте стегенце із 
сукровицею соусу, обов’язково облизую пальці. Знаю, 
що це некультурно, огидно, а місцями негігієнічно, 
але нічого не можу з собою зробити. Люблю бавитись. 
Соус червоніє на пучках, вабить терпким запахом при
прав, притягує мій рожевий язичок до себе за вуха. 
Я не злизую його відразу, а поволі проводжу язич
ком від основи пальця аж до пучки. Коли ж здається, 
що церемонію закінчено -  раптово втоплюю його у 
гарячій яскині рота...

Вони не зводять очей з моїх пальців. І Петро з Пав
лом, і Оленка з Уляною. Чого б це?

Набридло. Час на розваги: дістаю з сумочки короб
ку з косметичними паличками і пропоную усім:

-  Може, хтось підтримає компанію? У мене, знаєте, 
сірчаний корок у вусі, мушу увесь час його розколупу
вати, бо нічого не чую.

Петро взяв до рук коробку. Вона вирвалась із його 
великих незграбних рук і розсипала мої колупалки по 
підлозі. Усі кинулись їх визбирувати. Крім мене і Уля- 
ни. Петро намагається сортувати колупалки за кольо
ром. Йому допомагає Павло. Тішаться під столом, наче 
весь вечір саме цього й чекали. Уляна так усміхається, 
ніби щойно з’їла черепаху в тісті. Разом з панцирем.

П’ю коньяк. По черепам будинків застукотів дощ. 
Ні, це не дощ -  цокотять мої зуби об тонкий край ко
ньячного бокала. Селін співає щось жалібне і трагіч
не, здається, про смерть племінниці від якоїсь рідкіс
ної хвороби. Під столом більмавим оком позирає на 
мене незнайдена колупалка. Вона сховалась від подруг 
і тепер знайде свободу. На смітнику.

-  ...Вдар мене!
Чий це голос? Сірчаний корок озвався?
-  Чуєш, вдар мене!..
Петро в екстазі: широко відкриті очі, розведені 

коліна, переплетені пальці. Важко відмовити муж
чині. Навіть такому.

...Пац!!!



Червоні сліди від моїх пальців протяглися аж до 
вуха. Волосся розтріпалось. Павло з Олен кою див
ляться на нас з байдужістю закоханих.

-  Вдар ще раз!
Будь-ласка.
...Пац!!!
Цього разу з іншого боку. Лупа посипалась на не- 

прасовану сорочку.
-  Не бий його!
Голос Уляни пройшов крізь корок і гострими 

кігтиками вп’явся у мозок. За навколишніми столика
ми зарухались тіні. Навколо лише тіні... Плоть життя 
залишилась десь далеко, у гарячому літі, виповненому 
кислим запахом поту, сечі з темних брам, поспішного 
парування і короткого сну.

Я ніколи не ліпитиму тіням вареники і не пратиму 
їх огидні шкарпетки!!!

Проводжались мовчки. Наприкінці Петро щось га
ряче шепотів мені у ліве вухо. Може, те, найголовніше, 
заради чого варто жити.

-  Я нічого не чую! У мене у вусі сірчаний корок! -  я 
кричала в самотню ніч, бо поруч уже не було Петра, 
який по-англійськи розтанув у мокрих сутінках.

Сухі вуста, сухі очі, порожня і холодна мушля між 
ногами, у якій померло море. І сірчаний корок у вусі. 
Домовик стократ мав рацію.

Мав! Мав! Мав!
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Дід Антипко бадьоро хру
пав різдвяним снігом, жену
чи поперед себе безкінечну 

мельодію колядки:

Нова радість стала,
Яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна 
На весь світ засіяла!

За дідом на певній відстані (щоб не втратити по
чуття гідності, і, одночасно, господаря) дріботів ма
лий шпіц Бровко. З таким же успіхом він міг бути 
й Рексом, Шариком чи Сатанаїлом. Бровко був 
конформістом і відгукувався на всі імена -  аби тільки 
їсти давали.

Нерозлучна пара чимчикувала вимерзлими вули
цями міста, простуючи додому з гостини. їх веселий 
шлях осявали кольорові вогники ялинок у чужих 
вікнах, за якими уже другий тиждень поспіль втішений 
нарід празнував перше пришестя сина Божого.

Причетність до цих урочистостей виповнювала 
зашкаралублу душу діда Антипка терпким трунком 
журливої радості. Йому кортіло зазирнути у святкові 
вікна і на повен голос сказати господарям:

- Люди! Любіться, поки зажерливий час із щерба
тими зубами не виїсть ваше серце, знівечену душу і



позбавить близьких! Любіться щохвилі, щомиті, бо 
живете ви якусь мізерну дещицю у космічній величі 
вічності...

Антипко аж зупинився від здивування. Він не міг 
повірити, що такі гарні думки могли народитись в 
його втомленій вдівцевій душі.

-  Христос народився! -  голосно сказав дід до ста
рої, що сиділа на церковних сходах і видавалась зчор
нілою химерою із поганських часів.

Баба стрепенулась, подивилась невидючими очима 
на Антипка і, задерши зморщене обличчя до місяця, 
видусила з себе довгу-довгу, як зашморг, ноту.

_ У-у-у-у-у!
її відразу підхопив у журливомі мінорі маленький 

білий песик, що причаївся на бабиних колінах.
-У-у-у-у-у!
Сей вокальний номер не сподобався ні Антипкові, 

ні Бровкові. Останній навіть гавкнув у бік вуличного 
дуету. Але ця подія не змогла зіпсути настрій дідові 
Антипку- він був по вінця повен алкоголем і внут
рішньою святістю. Підживлюючи це відчуття, чоловік 
вже вкотре пускав безлюдною вулицею мелодійну 
звістку про нову радість.

Раптом у його тремтливий тенор вплівся ще чийсь 
змерзлий голос. Антипко озирнувся довкруж. Крок в 
крок за ним йшов високий чолов’яга у шапці-вушанці 
із хутра штучного звіра фіолетового кольору. Широко 
відкриваючи рота, чоловік старанно виводив коляд
кову мельодію, демонструючи жовті конячі зуби.

Подорожні зупинились. Бровко наставив руді вуса 
на чужинця і впав у тяжку задуму -  гавкати чи не гав
кати? Від незнайомця пахло «Пшеничною» та добре 
прокопченою, соковитою шинкою.

Чоловіки, поєднані піснею, скінчили два куплети 
«Нової радості» і втупились один в одного закохани
ми очима.

-  Дай вам Боже здоров’їчка, пане, що так мене 
підтримали в тій колядці! -  дід Антипко вже був пе-
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вен - цього незнайомця відпускати нізащо не можна. 
Він посланий щасливим випадком, або янголом-хра- 
нителем.

-  А так, то нам сі вдало... -  повагом сказав високий, 
підносячи до місяця перст, схожий на обломок бамбу
кової лижної палиці.

-  А як ся пан називає? -  крадькома спитав Ан- 
типко.

-  Романом.
-  О, як файно. А де ви, пане Романе, йдете?
-  З уродин додому.
-  Так і я додому! -  втішився дід. -  То недалеко звід

сіля. А може, разом перейдемося? Троха собі заспіваєм, 
вступим до мене, вип’ємо краплю... та й забавимся. Ви 
дивітсі, як нам добре пішло з колядкою!

Цибатий замислився, але ненадовго, бо Бровко таки 
вирішив гавкнути на чужинця. Бодай провізорично.

-  Гав!..
У цю ж хвилю пан Роман зрозумів, що це гавкає до 

нього голос долі, і рішуче взяв попід руку щасливого 
діда Антипка. Під високим зоряним небом знову роз
ляглась звістка про нову радість.

Змерзлий Бровко зачудовано дивився на ново
утворений дует і питав себе, чи йому не двоїться в 
очах? Будучи псом із прищепленим матеріалістичним 
світоглядом, шпіц зробив єдино правильний вибір - 
рішуче зросив зальодяніле придорожнє деревце.

Коли подорожні уже вшосте ділились новиною 
про радість із світом, їх нагнала юна панянка із 
червоними великими руками і такими ж щоками, 
в куцій шубці і чоботях-козачках. Дівча сміливо 
долучило своє контральто до чоловічих голосів. 
Невідомо з якої причини, але дід Антипко одра
зу після першого спільного виконання загорівся 
бажанням пошлюбити нових знайомих, навіть не 
здогадуючись про їх сімейний стан. Вселенське по
чуття любові до роду людського штовхало вдівця на 
необдумані вчинки.



-  Дитинко! Та де ж ти, така файна, летиш поперед 
кавалерів! Так можна своє щастя не вгледіти. Ходи з 
нами, зозулько. У мене вдома нікого нема, вип’єм собі 
трошки, поспіваєм. Я тебе з таким кавалером познай
омлю, що йой! -  Змовницьки підморгнув дід дівчині, 
хитро позираючи на пана Романа. -  Ти не бійся, ми 
люди порядні, нічого тобі не зробимо...

-  А я і не боюсь! -  з викликом сказало дівчисько, 
потираючи рожеві вуха, на яких трималася кроляча 
шапка.

-  І правильно! «Нову радість» знаєш? Теперка пус
тим її на трьох...

Бровко уже нічому не дивувався і не гавкав. Зреш
тою, люди як і собаки, мають право на несподіванки.

II
Із колядкою на устах, трійця переступила через 

поріг Антипкової квартири. Однокімнатне помеш
кання знаходилось на тринадцятому поверсі висот
ного будинку. Дівчина скинула шубку і підійшла до 
вікна: далеко внизу сірниковими коробками тулились 
один до одного змерзлі новобудови, а ген за ними, у 
розлогій западині, причаїлось Старе місто. Воно три
мало на гострих шпилях дзвіниць та куполах церков 
подерту ряднину нічного неба, дірявлячи її яскрави
ми зірочками освітлених вікон.

-  Ходи до столу, дитинко, -  Антипко делікатно пог
ладив дівчину по спині, виводячи із задуми.

Стіл не вражав великим вибором страв: на ньому 
примостились буханець хліба, кілька цибулин, сіль 
в пластиковій кришці від слоїка і тарілка замерзло
го на смерть сизого холодцю. Вінчала сей натюрморт 
тричверткова пляшка горілки. Зі стіни на веселу 
компанію позирали Гіпсові янголи із відбитими носа
ми і молоде подружжя з великого фотопортрету, роз
мальованого зеленкою і йодом для «кольоровості». 
Судячи з усього, молодим на весільному фото був дід 
Антипко.
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-  Ну, давайте за знайомство... -  взявся за келишок 
господар.

Чоловіки випили, а дівчина лиш пригубила чарку.
- А то чого так? -  вдавано нагнівався дід Антип- 

ко. -  Я ж тобі й так по марусин поясок не наливав! Та 
випий за моє здоров’єчко, зозулько. Дивисі, якого я 
тобі кавалєра знайшов!

Антипко Змовницьки зиркнув на пана Романа, але 
той сидів, ніби йому підошви черевиків цвяхами при
били до підлоги. Раптом, наче прокинувшись, він за
тягнув безсмертну «Червону калину»:

-  Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось 
наша славна Україна зажурилася!..

Приспів дружно підхопили Антипко з дівчиськом.
-  А ми тую червону калину підіймемо, А ми тую 

славну Україну, гей-гей, розвеселимо!..
Після двох куплетів пісня наче висохла на устах 

співців, лиш Бровко легенько продовжував повиску
вати у стихлому ритмі приспіву. Дід Антипко взявся 
до звиклого -  наливати оковиту до келишків.

-  А як ти, дитино, називаєшся?
-  Галя.
-  Така в нас файна Галя! Дивисі, як ти пасуєш до 

пана Романа -  як півонія до бозу. Ще трошка собі 
вип’єм і можна весілля справляти! Нє, кохані?

Розпашіла Галя ще більше почервоніла.
-  А я хлопця маю...
-  Та який там хлопець! -  дід Антипко пацнув доло

нею поміж лопатками пана Романа, аж луна пішла по- 
межи ребрами. Ти подивисі, дівко, на нього! Високий, 
файний, всі зуби має. Що тобі ще треба? Ще й, певно, 
спортовець -  такий штивний...

-  А так, -  нарешті подав голос пан Роман, -  я в 
п’ятнайцять літ танцював в заводськім ансамблі. І не
давно своєму малому кажу: «Дивисі, Іванку, чи ти так 
зможеш?».

При цьому чоловік непевно став зі стільця і висо
ко задер праву ногу, чим відразу став схожим на чор



ногуза, з якого від негоди облетіло всеньке пір’я. Від 
цього критичного руху Бровко напудився, сховався 
під телевізор і тихенько вцюнявся...

-  І він не зміг! То нинішнє покоління слабоньке... -  
закінчив оповідь пан Роман.

-  Чекайте, чекайте, чоловіче, то ви що, жонаті? А я 
думав... Кахи-кахи... -  кашляючи, засміявся дід Антип- 
ко.

-  Мій старший вже п’ятнадцять літ має! -  гордо 
випростався пан Роман.

Чоловіки вже мовчки, не змовляючись, випили, а 
Галя знічев’я почалась колупатись в холодці, який уже 
розтопився і нагадував мисочку із озерцем розлитої 
ртуті. Дівчина помітила, що Бровко не зводить своїх 
чорних оченят від її руки. Вона виловила виделкою 
шматок м’яса і подала шпіцу під ніс. Пес хапливо ков
тнув подарунок долі.

Нова радість стала!..

Колядка птахою вилетіла із широких грудей діда 
Антипка і відразу розбилась об мовчанку пана Ро
мана.

-  А може, давайте цієї: «Бог предвічний народив
ся!»...

-  Ні, я не можу! -  категорично заперечив дід Ан- 
типко. -  У мене ще жалоба по жінці не скінчилася. 
Співаю тільки «Червону калину» і «Нову радість». А 
через два місяці вже собі заспіваю! Я, знаєте, ходжу в 
хор до нашої церкви. Не так щоб я в того Бога вірив, 
але все якось на серці легше стає. Бо жию, як бачите, 
сам, лиш з Бровком, діти на боці, самі сім’ї мають, -  
сизі очі діда наповнились слізьми. -  А моя Катру
ся така файна жінка була! Все до хати принесла, все 
дістала, діти нагодовані, вбрані. А вона цілий день, як 
білка в колесі -  крутиться і крутиться... Ще й померла 
так нагло, без мене. Я був в командіровці, як тут при
ходить телєґрама. Я до Львова, а її вже закопали...
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У притихлій кімнаті було чутно, як повискує ситий 
Бровко на килимку.

-  Горе-горем, а життя іде! Давайте вип’єм за наше 
здоров’я, -  раптом мажорно вигукнув старий.

III
Випили. Дід рукою втер рота. На вставних зубах 

смаковито захрумтіла цибуля.
-  Але я без жінки не можу! -  не заспокоївся Ан- 

типко. -  Вже і так пробував, і сяк -  не виходить. Ви 
не дивіться, що старий. У мене ще корінь ого-го! Та, 
думаю, скільки тих літ мені відведено? Вже маю дві 
жіночки на приміті. Ти, Галюсю, не смійсі, бо я в тій 
жіночій справі майстер! Ще така не родиласі, щоби 
сказала, жи зі мною їй зле було. Одна вже кілька разів 
була тутай, у мене. Така пристойна пані, має сорок два 
роки. Отут я її поклав, просто на підлогу, головою до 
шафи... Але, певно, її не возьму, бо має сина і схоче 
моєї квартири. А ще Бровка мені копнула в живіт...

-  Отаких не беріть, пане Антипку! Не-бе-рі-ть! - 
обурено замахав перстами уже добряче підпилий пан 
Роман.

-  А мені тої біди треба? Та чого ми так сидимо? - 
раптом пожвавішав старий. -  Давайте «Червону кали
ну»!

Пісня, що грянула, розбудила посоловілого від теп
ла і харчів Бровка, якому снився собачий рай. Після 
двох куплетів дід Антипко знову взявся за келишки.

-  А тепер давайте вип’ємо за тебе, дитинко, -  віль
ною рукою старий погладив розчервонілу Галю по 
грудях, -  щоб ти мала щастя на все життя! А де твої 
батьки?

-  Я сирота... Мама померла два роки тому...
-  Сирітка, як і я! -  у розпачі дід Антипко випускав 

живі струмочки сивих сліз, не перестаючи гладити 
високі дівочі перса. -  Яке ж то є життя! Відбирає нам 
найдорожчих! У мене Катруся так жінка була, золото, 
а не жінка! Продавщиця з хлібного казала, що таких



похоронів ще не виділа. Плакали всі -  від малого до 
великого...

Раптом сльози на очах старого висохли і в зіницях 
заіскрились батярські вогники.

-  А я їй так зраджував... До тридцяти літ Катруся в 
сексі зовсім не розумілася. Ляже собі, а я гейби ведмідь 
на колоді дупло з медом шукаю. А раз мав такий випа
док -  колєґу поклали в передінфарктному стані до лі
карні. Я взяв двох знайомих жіночок, дві фляшки -  і до 
нього, щоб хлопа провідати. Забрали його зі шпиталю 
та приїхали до мене, бо стара з внуками на село пода
лася. Тільки розклалися, огірочки нарізали -  дзвінок 
у двері. В страху, я скоро всі манатки разом з гостями 
виставив на балкон. Сам відкрив двері і лежу в ліж
ку, ніби щойно прокинувся. Стара нічого не зачула, а 
внучка, зараза, каже, що в хаті хтось чужий був. Ну, 
жінка зразу по шафах нипати, попід ліжка зазирає, а я 
собі на дивані лежу, по німцях «тутті-фрутті» дивлюсі. 
А в самого в голові тілько одна думка -  щоби колєґа 
на балконі від інфаркту не вмер. Бо надворі листопад! 
А він в одній піжамі... Нарешті стемніло. Стара ляг
ла спати -  я тихенько вивів гостей до машини. Потім 
трошка полежав з жінкою і втік -  ми поїхали догулю
вати на дачу в Брюховичі. Так буває! А Катруся така 
файна жінка в мене була...

Очі в старого наче памороззю вкрились.
-  То є життя! -  повагом сказав пан Роман, вознося- 

чи палець до побитих янгольських ликів.
-  Але щось ми ніц не співаємо... Ану ж «Нову 

радість»!
Компанія колядувала так весело, з таким завзяттям, 

що здавалось ніби і Галя, і пан Роман, і, особливо, дід 
Антипко оце щойно відійшли від ясел, у яких лежав 
сповитий малий Ісусик.

По колядці знову випили.
-  А я так люблю в церкві співати! -  дід Антипко уже 

трохи затинався, але твердо тримався нитки оповіді, 
що тяглась із його самотньої душі. -  У нас там колек-
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тив дуже гарний. Жіночки є. Одна навіть на уродинах 
призналась, що в думках грішить з нашим ксьонзом...

На тому не скінчилося. Антипко встав і, похиту
ючись, попростував з кімнати до кухні. Бровко хотів 
гавкнути, але вийшло лише позіхання.

-  О, що я вам приніс! -  повернувшись з баяном на 
шиї, гордо сказав старий. Він рішуче підсунув під ніс 
заспаній Галі італійський порнографічний журнал. -  І 
того не треба встидатися, -  продовжив Антипко. -  Ди
вись, дивись, дитинко, потім мені ще дякувати будеш. 
Це все треба знати. Всім. То є дуже цінна річ. Подиви
ся, потім передаш пану Роману. Про секс треба знати 
все. А зараз я вам заграю.

Поки завстиджена дівчина крадькома розглядала 
кольорові фото в часописі, дід Антипко, підіграючи 
собі одним пальцем на баяні, затягнув колядку. Йому 
старанно допомагав пан Роман, але оскільки журнал 
уже перейшов до нього, то чоловік мало не втратив 
зір, косячись на звабливі оголені дупці з обкладинки.

-  Отак. Побавились... -  дід Антипко втомлено зир
кнув на гостей, час прощатись. Бровко розуміюче 
позіхнув на всю пащеку. -  Дякую вам, дорогі гості, 
що не минули мою барлогу. А тепер давайте на коня і 
«Червону калину» в дорогу.

Компанія дружно доспівала пісню і квартира спо
рожніла. Важко ступаючи, господар необачно скинув 
на Бровка баян. Шпіц ображено заскавулів і жалісли
во гавкнув.

-  Дай мені спокій, псяюро, -  сонно прошепотів гос
подар, вмощуючи на дивані затерпле тіло.

За вікном тихо спало велике залюднене місто, а в 
ньому, між небом і землею, щасливий дід Антипко.

IV
Дідові снилась зовсім нага Галя. Вона тонко співала 

на церковних хорах, а він акомпонував їй на баяні, 
відбиваючи ритм ногою на бубні. Навколо них легко 
шугали Гіпсові янголята з відбитими носами. Хори-



стам з паперті допомагала протяжною нотою бабця з 
песиком на колінах Яскраве сонце золотило пружні 
фігури Галі і зовсім молодого, як на фотографії, Антип- 
ка, обливаючи їх теплим і солодким медом...

-  Ступися, Бровку! -  закричав Антипко, скидаючи 
з себе песика, який, прокинувшись завчасу, вилизав 
господарю все лице. -  Ну що за глупий пес! Збудив в 
найцікавішому місці. Такий файний сон мені наснив
ся ... Як за молодости.

Дід почовгав на кухню, неквапно поставив на во
гонь чайник. Раптом щось згадавши, кинувся до кім
нати. Він гарячково порпався на столі, зазирав під 
меблі та подушки. Навіть смітник висипав посеред 
кухні...

-  Бровку, скотино, ти не видів, де я вчора журнал з 
дівками подів?! -  після тривалих пошуків задиханий 
старий остовпів посеред кімнати. Пожмакані труси 
і майка ледь прикривали його тіло, вкрите «гусячою 
шкірою».

-  Курррва, скільки разів собі казав -  не веди чужих 
людей до хати! -  з відчаєм закричав до янголів на стіні 
дід Антипко. -  Старий ідійот!

Янголи мовчали, лиш стиха розпачливо шморгали 
відбитими носами. Бровко позирнув на них, на діда, 
схилив голову набік і запитально гавкнув. Бо що він 
міг ще сказати?
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