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«Іспанія та інші оповідання» (1960).

РІЗДВО
За пагорбом упав зранений вечір: голубе перебите крило й золо

тий напіврозтулений дзьоб. У посиротілому гнізді ночі, виплетеному 
з тонкої луски зірок, лишилося золоте яйце місяця — тільки сумне пір’я 
закружляло в повітрі.

Високі бліді дерева перезирались у пітьмі, мов привиди. їхнє гіл
ля, підхоплене різким духмяним вітром, плавало в бузкових ополонках 
неба. Спадала нічна роса, наводячи глянець на все довколишнє, земля 
дихала в небо пахощами, а цвіркуни оздоблювали тишу.

Крізь одчинені двері самотнього ранчо падала смуга світла. Тіні 
людей витягались аж надвір. Собака сидів на порозі, схожому на стіл.

Ніжне світло потроху заполоняло ніч. Із дворика стало видко не
чіткі обриси хутора. То там, то там засвічувалось вікно, й пучки про
менів падали на вулицю. На старій дзвіниці бавився місяць, туге шат
ро неба прорізали спалахи ракет, які освітлювали все навкруги, сичали 
й лунко розривались.

Нана накинула пальто й вивела з хати дітей. Тіні йшов дванадця
тий рік, вона була височенька й мала невеличкий животик. Чотириріч
ний Начіто в сорочині до пупа похитувався й спотикався, роззявивши 
рота й ледве встигаючи за матір'ю, надутий і зашмарканий. Вони зі
йшли на дорогу й подалися до села.

Йшли довго в посмерках, збиваючи куряву на шляху, плямистому, 
наче гадюка. Долиною бродило кілька биків, порушуючи тишу заклич
ним ревінням. Навпроти ранчо сеньйора Тіто яскраве світло заслі
пило їм очі, засміялася гітара, та вони йшли й ішли, розтягшись вер
вечкою... Десь там тривала різдвяна меса, й ходили чутки, нібито отець 
ГІераса після проповіді роздаватиме дітям іграшки. Тіна й Начіто ні
коли не мали іграшок. Вони самі робили для себе ляльки з плодів карао 
та кукурудзяних качанів, бавилися м’ячиками з кульок моро, гралися в 
магазин.

Вони йшли й ішли... За ними тяглася худезна хвора сука. В селі 
грали весілля — ясно чути було барабан і дудочку. Тоді з-за повороту
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вигулькнуло й саме село. З церковної дзвіниці на них вирячилось по
хмуре око годинника, яке невідступно стежило за ними аж до майдану.

На майдані торгували всяким добром, тхнуло димом, горілкою й 
порохом. Паперть була заклечана листям какао та барвистими гірлян
дами з паперових стрічок. Дудочка й барабан витинали своєї, не вга
ваючи.

Лола вже виходила з церкви.
— Прийшли по подарунки, Нано?
— Еге ж...
— Поспіши, коли хочеш, аби й твоїм дітям щось перепало. Пан

отець вже давно роздає!
Роззирнувшись довкола, Нана попід боковою нішею потягла дітей 

туди, де юрмилися жінки з дітлахами. В церкві панував нестерпний га
мір, усі штовхалися й сміялись. Нану раз по раз одтручували до сті
ни, й вона довго не могла стати в чергу. Нарешті-таки дійшли до чор
ного черева священика. Знадвору чулося гупання барабанів, бубнів та 
тумблімбів.

— А ти чого? Ти ж не з нашого села, правда?
— Так, святий отче, я з долини...
— Гм, гм!.. Для тебе немає, для тебе немає... Чуєш? Для тебе не

має... Проходьте, хто там далі, проходьте, проходьте...
Над пагорбом сходила зоря. Нана вертала додому, сухотним го

лосом підганяючи малюка:
— Швидше, Начіто, швидше!
— А дарунки, мамо?
Тіна йшла за братиком. Сорочка ледве сягала йому до пупа, ма

лий аж спотикавсь. У долині гомоніла річка. Дерева пнулися вгору чор
ними руками, гілля неначе погрожувало небові.

— йди, Начіто, не відставай!
— А дарунки ж?
Коли вони проминали ранчо сеньйора Тіто, на них знову впала 

смуга світла й почувся сміх гітари.

З  іспанської переклав 
Юрій НЄГІН
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