
Васко ЖЕКОВ

Нар. 1941 р. в с. Ласкарі Плевенського округу. Працював слюсарем, 
актором, директором заводського будинку культури. Закінчивши філо
логічний факультет Великотирновського університету, перейшов 
на журналістську роботу. Окремим виданням вийшла книжка новел

«Митниця».

ТЕРНАК

П люнъ j забудь! Забудь, як забував 
не раз і не двічі, бо той черв’ячок у душі — то одне діло, його можеш 
обернути й так, і сяк, а життя — зовсім інша річ, і тут нічого не вдієш. 
Тому сиди й не рипайся, працюй так, щоб не було соромно, і дай собі 
спокій з отими думками. Над ними є кому сушити голову. Запам’ятай 
це, і тобі відразу ж полегшає... Запам’ятай!..

Розмірений стукіт мотора поволі й наполегливо забивав у мозок 
цвяшки думок. Це викликало біль, але людина може до всього звикну
ти, навіть до безперервного болю. Рука впевненіше лягла на кермо, *й 
машина, зрізуючи повороти, скорочувала відстані. Діти опустили скло. 
Вітер пестив їх, бавився їхнім волоссям, і їм було весело. Дружина во
рушила губами — підраховувала. Подвійної бухгалтерії їй мусило ви
стачити на всю дорогу.

Інженер Тернацький подумав, що, замість упиратися, мав би скор
ше дякувати дружині. Все цілком уміщалося в рамки пристойності, й 
підстав для нервування не було. Так, він вирішив продати батьківський 
дім, ну, й що з того, хто його в тому звинуватить? Не він перший і не 
він останній. Ціну поклав і не велику, й не малу. Час, відколи на две-
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рях повис замок, а на воротях — некролог про батькову смерть, був 
теж не великий і не малий- Усе вміщувалось у рамки пристойності- йо
го дружина вміла по-жіночому точно визначити межу добра та зла й 
інтуїтивно відчувала мить, коли їй належало втрутитися. Вона тільки 
простягала руку, смикала за кінчик ниточки, і найзаплутаніший вузол 
питань і проблем сам собою розплутувався. Так бувало завжди, це ста
ло нормою. Лише раз вона помилилась — один єдиний раз. Коли під
рахувала, скільки після смерті свекрухи проживе свекор. Хату в селі 
належало негайно продати і на ті гроші купити дачу. Так, але старий, 
забальзамований сонцем і чорноземлею, що перейшла через його дуб
лені пальці, жив довго. Принаймні значно довше, ніж вона планувала. 
Цей страшний удар вивів її з рівноваги, вона втратила чуття міри, то
му Георгій Тернацький і забронював себе від душевних терзань. Він в 
усьому любив точність, це диктував навіть його фах інжєнера-будівель- 
ника. Проекти та креслення — то цифри, лінії й знову цифри, а в них 
душі нема, вони жорстокі й безкомпромісні, але треба знайти до них 
стежку, і вони стануть вірними й послужливими.

І він без упину шукав цю стежку — задля дітей. Сьогодні вони 
їхали разом з ним, вистромляли голови, вітер бавився їхнім волоссяч
ком, і йому було приємно. Він бачив їх у дзеркальне, хотілося й само
му вистромитись отак і підставити вітрові чоло, та це б означало не
жить. Він знав себе й був того певний і разом з тим не міг позбутися 
відчуття, шо мусить зважитись,— адже він сьогодні прощався і з віт
ром, і з рідним полем. Георгій Тернацький крутнув ручечку, скло опус
тилося, і вітер ухопився вітати свого майже забутого друга. Жінка 
спробувала підняти скло назад, шоб уберегти чоловіка від протягів, а 
він одтрутив жінчину руку, й вітер аж залопотів. Дорога повернула 
раз і вдруге, й попереду зринули хати в зеленому хмаровинні, з двома 
неодмінними кушами виьограду за хвірткою. Крайня хата була його.

Хата здавалася ще старішою, ніж була насправді, зате гарна са
диба тягла на добрі гроші. Хай розраховуються готівкою, подумав ін
женер Тернацький. І все скінчиться раз і назавжди. Ми живемо в ди
намічний час...

Обережно проїхавши нерівною вулицею, машина спинилась. Рипну
ла хвіртка, виглянув Іван Берекетлія, а за ним ціла метка дітлашні.

-г  Доброго здоров'ячка! — гукнув Іван і дав дорогу пройти. — А 
ми тут виглядаємо, всі очі видивили!

Тернацький здригнувся: у батьківському домі його зустрічали, мов 
гостя.

‘Іван уже встиг приготуватися. Столик винесли під виноград, горіл
ку вихолодили в колодязі, а салати та закуски пахли домашнім погре
бом. Бланки договору теж були готові їг чекали підписів, а старанно 
складені в целофановій торбинці гроші сумирно лежали на ріжку. Чо
ловіки посідали, Берекетлія наповнив чарку й простяг інженерові. Точ
нісінько так згодом мав він простягти й торбинку з грішми. Легко йо
му дихалось. Коли б інженер спробував зробити те саме, то підірвався 
б. Батьківської хати він не міг отак підняти й простягти, бо в неї дуже 
глибоке коріння. Бо в ній плодилися, народжувались і востаннє стуля
ли очі Тернаки. Тут лилася кров і дзюрчало вино. Спогади переплелися 
так тісно, що їх не розірвеш і не витягнеш із землі. Тільки корінь ін
женера Тернацького стоншився і мусить бути перерізаний, щоб людина 
йшла далі в світ. Інакше тягтиме назад і плутатиметься попід ногами-
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Так міркувала його дружина, вона була в Тому цілком переконана й 
квапилася підбити риску. Тепер вона лазила по горищах і погребах, ви
шукуючи старі горщики та ланцюги, шаплики та мідні цебрики, щоб 
усе це відвезти на майбутню дачу й улаштувати свій етнографічний 
вернісаж. Так належало! Цього вимагала мода!

Чоловіки цокнулися — хай щастить. Але яке могло бути щастя, 
коли все давно домовлено й вирішено? Просто будьмо — та й годі, за 
старою чоловічою звичкою.

Іван Берекетлія завівся. Його слова рясними краплями тарабани
ли в груди. Він задоволений купівлею. Тепер він у хаті зробить отак і 
так. І діти радіють. А скільки попомучився він, доки зібрав такі гроші, 
бо дітей бог послав он скільки, й кожному дай раду. Бачиш, уже пови
лазили на повітку, ще, гляди, котресь упаде й ногу зламає.

Інженер обернувся та побачив не шибайголів Івана Берекетлії, а 
самого себе в гурті сусідських дітлахів-однолітків. Став на краю повіт
ки, біла полотняна сорочечка має на вітрі, постоли попротирались, і ч 
них виглядають устілки, та він почувається гордим і дужим. Хлоп'ята 
слухають, а він розповідає про свій винахід: як можна літати без крил 
і без нічого. Головне—коли підскочив, то не чекай, поки впадеш, а стри
бай удруге, тоді втретє, вдесяте. Сто разів підстрибни й лети собі, 
скільки хочеш і куди хочеш: на Яньовський горб — так на Яньовський, 
а коли той — то хоч і до Турецького виру. Головне набрати висоти ще 
звідси, з повітки.

Інженер Тернацький підносить келих і всміхається, думаючи про 
те, скільки багато треба, аби людина збагнула, що відштовхуватися 
можна лише від землі.

— Будьмо здорові, Іване!
— Будьмо, товаришу інженер!
Тернацький знаходить у чарки дно, бере виделкою салат і нахиля

ється. Це знак того, що він полинув кудись далеко, й Іван Берекетлія 
силкується вгадати, про що він зараз думає та де блукає- А він тут, у 
цьому дворищі й на близьких нивах за дорогою. Коли кострубаті кущи
ки терну приростуть до землі, їх уже не вирвеш, вони хапаються за неї 
міцно, навік, бо в ній їхня сила. Злі вітри часу шарпали їх і скубли, 
намагаючись викорінити геть, але вони знову впиналися корінням» 
дрібні, але витривалі. Такий ото рід! Зазнав і бур, і суховіїв, морений 
і голодом, і холодом, і всіма злигоднями світу, він падав і знову відво
дився й сходив навіть там, де його й не сіяно. Колючий, авжеж, оо не
довірливий, — багато всілякого зазнав на своєму віку.

Про них, Тернаків, кажуть, нібито вони народ замкнутий, відлюдь- 
куватий, а вони ж цілий вік дискутували самі з собою.

Точнісінько, як оце він — наче ж і вирішив був одгородитись від 
усіх на світі тривог, — а не може.

Е, та що там, продавати — так продавати. Коли його дружина по
гналася за модою, то вже не пуститься, і він теж бігтиме разом з нею, 
хоч висолопивши язик, а бігтиме, бо життя тепер динамічне й прудке, 
та й він привчив себе до речей і понять, які не вимагають психічних 
перевантажень. Проекти, строки, цифри й графіки — все це теж нерви 
й напруженість, але не душа. Душа — то щось окреме...

Тернацький відштовхнув Іванову руку з чаркою.
Одного разу великий блок дав тріщину. Бай Ставрі, бригадир, ле

жав хворий. Зима пошматувала все небо на клапті, але графік підпи
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рав, і блок доводилося рпобити. Перед різдвом бетонярі розбігаються з 
будови по селах, кожен знаходить «поважну причину», в бараках май
же нікого нема. Тернацький зібрав рештки бригади й повів на об’єкт. 
Із ТЕЦ двома шлангами підвели пару, залиті опалубки кутали матами, 
вібратори без угаву працювали, ущільнюючи бетон, хлопці раз по раз 
бігали до вогню відігріватись, а відігрівшись, лізли знову назад, але 
блок таки тріснув. Тріснув наступного ж дня.

Бай Ставрі, закутавшись у шарфи та хустки, придибав, оглянув 
блок із цього й того боку і сказав:

— Усе добре, одного тільки в ньому нема...
Членів комісії здивували слова старого майстра.
— Нема в ньому душі! — додав майстер. — Якось так відливали, 

що й...
Ті перезирнулися: «Бригадир і справді хворий...»
— Казочки! — не витримав Тернацький, бо згадав свою бабу Тоту

з її шамкотливою, давно забутою казкою: «Пішов хлопець на війну,
пішов, та не попрощався ні з батьком, ні з матір’ю. Бідолахи ждали 
його, виглядали, та з горя й богу душу віддали, а його все нема, все не
ма; слуги й собі порозбігалися, бо серед ночі чулись у домі якісь голо
си. Душа була жива в того дому, та й вона, не діжцавшись господаря, 
вмерла й перекинулась упирем...»

Сидів малий і слухав казочку, сердячись на того воїна, що забув 
дорогу до рідної хати. І навіть на думку йому не спадало, що мав той 
чоловік якийсь нагальний клопіт, щось перепиняло йому шлях і не пус
кало до батька з матір'ю. Як не пускало й Георгія Тернацького- В їх
ньому селі була тільки початкова школа, тож він, узявши торбу, ще 
змалку пішов у широкий світ. Вертався додому хіба що на канікули. 
Казки про воїнів та будинки-перевертні потроху забувались, а замість 
них прийшли проекти, графіки й механізація. Динамічне життя...

Інженер Тернацький підняв келих і торкнувсь Іванового. Крізь ви
ноградне листя шаснув промінь, і сів на торбинці з грішми. Білі та жов
ті монети заграли на тлі рудуватих та синіх папірців. Незабаром, коли 
горілка скінчиться й дружина припреться з цебриками та ланцюгами, 
целофанова торбинка змінить господаря. Копії договору теж перейдуть 
з рук у руки, належно скріплені підписами колишнього й нового влас
ника, діловодів та нотарів. І хай воно горить, хай швидше кінчається! 
Доволі вже перевертнів та блоків,, яким бракує душі... Життя йде далі, 
й інженер Тернацький не чинитиме йому перепон, бо ніщо не стоїть на 
місці, все тече й розвивається. Все прагне досконалішої форми, бо день 
до дня не схожий. Він продасть батьківську хату — то й що з того? Не 
він перший, не він останній. Власне, вже продав...

— Хай щастить тобі в ній! — інженер Тернацький підвівся.
— Будьмо здорові, товаришу інженер! — відгукнувсь Іван і про

стяг йому целофанову торбинку. Вони випили до дна, Тернацькому трохи 
паморочилось у голові, і він почував себе легким і майже безтілесним. 
Здавалося йому, що вітерець, який бавився виноградним листям, зараз 
підхопить його й понесе сторч головою, йому хотілось ухопитися за 
щось міцне й надійне. Стілець під руками грав і витанцьовував, пра
виця помацала там і там, надибала шорсткий виноградний стовбур і по
волі заспокоїлась. Крихка лозинка дужа тим, що має корінь, подумав 
інженер. Дужа, бо має корінь, бо має корінь... А я замахнувся на свій...

Тернацький не втримавсь і таки сів — горілка лишалася горілкою.
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— Іване, я роздумав... не продаю я батьківської хати.
Берекетлія схопився, пальці його безладно забігали по столу.
— Як це... Слухай, чоловіче божий! Та ми ж уже з тобою про все...
Тернацький не слухав і не чув нічого. Ні, він батьківськими хатами

не торгує. Зараз візьме, вижене цього приблуду й повісить замок. Не
хай стоїть, нехай хоч бур’янами заросте, хоч упирем перекинеться... 
Дурощі! Як це так нехай? Безлюдний дім — то ще страшніше, ніж без
домні люди. Може, саме це й хотіла довести бабуся своїми казками про 
перевертнів, адже тоді люди не все вміли собі пояснити. Тоді, а тепер? 
Коли б ми все знали, то не шарпали б собі нерви, де треба й не треба. 
Адже так? Узяв гроші — віддав хату, й  ходи здоров! Але разом з ха
тою, цією батьківщиною, зникаєш і ти. Твій корінь! Спогади! Все!..

Тернацький відсунув гроші. Іванові шибеники й досі лазили по по
вітці галасуючи, та він бачив не їх, а себе в гурті сусідських шибайго
лів. Підсунувши бланк умови, він дістав ручку і в графі «Ціна» вивів: 
«Дарую! Дарую свою хату Іванові Берекетлії. Хай живе в ній з п іть 
ма своїми дітьми, щоб і хата жила й не вмерла».

Іван глянув і не повірив своїм очам. А целофанова торбинка так 
само звабно блищала на сонці.

— Забери оце геть! — сказав Георгій Тернацький. — Забери й на
лий по чарці.

Вони цокнулися, дзвін залив їм вуха, й усі інші ЗЕуки та голоси 
потонули в ньому.

Село. 1969.
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