
Піраміди Невидимі 

 

Їхні могили – то літописи. З них зчитують минувшину і 

ними вписують нові рядки буття. Їхні могили – то незнищенні 

папіруси часу – ані спалити, ані затерти. Коли задекларували 

Волю, на початку дев’яностих, у кожному селі гарячково, 

поспіхом, наче боялися не встигнути, насипали символічні 

могили, ставили на них хрести. Пощо?  Чи ж ці люди вміли лише 

голосити та «будувати» кургани? Та ж уже була 

Незалежність – навіщо могили? А вони все поспішали вписати 

хрестами новий рядок у Літопис. Боялися, що прийде знову 

хтось переінакшувати їхню історію, яку папіруси курганів лише 

й могли зберегти.  

 

Їдка мряка, що стелилася селом, підіймаючись із Ріки, 

цілком можливо і була причиною недуг. Хоча, найімовірніше, 

сухоти стали природнім наслідком перманентних недоїдань. 

Люди нарікали на Ріку, та з неї і годувалися: риба, намул у 

заплавах – усе це було немалою підмогою. Але за неї брала Ріка 

великі гонорари – щороку як не потопленика, то домовину з 

сухотником. 

Ріка розливалася в червні. Повені, як пологів у родині, 

чекало усе село. А до розливу стояло холодне літо: доводилося 

вбирати теплі маринарки чоловікам, кабати – жінкам. Хіба 

дітиська бігали завжди напівголі, замурзані, зашмаркані, з 

ногами, зашкарублими від непросихаючого на дорогах болота. 

Дітиська не хворіли. Себто, може, й нездужало котре, але 

на такі «дрібниці» зважав мало хто. І коли час від часу котресь 

вмирало, селяни,  рівно ж як і батьки небіжчика, втішалися 

одним і тим самим: «Бог дав, Бог взяв». 

На кожному похороні промовляла цю фразу завсідниця всіх 

сільських дефіляд баба Куриха. Де дзвін би не бамкнув чи 

музика не затілінькала – баба Куриха вже там. Першою 

прийшла, останньою пішла. І про жінку, котра забагато ходила 

по людях, казали: друга Куриха. Власне друга, бо так, як перша 

ніхто потрафити не міг. До Курихи все ж були усі поблажливі. 

Це особливе ставлення, притаманне галицькому 

селянинові, що вихований на певній системі моральних 

цінностей. Вона, ця система, не дозволяє обижати людей 

дивакуватих чи відверто причинних. «Випийте собі, матусю, 

порцію горілки», – пропозиція звучала від господаря кожного 

разу, коли приходила ця непрохана, але обов’язкова гостя. «Бог 

дав, Бог взяв», – промовляла Куриха, обтираючи рукавом вуста 
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на поминках. «Дай, Боже, діточок» – на заручинах чи весіллі. Її 

помівки, поведінка впродовж усього часу буди однаковими, як 

беззмінною виглядала і вона сама багато десятків літ. 

Ніхто не пам’ятав Куриху молодою. Вона здавалася вічною 

у своєму засмальцованому кабаті й запасці. І вічними виглядали 

її оповідання. Особливо те, про мітичного нареченого, котрого 

вона, начебто, не хотіла: «Він за мнов так впадав, що мусила-м 

собі литки обісрати, аби відчепився». 

Здавалося, що Куриха ніколи не минеться, як та мряка над 

Рікою. Та раптом стара вмерла. У самісіньку повінь. 

 

Стор.5–6–7–8 

…Такої води, як того року, давно не було. У декотрих хатах 

лилося через вікна. Хіба цвинтар залишався острівцем. Певно 

тому, що був на горбку. А може, Ріка просто не посміла 

турбувати небіжчиків. 

Провадили домовину з Курихою на амфібії (так називали в 

селі бетеери, що їх викликав голова сільради з найближчої 

військової частини у час повені). Отож везли Куриху на бетеері 

водою, як якусь дуже важливу державну персону – в супроводі 

військових. І ніхто з односельчан за нею не йшов. Бо як? Кругом 

– вода. Люди лише виходили на незатоплені острівці й кивали 

головами. Бідна, мовляв, Куриха. Усіх на цвинтар  

відпроваджувала. А її нема кому. А баба плила собі у відкритій 

домовині, як панія: прибрана, запишена, у новому чопці і 

квітчастій хустці, у гаптованій запасці. І здавалося, промовляла 

своє звичне: «Бог дав, Бог взяв». 

Так проводжало село на той світ Куриху. І ходили 

здогадки: кого ж  баба за собою забере? Мали на увазі, звичайно, 

того чи іншого сухотника, що чекав свого. Проте імен не 

називали, аби не накликати біду. 

Тимчасом поява бетеера в селі стала подією для дівчат. І до 

кінця  дня, поки солдати мали «похоронковий урльоп», місцеві 

красуні діставали шанс для свіжого роману. До вечора котрась 

обов’язково закохувалася.  А опісля сільський листоноша ще 

довго носив конверти з військовими штемпелями. 

Одначе такі романи здебільшого нічим не завершувалися.  

Одружуватися було заведено зі своїми. Хоча траплялося. Може, 

три  випадки заміжжя за рускими, як тут називали кожного, хто 

походив з-за Збруча. Щоправда,  жоден з таких зятів у селі не 

затримувався. Бо тут  треба було тяжко працювати. А ще 

нелегко чужинцеві звикати до місцевих  укладів. Тому жінок 



 3 

забирали з собою. Була, приміром, Надька, що віддалася за 

солдата і поїхала аж до Москви. Було ще кількоро. Але, як 

виняток. І все ж бетеер у селі – немала втіха для дівчат та 

дітлахів.  

Тогорічного червня, коли пішла у кращий світ баба Куриха, 

повінь була висока. Вода дійшла аж до Задорних, господу яких 

майже ніколи не затопляло. Тепер у стайнях було – по коліна, і 

худобу довелося віддати до дальших сусідів.  

Вечорами чоловіки ходили чергувати на Ріку. Аби не 

прорвало на ще не затоплені поля. Такі заходи зазвичай нічого 

не давали. Ріка вхитрялася прорвати якраз там, де найменше 

було потрібно.  Так, наче насміхалася над недолугими потугами 

місцевих чоловіків. Тепер боялися прориву на Дембарі, бо там 

голова колгоспу дав цьогоріч людям городи. Картопля уже 

посходила і зачинала цвісти. Отож, прорив води означав би 

майже голод у селі. 

Люди з тривогою чекали, яку примху втне Ріка. Одного 

вечора  зайшлися, як завжди, на валі, і спостерігаючи, вбивали 

час оповідками  з історії минулих повеней. Ті притчі або й 

відверті вигадки, знали усі напам’ять. Одначе слухали 

зосереджено. Розходилися на світанку.  

Чергова ніч минула б без особливих подій, якби не 

Митрова вдова, що зчинила галас із самого ранку. Оббігала всіх 

сусідів: «Чи не видільсьте нашого Славка?» 

Славка бачили коло Ріки звечора. Коли пішов – ніхто не 

зауважив. Одне слово, закралася страшна підозра.  

Перед полуднем Митрова вдова вже не галасувала, лише 

ходила з хати до хати бліда, з посинілими вустами: «Чи не 

виділисьте…» 

Наступного дня селяни дійшли висновку, що треба 

викликати з міста водолазів. Ті приїхали за кілька годин. Діти 

обліпили їх, як мухи. Водолази пірнали, пірнали, але усе марно. 

Ріка вирувала, не підпускала нікого до своїх схронів, кидала 

намулом, брудною водою, в якій плили потоплені пси, поросята, 

телята, кавалки стріх і ще якась нечисть. Проте  в селі знали: 

Славко втопився. 

Історія була загалом проста – захотілося йому переплисти 

на другий берег, в сусіднє село, де мешкала його дівчина… 

а попові – чотири воли, 

а дякові – два, 

щоб читали Псалтироньку 

до білого дня… 
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Ховали Славка закритим, коли спала вода. Хлопці несли 

домовину на плечах. Плакала бідна Митрова вдова. Хитали 

головами бабусі. Мовчки курили цигарки сільські господарі. І 

лише дівчата то голосили, то зиркали по парубках, незважаючи  

на суворі погляди старших.  

Митрова вдова справила багаті поминки. Стяглася з 

останнього, але накупила вдосталь горілки, пива, лимонаду 

дітям. Були на поминках голубці і вареники, пироги гречані зі 

сметаною, борщ червоний «руский» і білий «польський»… 

Словом,  люди були задоволені.  За другою-третьою  чаркою 

розговорилися, особливо в сінях, де урядили столи для молоді.  

«Ото бачите, кого собі небіжка вибрала? Молодого та 

здорового». Ніхто, отже, й тут імені не називав. Але всі 

розуміли, що йшлося про Куриху. За якусь годину вже наче й 

забули про покійника. Їли зі смаком, зі смаком пили. Хлопці 

попід столами хапали дівчат за коліна… Коли враз у першому 

покої з-за головного столу піднявся дяк і голосом тремтливим, 

старечим затягнув: «Вічна-а-ая па-а-ам’ять…» За ним 

повставали  господарі і господині, а потому – молодь. «Со 

святими упокой…» – вирвалося  на гостинець, де вже лягав вечір 

і де стелилася густа їдка мряка, що знову  йшла з Ріки, тепер уже 

заспокоєної, умиротвореної, знову лінивої та байдужої до 

всього, що відбувалося на її давніх берегах. 

 

*** 

 

…Село тягнеться вздовж дороги, як кишка. На самому 

чубку – церква. Не на горбку, як звиклося, а поміж хатами, в 

якомусь невластивому місці. Від крайньої оселі до неї – 

кілометрів зо два. 

Щонеділі з усього села тягнеться до церкви вервиця 

барвисто  вбраних людей: тіток в хустинах з вінчиком, дядьків у 

капелюхах чи простих кашкетах. Йде з мамою і Фесуня. Дорога 

довга. Ногам у штивних черевиках тісно, мокро і некомфортно.  

– Ви, мамо, не могли мене якось інакше назвати! 

– Маєш, Фесуню, Боже ім’я – Теодозія. 

– Айя! Діти кажуть: Феська. 

– А ти відповідай: я не Феська. Я – Фесуні. 

Фесуня нервує. З мамою ліпше мовчати. Бо мама однаково 

нічого не розуміють. І та розмова з ними – то лише гріх. 

Ідуть. За Барановим городом вже видніється дзвіниця. За 

нею – і сама церква. 
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 «Але Баранові маку насіяли! Наїдуть наркомани з міста, 

витолочать  усю бараболю!» – мама говорять самі до себе, бо 

Фесуня не обзивається. Мама аніж на чужий мак заглядатися, 

ліпше подивилися б на Фесунині сліди. З кожним кроком за нею 

лишається біла доріжка, так наче хто ззаду посипає мукою. То 

лущиться засохлий зубний порошок, яким дівчина замащує 

писки своїх давно вже не білих черевиків. Аби скорше з церкви 

прийти та черевики скинути! І – на Ріку. Там без них добре.  

Вода у Петрівку, як молоко. Сам час на купіль. А можна просто 

бродити попри берег, намацуючи ступнями гладенькі, 

виглянцувані течією валуни. Можна забрести на саму середину, 

де засуха утворила кам’яний гребінь, і де – сила перламутрових 

черепашок такого кольору, як помада в Парикової Ольги, що 

вчиться в місті у швейному училищі і щосуботи приїжджає, 

підстрижена під хлопця і з перловими вустами. 

 Можна просто сидіти на валі і дивитися на протилежний 

берег чи на ластівок, що черкають по воду витіюваті вензлі, 

накликаючи дощ. Але таки найкраще – на Опусті. У томі місці в 

Ріку впадає канал, обабіч якого аж синіє від жаб’ячки – дрібних 

блакитних квіток, що в місті називають незабудками. Фесуні 

міські слова дуже подобаються. Але так говорити вона не сміє, 

бо ще яке прізвисько хлопці пришиють, або назвуть  рускою. 

Фесуня, коли виросте, буде по-міському говорити.  

– Фесуню, ниньки на Ріку не підеш, – мама наче вгадали 

думки.  – Ані на променаду! 

Мама не жартували. І то була перша неділя, коли сільська 

променада – обов’язковий атрибут підліткових розваг (безцільне 

тиняння з одного кінця села в другий) – обійшлася без участі 

Фесуні.  

Мама зачинили Фесуню в своїм покої, тім самім, де 

скриня, швейна машинка «зінґер» і образù: Святого Миколая – 

зліва, Святої Анни – справа. Фесуня мусила помагати 

переписувати листи, що їх укладали мама для селянок, які мають 

родичів за кордоном. 

Листів у селі сам ніхто не писав. Може, ще за старою 

звичкою,  коли треба було добре знати, що написати, аби лист до 

адресата дійшов,  а не загубився в дорозі. Фесунині мама – давні 

професіоналка від листів, були самі і писарка, і редакторка, і 

цензорка. Люди йшли до мами, як по свячену воду. А тато 

казали, що якби мама бюро заснували, то був би добрий зиск. 

Але Фесуня знала, що зиску не було б. Мама такі, що нікому 

відмовити не сміють. Навіть бабі Безисі, хоч на неї й лихі. Баба 
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Безиха дуже мудрі. Скільки мама написалися для них листів до 

Австралії. А коли звідтіля прийшов пакунок з парчовими 

хустками, то баба про маму забули. І не показувалися, аж доки 

всіх не розпродали. 

Люди йдуть до мами не лише з листами. Хто корсет 

обшити стеблом на німецькій машинці, хто віск зілляти 

переляканій дитині. Мама беруть платню лише за кравецтво. Усе 

решта – за «бігзаплать». Але Фесуня за «бігзаплать» 

переписувати не буде. Мама – як собі хочуть. Вони самі вже 

добре не бачать і запрягли Фесуню до писарства. Лише одного 

листа їй не довіряють, ані показують. Фесуня підгледіла адресу 

на конверті, по-російськи писану: КОМИ АССР, г.ИНТА. 

…Надворі пече. Як би від писарства врятуватися. Може, 

Бог Кривеньку наднесе. Вона в неділю по жаб’ячки ходить. 

Каже, що коли їх у тарелі покласти та по кутах  порозставляти, 

то ввечері ропуха до хати не заплигне. Дурна Кривенька. Її 

обійстя в мокрому місці: там став, не став жаб’ячки – однаково 

ропухи будуть. А Фесуні жаб’ячки пощо? Їхній дім – на горбку. 

Мама кажуть: хата, як школа. А тато перекривлюють: як 

ксьондзів город.  

А таки можна було б піти з Кривенькою по жаб’ячки. 

– Фесуню, – мама перечитали роботу. – Не додавай нічого 

від себе. Переписуй так, як я подала. 

Так робити Фесуні нудно. Вона воліла б щось вигадувати, 

бо, як виросте, хоче письменницею бути, як Ольга Кобилянська. 

Навіть надсилала уже до журналу, але звідтіля відписали, що її 

вірші – так собі, рими. Навіть якщо з Фесуні не вийде 

письменниця, не біда. Буде вчителювати, як Дарія Михайлівна.  

Скрипнули двері. Мама увійшли знову. Але цього разу – з 

новиною. Прийшла Стефка, що віддавалася, просити Фесуню за 

дружку.  

– Диви на неї – яка дружка! – мама ніби нарікали, а в 

самих очі блищать: і вони вже мають відданицю. Обіцяли 

Стефці, що пустять Фесуню за дружку і переказували здоровити 

нареченого. 
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 – Шкода, що Віра, бідачка, не дочекалася, – казали мама. 

...Ще до Стефчиного весілля прийшла друга новина. Через неї 

мама занедбали і писарство, і кравецтво. Вечорами тепер подовгу 

радилися про щось з татом, ба навіть ночували тепер знову разом, 
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як колись, і наче помолодшали. 

У хаті стояв пуцер, як перед празником. Мама глянцували 

навіть клямки на дверях, так що сусіди питалися, чи до нас, бува, 

цісар не збирається, бо такі великі спрятування робили колись в 

хатах перед тим, як мав проїжджати поблизу Франц-Йосиф. 

Врешті-решт довідалася про все й Фесуня: вертала з Інти 

татова старша сестра. Та сама, котру совєти ще в сорок п'ятому 

забрали, коли мала всього шістнадцять літ, котра відгарувала там 

десять літ тюрми і п'ять каторги і вже, було, осіла в тих снігах у 

надії, що хоч там буде колись мати свій кут. Квартири дочекалася 

аж перед пенсією. Отож тепер мала надію на повернення – хату 

продасть там, а тут за ті гроші щось купить. Але теперішня її 

поїздка була попередньою. Хотіла пошукати в селі підходяще 

мешкання чи застановитися – може, вигідніше поки пожити у 

брата з братовою, а тимчасом будувати. 

Гостя прибула у призначений день останнім автобусом і 

виявилася цілком іншою, аніж Фесуня її уявляла. Це була пані з 

помальованим у рудий колір волоссям з відростками сивини. 

Вона смішно плутала російські слова з українськими і ще з порога 

попередила, що про минуле не говоритиме – і край. 

Вона і справді, як вогню боялася теми про партизанку, і коли 

прийшли сусіди просити, аби розповіла про ті чини, 

розплакалася, забилася в кут, як дитина, і лементіла, що нічого не 

знає, нічого не пам'ятає. Тато випровадили гостей, а мамі сказали, 

що це минеться. 

Гостя з Інти затрималася ненадовго. Поспішала, аби ще до 

настання холодів продати мешкання на чужині і привезти гроші. 

Минуло літо. У селі відгуляли Стефчине весілля. Викопали 

бараболю. Снігу дочекалися. А гостя з Інти не вертала. Мама 

писали листи, Фесуня знову носила на пошту конверти зі 

знайомою адресою „КОМИ АССР..." Але відповіді не було. 

Врешті-решт перед самим новим роком листоноша принесла 

звістку. Це був казенний конверт з короткою фразою на сіруватому 

папері: „Трагически погибла при невыясненных обстоятельствах. 

Похоронена на городском кладбище Инты"... 

 

*** 

 

Липень. На городі між тичками з фасолинням стоїть, 

опершись намотику, жінка. На мить перервавши роботу, вона 

задивилася чи то на небо, чи на сонце, чи на Ріку, що виблискує 

неподалік. У вишиваній сорочці, у рясно призбираній спідниці, у 
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запасці з вінчиком, піде 'язана білою хустиною, ясніє на городі, як 

літо. Погідна і тепла. Хто ця жінка? Бабуня? Мама? Сестра? 

Минуле? Майбутнє? Щось назавжди втрачене? Те, що не 

збулося? Хто вона? Що вона? Час, що відійшов? Близькі, котрі 

покинули? Дитина, що не народилася? Чи сама Божа Матір, що 

зійшла зі своєї висоти і зупинилася прямо в нашому городі, серед 

тичок з фасолинням, серед картоплі, серед молодих гарбузів, що 

саме позав 'язувалися з великих жовтих квітів. 

Ця жінка на городі серед фасолиння... Вона виринає завжди 

несподівано. Примруженим поглядом зазирає прямо в душу. Не 

осуджує. Не картає. Лише дивиться так, наче хоче і не може 

помогти... А потім зникає – біле видиво, сонячний спогад... 

 

Селом їхав онучар. "Онуч" Давай онуч!" – його голос і 

рурку, котру дмухав, закликаючи бажаючих до виміни, було 

чутно звіддаля. І старі та діти – одинокий контингент, котрий 

можна було застати вдома серед літнього дня – поспіхом 

вигрібали з комор старе барахло. Лахи старанно зв'язували так, 

аби вийшов пакунок акурат кілограмів на п'ять. Мало в кого онуч 

набиралося більше. Кожен виходив зі своїм згортком до воріт і 

чекав, коли онучар спиниться біля його двору. Нарешті 

розмальована підвода під'їжджала, онучар відкладав вбік свою рурку, 

на якийсь час стихав його заклик. Тепер він стояв на возі з ручними 

терезами і ретельно зважував онучі. Один згорток можна було 

обміняти на барвисту кульку з пищалкою або пачку синьки 

„ультрамарин". За шість кілограмів онуч і більше діставалося 

голку з наперстком, шпульку ниток „сороківка" чи ще яку необхідну 

в господарстві дрібничку. Увесь секрет стосунків дітвори з 

онучарем полягав у тому, аби набрати онуч не більше, аніж 

вистачало на жадану кульку з пищалкою. Бо коли сировини 

виявлялося забагато для забавки, то ощадні бабусі, звичайно ж, 

вимінювали в онучара нитки, голку чи ненависну синьку 

„ультрамарин". І тоді омріяна барвиста кулька з пищалкою танула за 

горизонтом разом з онучарем, котрий поспішав уже в наступне село, 

розтинаючи ліниву тишу літнього полудня своїм дзвінким: „Онуч! 

Давай онуч!.." І коли віз зникав за скрутом дороги, день наче 

втрачав особливі, святочні кольори, і гаряча курява на гостинці, 

здавалося, ще більше пекла дитячі ступні. Однак смуток, навіяний 

зникненням онучара, тривав недовго. Думка про те, що можна 

запросто пірнути у прохолодну Ріку і переплисти її, розімлілу від 

спекоти, усю навпоперек, втішала. День – довжелезний, сонячний, 

радісний – продовжувався.  
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*** 

 

Купатися в річці можна було практично в усіх місцях за 

винятком одного – того, куди до самісінької води спускався сад 

голови сільради. Голова в селі був заїжджий. Відразу після війни 

його прислали з району. Він був з визволителів, партійний. А що 

неграмотний майже, то в райцентрі роботи для нього не знайшлося. 

Отож прислали в село й оприділили на квартиру до Касуньки. Вона 

була завиткою. Жила з нагуляною дитиною на краю села. З місцевих 

заміж її ніхто не взяв, бо була дуже схожою на хлопа: висока, 

кістлява, з низьким грубим голосом. І коли йшла, то робила такі 

широкі кроки, що мало котрий чоловік у селі потрафив за нею 

встигнути. 

 

13 

 

Квартирант дуже швидко одружився з Касунькою. І вона стала 

головихою. Але не запишалася тим, а навпаки – навіть трохи 

соромилася. І завжди, коли мова заходила про її чоловіка, пошепки 

повідомляла, що він, хоч і партійний, але паску на Великдень їсть. А 

ще б – не їсти тієї паски, яку Касунька пече! 

 

Голова скоро дістав у селі прізвисько Кровзалляє. Назвали 

його так, бо лайку „кровзалляє" вживав у кожній фразі. Приміром, 

йде на роботу. А надворі дощ падає. То ж він не скаже просто – 

„дощ". А обов'язково додасть „кровзалляє". Або заходить до 

кооперативи випити сто грамів. Не скаже звично: налий, мовляв. А 

неодмінно додасть своє „кровзалляє". Так до нього те „кровзалляє" і 

причепилося. То ж інакше його позаочі і не називали. А в очі –  

„паночку". На те звертання, трохи глумливе, бо який „паночок" з 

рязанського мужика, Кровзалляє відповідав: „Тепер панов нєту, 

кровзалляє". 

 

До основних обов'язків Кровзалляє входило носіння у 

незмінних сірих ногавицях сільрадівської печатки, хляпання нею на 

різних потрібних селянам довідках, організація збору податків і 

пильнування церковних ключів. Останні вручило йому районне 

начальство у день, коли сільську церкву остаточно закрили як храм 

„самозліквідованої" греко-католицької конфесії. 

Обов'язком Кровзалляє було пильнувати, аби в церкві не 

відправляли нелегально. Касунька кілька разів ключі у п'яного 
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Кровзалляє крала. Тож церкву вдавалося відчиняти на великі свята. 

Але незадовго Кровзалляє впіймав злодійку, і тепер єдине, що вона 

могла зробити, то відчиняти потайки каплицю при церкві, на що 

Кровзалляє закривав очі, бо не мав щодо цього чітких інструкцій з 

району. У селі дякували Касуньці і за це. 

Церква стояла б замкненою і дочекалася б кращих часів 

нерозграбованою, якби одного дня не приїхали якісь пани з області, 

здається з музею атеїзму, і якби їм тоді Кровзалляє не довірив ключі. 

Але Кровзалляє відімкнув Церкву гостям, а сам пішов пити горілку, 

та так більше й не показався. А ті забрали з церкви усе, що їм 

сподобалося: старі книги, золоту чашу, образи, – та й поїхали, не 

залишивши навіть розписки. Так за церковним добром і загуло. Уже 

згодом, за Незалежності, люди намагалися те все повернути, але 

бодай щось знайти так і не вдалося. 

 

14 

 

Тимчасом Кровзалляє дістав ще одне завдання з району –

очистити двори від ідолів, себто, прибрати з селянських обійсть 

статуї Божої Матері. Кожен господар, котрий жив небідно, мав коло 

хати фігуру Діви Марії – хранительки, Покрови. Дім вважався під 

опікою Мадонни, і в селі було дуже почесно ставити такі фігури. 

Але Кровзалляє виконував припис начальства і майже з усіх дворів 

статуї позабирав. Противився лише один господар, але і він врешті-

решт мусив піддатися, бо Кровзалляє погрожував привезти міліцію. 

Останню фігуру Божої Матері вивезли на цвинтар, на Шайову 

гору, і встановили на могилці двох немовлят-близнюків, що вмерли 

один за одним від сухот. Таким чином Кровзалляє повністю 

покінчив у селі з опіумом для народу. Він ходив тепер задоволений, 

переконаний, що навів новий лад. А Касунька вночі крала ключі з 

його незмінних сірих ногавиць і відчиняла потайки каплицю, до 

котрої на світанку сходилися люди, приїжджав священик і правив 

Службу Божу. У кожному селі була своя Касунька і знаходився 

спосіб на кожного Кровзалляє. 

 

*** 

 

Звістка про рукавички вилетіла з вуст котроїсь із двох 

близнючок, що мешкали на хуторі за Рікою, де було далебі 

дев'ятнадцять хат і в одній із яких, у кімнатині, що притулилася 

відразу за добудованим ґанком, розмістився склепик – мініатюрна 

сільська крамничка, де окрім хліба, сірників, солі, сірого 
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смердючого мила, твердих жовтих грубих макаронів знаходилася 

час від часу якась така несподівана невидаль, що важко було й 

збагнути, хто, коли і чому завіз її сюди, за тридев'ять земель, до 

забутого хутірця, де не те що сільради, самої влади радянської 

ніколи не було, бо як же їй сюди дістатися, коли селяни самі могли 

перейти до хутірця лише по кризі, коли Ріка замерзала, або навесні 

чи влітку перепливти старим зчорнілим човном, що завжди чекав, 

прив'язаний коло Герасимової хати, і треба було добре нагукатися  – 

„Вуйку, а перевезіть-но на другий бік!" — поки старий сивий 

невеличкого зросту Герасим, який вирізнявся від тутешніх хлопів 

тим, що ніколи так і не взув на ноги кирзаків – цього символу 

колгоспу – і в свята, як за давніх, „додругосовєтівських" часів ходив 

у буксовцях, а до праці – у хромових, почув те прохання та 

відірвався від своїх господарських клопотів, зайшов у господу, 

перезув чоботи на гумаки та подався з веслом до човна. 

 

15 

 

Герасимові за переправу ніхто ніколи не платив. Цей 

обов'язок перейшов до нього від діда-батька, так само, як 

неофіційна місія садити верби на березі і пильнувати, аби Ріка не 

жерла валів. Ані колись, ані тепер чоловіків у роді 

Герасимовому ніхто не змушував до ролі річних стражів, її, ту 

ролю, вони собі, мабуть, з прадавен добровільно обрали, і рід 

Герасимів коло Ріки тягнувся ледве чи не з тих часів, з яких 

височить на горбку на протилежному березі татарської доби 

курган з кам'яною фігурою, яку вінчає перерізаний хрестом 

півмісяць. Учитель історії з місцевої школи навіть пробував з 

дітьми дослідити і той курган, і ті давні сільські роди, що, 

начебто, і заснували тут селище, але за совєтів не дістав на це 

дозволу від начальства, а за нових часів вже не вистачило 

здоров'я, та так історія татарського кургану і перших поселенців 

тутешніх й губиться в легендах та переказах. 

Сам Герасим мало переймається загадкою „татарської" 

фігури. Вона так давно там на горбку стовбичить, що стала 

органічною частиною пейзажу – настільки вписалася в нього, що 

наче й непомітна. І якби, не допусти Господи, її одного дня не 

стало, то лише тоді селяни, може, зауважили б, що чогось їм тут 

неодмінно бракує. 

Фігура була, як Ріка, як верби, як старий гостинець, – усе 

це складало нероздільну картину довкілля, і нікому, хіба 

учителеві чи кому із заїжджих, не спадало на думку щось там 
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досліджувати чи вивчати. Нащодень турбот кожному вистачало, 

і люди обмежувалися бесідами про городи, худобу, дітей, про 

чиїсь народини чи смерть, про женячку та будову в когось на 

обійсті нової хати. Філософія полягала на лаконічності або, 

точніше сказати, суворому регламенті клопотів,  – тут ніхто собі 

не затуманював голову якимось длубанням у минулому чи 

розгадуванням коренів того чи іншого сільського звичаю. 

Бралося усе радше на віру: той чи інший усталений порядок 

ніхто не ревізував, ніхто не сумнівався, що коли минеться, 

скажімо, старий Герасим, то через Ріку перевозитиме його син 

Микольцьо... 

 

Герасим уже відтепер пробував привчати до човна свого 

одинака, але Микольцьо радше волів грати на баяні у клубі і 

співати на повний, якийсь трохи аж сороміцький, голос, аніж 

пильнувати Ріку. Герасим тим непокоївся, підозрював, що 

хлопця, мабуть, не втримає коло себе, бо малий вдався у кого 

завгодно, лише не в батька – вирід якийсь: не пішов у 

Герасимових ані вродою, ані поважністю, і тягне його до 

порожніх занять, наче небіжка мама його з вітром спали чи, не 

допусти, Боже, зачали ту дитину у Великий піст. Микольцьо не 

раз сяде на березі і так виграє та виспівує яких лише є пісень на 

світі, що три навколишні села чують. Де вже там догукаєшся до 

нього: „Перевези на той бік!". 

Словом, на хутір за Ріку легше дістатися взимку – течія 

замерзає і русло Ріки стає ще однією дорогою, не менш 

надійною, ніж улітку звиклий гостинець. Люди, як вдаряли 

морози, зазвичай Рікою й ходили. Життя на Ріці ставало взимку 

наче ще жвавіше, аніж влітку: дітвора робила собі тут совгачки: 

з валу – донизу, на лід з'їжджалося на дерев'яних санках, так що 

вітер пищав у вухах голосніше, ніж Герасимого Микольця 

гармонька; по кризі вимальовували кола ковзанярі, що у 

сільській кузні потрафили викувати такі гострі лижви, що ними 

– хоч масло краяти. 

Трохи далі від села тяли лід на брили, складали на купи, 

наче снопи, і везли до сільської ледовні, де пересипали 

трачинням, і таким чином лід тримався нерозтопленим навіть 

влітку, і у спеку ним охолоджували молоко. Що там казати – не 

бракувало люду на Ріці зимового морозяного дня. І ніхто не 

пам'ятав, аби Ріка взяла в морози якусь людську жертву – 

відколи пам'ять, не було потопленика взимку, не пішов під кригу 

або не послизнувся коло ополонки жоден чоловік. Діти якщо й 
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провалювалися, то радше в березні, коли крига зм'якала і 

робилася крихкою та небезпечною. Взимку ж Ріка поводилася 

винятково порядно, так, наче отією своєю надійністю хотіла 

прилеститися до людей, аби вони її в буревії не залишали 

насамоті. То ж коли й проломлювалися через кригу дітлахи, то 

скорше під весну, коли у небі вже чувся клекіт бузьків. Ніколи 

натомість до Різдва або вже по Йордані не було в селі 

потопленика. 

Отож Фесуня, що мала дістатися до крихітної крамнички 

на хуторі, в якій віднедавна з'явилися рукавички, вирішила собі: 

якщо йти, то по кризі – так і ближче, і зручніше, і навіть тепліше, 

бо отулене високими берегами русло набагато затишніше, аніж 

звикла стежка на валі. 

Близнючки Софійка і Марійка, що ходили до школи з 

хутора, ось уже тиждень, як щоранку перед дзвінком описували 

Фесуні рукавички дуже докладно – який колір, які завеликі, на 

скільки палюшків, як виглядає футерко... Фесуня вже мала 

уявлення про це дивовижне невидальце. Ба більше того – 

рукавички на кролячому футрі так глибоко запали до 

Фесуниного серця, що почали їй снитися вночі. Коли Фесуня 

вранці прокидалася і коли чула, як ґелґотять на морозі гуси, стоячи, 

як на штудлах, на снігу червоними своїми лапами, то ніби чула на 

шкірі своїх рук лагідний дотик кролячого футерця. „Глупі гуси, – 

думала вона, – і вам би придалися футряні рукавички". 

Фесуня знову закривала очі. Але рукавички більше „не 

приходили". 

Сьогодні Фесуня мала намір перейти до другого кроку 

переговорів з близнючками і запитати, у який час краще дістатися 

до крамнички, коли її зачиняють і чи продадуть Фесуні, 

нехутірській, ту єдину в склепику і таку заповітну річ. Близнючки 

якось дуже просто на ті запитання відповіли, мовляв, ніхто 

кооперативи ніколи не зачиняє. Треба лише постукати у вікно до 

господині і сказати: „Цьоцю, відчиніть склеп". Господиня тут же 

стане за прилавок і продасть тобі все, що там є напродаж, і що ти 

захочеш купити. Ось лише тепер, взимку, смеркає рано. І поки 

уроки закінчаться, надворі вже – наче чорнило розіллялося. Треба 

вибирати час, коли місяць повний. Від його світла та від снігу 

робиться коло Ріки ясно, і не так лячно йти. Втім, близнючки 

щодня ходять – то ж можуть Фесуню в один бік з собою взяти. А 

вже вертатися – мусить сама. 

Таким чином справа рукавичок була майже залагоджена, і 

Фесуня чекала тепер на останній етап цього складного процесу. 
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Треба було діждатися, поки бабуня закінчать шити ватований 

кабат для баби Безихи. Готовий кабат, казали бабуня, може 

коштувати навіть чотири карбованці  – акурат стільки, скільки 

вартують омріяні рукавички на кролячому футрі, що лежать десь 

там, у маленькому хуторянському склепику, сховані за лядою. 

Найбільшим Фесуниним клопотом тепер було навіть не те, 

як випросити в бабуні такі великі грошиська, а як зробити, аби 

рукавичок за той час хтось не купив. Цією своєю гризотою вона 

не ділилася з близнючками – пощо їм знати, що Фесуні аж так 

розходиться на тих рукавичках. Фесуня, ніби між іншим, запитала 

близнючок, чи багато є охочих на рукавички. Близнючки, однак, 

здивувалися – з неба впала чи що? Хто купуватиме таку 

дорожнечу, хто видасть на рукавички аж чотири карбованці? Та ж 

за ті гроші можна придбати мішок макаронів чи навіть чотири 

пляшки правдивої соняшникової олії та ще й решту отримати. 

Чудна ти, Фесуню, – дивувалися близнючки. А Фесуні тією 

відповіддю – наче медом душу помастив. 

 

18 

 

Дні минали повільно. Бабуня ґуздралися з тим ватяним 

кабатом довго, бо баба Безиха не дала нового сукна, а просила 

перешити зі старого невістчиного пальта – мороки відтак було 

більше, ніж треба. Бабуня нарікали на Безиху, на те, що люди не 

мають совісти, бо носять їм усілякі курмани, а з того хочуть нове 

убрання мати. А за ті копійки, то ніхто у світі не горбився б над 

старими лахами, і вони, бабуня себто, останній оце раз 

приймають таку роботу. 

Бабуня нарікали, але шили, а Фесуня сиділа коло них 

мовчки, слухала те бурмотіння, спостерігала за працею, а то й 

допомагала пороти старі шви та все допитувалася: «А коли, 

бабуню, ви скінчите?» Бабуня обіцяли до суботи. І тепер Фесуня 

принаймні мала конкретну дату сповнення своєї мрії. Щоправда, 

субота не зовсім пасувала для мандрівки, бо того дня мали вони у 

школі аж шість уроків і треба було б йти на хутір у цілковитій 

темряві. Але якось воно буде, аби лишень бабуня той кабат 

нарешті скінчили. 

Що казати – і без того ясно, що четвер і п'ятниця були 

найдовшими у Фесуниному житті днями. Вона вже бабуні й надвір 

вийти не давала – усе журилася, що вони до суботи не встигнуть, а їй 

чекати було вже не під силу. 

І ось нарешті пізно ввечері у п'ятницю бабуня поставили на 
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розпечені кухонні бляти старе почорніле ще австрійське залізко і 

розстелили на скрині коц – кабат був готовий, тепер залишалося 

його лише відпрасувати. Фесуня повеселішала на очах і так уже 

жваво заповзялася в усьому бабуні помагати, що вони аж зачули 

щось недобре: „А тобі, Фесуню, може, грошей на що потрібно? 

Може, до школи якісь зошити треба купити? То ти, дитинко, не 

журися. П'ятдесят копійок я тобі неодмінно дам. Нехай лише баба 

Безиха завтра прийде кабат викупити". Фесуня враз згасла. Пощо їй 

ті п'ятдесят копійок, коли рукавички коштують акурат стільки, 

скільки бабуня мали б заробити на шитті кабата. Пощо їй п'ятдесят 

копійок! Бабуня думають, що це – старі часи. А нині за п'ятдесят 

копійок лише те й купиш, що коробку олівців та кілька зошитів. 

Словом, ситуація складалася некорисно. 

 – Якби ви, бабуню, лише побачили ті рукавички на 

кролячому футрі! Які вони м'якенькі й теплі, і як зовсім не 

промокають; і якби ви знали, бабуню, як то добре було б для мого 

горла – щозими мене ті миґдали мучать – такі рукавички мати. 

Фесуня говорила швидко-швидко, так, аби бабуня не могли її 

перебити, а вислухали всі аргументи на користь омріяних 

рукавичок. 

 

19 

 

Так само скоромовкою протарахкотіла вона усе про 

рукавички – і який вони мають колір, і де продаються, і... Нарешті 

впало бабунине запитання: „То ж, мабуть, вони дорогі? Мабуть, 

карбованці зо два коштують?" – забідкалися бабуня, котрі таки 

хотіли Фесуні допомогти і готові були на велику фінансову 

жертву. 

Фесуня не зважилася таки сказати усю правду і якось 

відповідь на запитання про ціну наче проковтнула. Розмова на 

тому закінчилася. 

Відтак настала субота. Бабуня відмолювали вервицю у своїм 

покої, стоячи навколішки перед образами і вимовляючи слова 

молитов так голосно, аж було чути через вікно надвір. Мама 

тарапали баняками, готуючи, як звикле, скотині корм. Тато, наче й 

не ночували – так рано подалися до праці. А Фесуня лежала у 

перинах і малювала в уяві кроляче футерко заповітних рукавичок. 

Думки були такі солодкі, що не хотілося вертатися від них у світ 

реальний, де все виглядало радше скомпліковано, бо Фесуня не 

мала поняття, як вона скаже бабуні про справжню ціну. 
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  – Вставай, дівко, гуси вигнати на Ліхівець, – мама вступили 

до хати, закутані у грубу хустку, з червоними від морозу руками. 

  – А пощо їх виганяти, коли став і так замерз. 

 – Та нехай хоч перейдуться гостинцем – менше будуть у 

дворі паскудити. Вставай! Діти вже до школи ідуть. Он і ваша 

друга кляса вже тупцює. 

Стежкою і справді дріботіли позакутувані у теплі хустки 

школярі з важкими ранцями за спиною. Мороз був міцний, і дітям 

почервоніли носики і щоки. 

  –  Тож коли мені ті гуси виганяти? Бачите, вже всі до школи 

йдуть! 

  – А ти б вилежувалася довше – усе встигла б... – мама 

вийшли, втративши надію на те, що Фесуня ті гуси на Ліхівець 

пожене. 

...День видався хоч морозяний, але сонячний. Втім, поки 

уроки скінчилися, те сонце було вже якесь сірувате, сховане за 

імлою. Видно було, що ось-ось воно сховається і, як завжди 

взимку, несподівано вигулькне місяць. 

  – То ж ти до кооперативи йдеш? – питали Фесуню 

близнючки, пакуючи ранці і збираючись в дорогу на свій хутір. 

 – Та я, може, сама пізніше піду, або ж – завтра. 

 – Про завтра забудь. Матуся, котрі кооперативу тримають, у 

неділю нічого не продають, бо гріх. То підеш з нами чи ні? – 

Близнючки не дочекалися відповіді, закинули ранці на плечі – і 

гайда на хутір. 

Фесуня додому бігла. Розчервоніла, захекана, влетіла вона 

просто до бабуниного покою. І так і заклякла на порозі – ватяний 

кабат висів на плечиках акурат у тому самому місці, де його вчора 

прилаштували бабуня. 

 – То... баби Безихи ще не було? – тихо спитала Фесуня, 

намагаючись стримати сльози, що готові були ось-ось бризнути з 

очей. 

 – Та ще не було. Але я переказувала, що кабат готовий, і 

вона обіцяла прийти. 

І що це за люди такі у них у селі мешкають! Що за 

безвідповідальні! Які безсоромні! Замовляють кабати – хтось 

ночами не спить – шиє, аби встигнути на час, а вони!.. Фесуня 

обурювалася в думках. Вона нервово ходила з кімнати в кімнату, 

виглядала надвір, стовбичила на порозі – але Безиха не приходила 

і край. 
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Годі Фесуня зважилася на самостійний крок: накинула на 

плечі свій вишневий плюшевий, уже помітно замалий, плащ – 

кілька років тому її гордість, а тепер – ганьба, бо ж рукави 

закінчувалися ледь не на ліктях, і побігла гостинцем прямо до 

хати баби Безихи. За якийсь час Фесуня стояла в сінях перед 

бабою, котра саме зливала у глечики вчорашнє молоко, аби 

зсідалося на сметану. 

 – Матусю, переказували бабуня, аби ви неодмінно зараз 

кабат забрали, бо бабуня усілякої всячини для людей нашили і 

вже не мають місця в покою, де все це тримати. – Фесуня казала 

неправду, може, вперше в своєму житті – неправду старшій 

людині. 

 – Авжеж, прийду. Ось впораюсь з молоками та сметанами, на 

сир квасне відставлю і прийду, — відповіла баба Безиха без 

особливого ентузіазму. 

Баба придибала за кабатом, коли вже смеркало. Сіла на лаву 

і посиділа собі за бесідою ще з півгодини. Фесуня увесь цей час 

простояла в сінях, як на шпильках, не маючи сили дочекатися, 

коли Безиха нарешті вступиться і настане час для остаточної 

розмови з бабунею. 

Нарешті Фесуня вскочила до покою і скоромовкою затріщала 

про рукавички, а бабуня вже виймали зі спідниць потертий 

шкіряний пулярос... Словом, чотири заповітні карбованці були у 

руці. 

Фесуня бігла гостинцем аж до Ріки. На кригу з'їхала з 

високого валу на кавалкові кимось забутої на совгачці клейонки і 

тепер йшла швидким рівним кроком по замерзлій течії, не 

оглядаючись на снігові кучугури обабіч берегів, котрі у світлі 

місяця давали чудернацькі і страшнуваті тіні. 

До хутора, якщо йти замерзлою течією, – кілометрів зо два. 

Вдень можна було їх подолати за сорок хвилин. Але тепер, коли 

вже давно смерклося і місяць зупинився прямо у Фесуні над 

головою, йти було важче. З-за снігових завіїв раз-у-раз чулися 

якісь незрозумілі звуки – чи то якийсь птах кричав, чи гавкав лис 

чи, може, не допусти Господи, якесь страховисько ховалося в 

зимних білих перинах і норовило її, Фесуню, налякати та вернути 

назад додому. 

Десь посередині шляху Фесуня враз завагалася. Може, не 

варто далі йти, а бігти, поки не пізно, домів? А в понеділок... Сама 

думка про те, що рукавичок доведеться очікувати ще два дні, так 

засмутила, що увесь страх зник, і Фесуня почала голосно співати, 

заглушуючи піснею сумніви і ляк. 
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Сяк-так дісталася вона до хутора. Знайшла хату з 

кімнаткою-кооперативою і постукала у вікно. Крізь шибку 

виглянула ще нестара жінка у хустині з вінчиком, і за хвилю 

грюкнула клямка – двері відчинилися. 

 

22 

 

 – Чого тобі, дівчинко? 

 – Рукавички. Рукавички з кролячим футерком, – промовила 

Фесуня. 

Продавщиця неквапом зігнулася і вийняла поліетиленовий 

пакет. У ньому були рукавички. 

Дорога назад не була ані довгою, ані страшною. Фесуня, 

підстрибуючи та приспівуючи, ковзала замерзлим річищем. 

Падала, піднімалася, то бігла, то йшла. Раз-у-раз підносила вона 

вгору руки у гарненьких, на один палюшок, чорних сатинових 

рукавичках, підбитих білосніжним м'якеньким кролячим футерцем. 

Але ж вони були притульні, але ж тепленькі, але ж прекрасні! Не 

було в ці хвилини щасливішої дівчинки на цілому білому світі, аніж 

та, що танцювала додому замерзлим плесом Ріки, аніж та, яку 

випадковий перехожий і не зауважив би серед високих кучугур, 

які намела зима обабіч Річкових валів. 

 

*** 

 

...Помер Юсько. Старий бездомний. І Марко взяв лопату та 

поволі, – він завжди дибав поволі, наче старий дід, хоча самому не 

виповнилося й сорока літ, – пошкандибав на цвинтар. Але чомусь 

власне сьогодні йому не хотілося братися до роботи. Був Марко 

сумний. І мав, як завжди, натверезо, такий печальний-печальний 

погляд, що співчутлива людина не могла б більше секунди йому в 

очі дивитися. Може, тому кожен і поспішав налляти йому тих сто 

грамів, аби Марко повеселішав, аби під хмелем відійшли від нього 

похмурі думки. Що там собі міркував тверезий Марко, сказати 

тяжко, але здогадатися можна було. Бідака вродився добрим і 

роботящим, але до дівчат його не манило. То ж лишився сам. Рано 

постарів і мешкав тепер у батьківській хатині, ще довоєнній, один, 

як палець. Що було дивуватися, що попивав? Та й скільки він міг? 

Небагато. Взяв сто-сто п'ятдесят на душу – веселішав. А коли 

випивав більше – плакав. Ніхто не питав, чого. Звикли до його 

самотності і до його сліз. „Ат, вже Марко плаче. Відпровадь-но 

його, синку, додому, – казала якась господиня, скориставшись 
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Марковою роботою та наливши йому за це десять дека. Діти 

проводжали Марка залюбки. Діти його дуже любили. І Марко 

любив дітей. Уже коли його кликали за підмінного на якийсь 

колгоспний трактор, то того дня уся сільська дітвора їздила з ним. 

І з цього всього найбільше тішився сам Марко – наче мала 

дитина. 

 

23 

 

Та найбільше любив Марка малий Ольоша. Ольошова мама 

їздила на заробітки на БАМ. Грошей не привезла, але там у неї 

знайшовся Ольоша. Залишила малого в баби, а сама назад 

поїхала. Приїжджала рідко. Ольоша в основному з бабою жив. Та 

ще ось до Марка прив'язався. Вигадав, нібито Марко – брат його 

татка, стрийко себто. А сам татко, казав, у помиях втопився. 

Чвалав Марко дорогою, а Ольоша вже чатував, як би 

причепитися. 

 – Підеш зі мною? – Марко майже ніколи не називав Ольошу 

по-імені. Якесь йому чудернацьке виглядало те „Ольоша". А 

казати „Олекса" не смів – Ольошина мама категорично наказала: 

має бути Ольоша. 

Малий не чекав другого запрошення. Мить — він уже 

дріботів у такт великому і важкому Марковому крокові. Цвинтар 

був далеко. Аж на Шайовій горі. Це місце гарне було – поміж 

сосен і Рікою. І селяни по-своєму любили свій цвинтар, якщо тут 

до місця говорити про любов. Неборака Шая не згадували. Хіба 

вряди-годи хтось розповідав про малу жидівочку Сару і про її 

помівки. Старого бездомного теж мали ховати на Шайовій горі. 

Йому Марко і йшов копати могилу. 

Обидва – малий і старий крокували мовчки. Вони не мали 

потреби в розмові, бо і без слів чудово розумілися. Їм добре було 

разом – Маркові з Ольошею, Ольоші – з Марком. 

Дорога мощена гравієм. Він шурхотить під ногами, нищить 

черевики. Одна за одною подорожніх наздоганяють і 

перездоганяють вантажні колгоспні машини. Сонце – високо. 

Середина літа. Птахи співають. Гарно: що жити – що лежати на 

Шайовій горі. 

  – А то ми, бачиш, і прийшли, – рипнули немащені цвинтарні 

ворота, помальовані на зелено. 

Знайшли місце. Марко плюнув у долоні. Почав копати. 

Ольоша присів поруч і блимав очима. 

 – Йди-но нарви собі сливок, поки я викопаю, – Марко – до 
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малого. 

 – А я з гробів не їм. Юрко Волошаків їсть. Учора на старому 

цвинтарі нарвали грушок з Міськом Задорним, то Юркова мама 

приходили до нас увечері за порошками від живота. Мої баба 

дали, але казали, що більше давати не будуть. Мама порошки 

привозить, порошки дорогі. Нам самим треба, а баба роздають. 

Наші баба все роздають. 

– Чого ти боїшся сливок з гробів? Ми малими їли і нічого 

не було. А криниця моя, сам знаєш, коло старого цвинтаря за 

десять метрів – не раз вода аж жовта, як небіжчикове чоло. А 

п'ємо – не вмираємо. Чого сливок боятися? Колись я вмру – на 

мені сливку посадять, сливки вродять... 

Могила глибшала. Марко копав, не перепочиваючи. Поруч 

росла гірка вологого жовтого піску. Коли труну опустять, то тим 

піском зверху закидають. Вкопають хрест, зарівняють. Чого іще 

треба? 

Марко занурився у землю уже достатньо глибоко. Тепер, 

коли могила була вже готова, він сів на дні і закурив. Там було 

прохолодно і, як на гарячий липневий день, майже затишно. Марко 

курив і думав. Чомусь згадав армію. Він любив розповідати про 

військо. Може, служба була найяскравішою подією в його житті. 

Колись і Ольошка піде в армію. Ось лише при ракетах, як Марко 

служити не буде – нема тепер в Україні таких ракет. Цигарка 

погасла. Але вилазити на гору Маркові не хотілося. 

 – А що гадаєш, якби я тут зостав? 

Того, що трапиться після цих слів, копальник не сподівався. 

Ольошка, який сидів на краю могили і не спускав з Марка очей, 

враз зірвався на ноги і гепнувся на дно з лементінням: 

 – Якби ти, якби ти-и-и... – заводив малий. Якби ти-и-и! Най 

би мене разом з тобою закопали-ли! 

Малий схлипував у Марка на грудях, змішуючи розмазані по 

обличчю сльози з могильним піском. Зворушений Марко, хоч 

був тверезий, і собі розплакався. І так сиділи вони вдвох на дні 

чужої могили і плакали, обійнявшись. 

 

25 

 

Є дві верстви, два суспільні прошарки, в середовищі яких 

знайдеш високу шляхетність душі, щирість і накопичену 

поколіннями мудрість, тонку філософію буття. Це верства 

найнижча — так званий народ — підґрунтя нації, і прошарок 

найвищий — представники правдивої еліти, якимось чудом 
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уцілілі. Поза ними – усе, як лускою покрите лукавством і 

суєтністю, — прийняло правила гри цього фальшивого і 

спримітизованого світу. 

 

*** 

Стефан Дикий мав прізвисько „Вепр". А що був до того 

звіра чимось дуже подібний, то і сам себе так називав, забувши з 

роками, як правдиво пишеться. Тепер Вепр женився. Його стара 

нарешті вмерла, і ще не застигли їй ноги, як сусіди знайшли 

Вепрові Вдовицю. Вона колись мешкала у селі, а тепер – у місті, 

коло доньки. Вдовиця ще не мала п'ятдесяти, ґендлювала на ринку 

парниковою городиною, була гладенька і кругла, як паска. 

Сьогодні Вепр сам їздив до міста. Привіз. Скликав людей. 

Урядив гостину. 

На столі стояла півлітра горілки, фабричної, не самогонки, 

було накраяне сало, і усяка квашенина, ще небіжкою роблена. 

Вепр пив і закусював. Гостей припрошував. Усе йшло б 

досконало, якби він, захапаний, розчервонілий, забувши, що не 

має зубів, не вкинув до рота кавалок сала. Але було пізно. Треба 

було дати з салом раду, і Вепр його м'яв, перекладав то за одну 

щоку, то за другу. А сало не піддавалося. Вепр спересердя 

виплюнув його просто на стіл. 

Це був кінець, ганьба. Вдовиця дивилася на пом'яте яснами 

сало, що розлізлося по клейонці, і хитро посміхалася. Гості 

вщухли. Так виглядало, що вони збираються додому. Усім стало 

ясно: плакала Вепрова женячка. А йому не шкода було нічого – 

ані горілки фабричної, ані наїдків, ані витрачених на дорогу до 

міста грошей. Вепр дав би ще стільки, аби лишень зухвала 

Вдовиця не посміхалася так жорстоко, дивлячись просто у його, 

Вепрові, очі. 

Враз Вдовиця піднялася з канапи, і поки всі встигли бодай 

щось збагнути, схопила зі стола виплюнуте Вепром сало і 

...вкинула собі до рота. Гості заніміли. А білі зуби Вдовиці 

(частково вставлені, а декотрі свої) мололи сало на драґлі, і воно 

текло, посувалося і врешті-решт зникло у вдовичиному животі. 

 

26 

 

– Чи ж би я мала милого ганитися, – з тими словами 

гепнулася Вепрові на коліна і поцілувала його в масні губи. 

Якого щастя може зазнати чоловік на старість! 

Коли гості розійшлися, Вепр повідкривав небіжчині скрині, 
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повиймав звідтіля хустки парчові, полотна домоткані, коралі 

правдиві... Але Вдовиця сподівалася більшого. Вона хотіла ключів. 

Вепр ніколи не довіряв їх небіжці. Може, й добре, що завжди носив 

ключі коло себе. Бо небіжка хоч і скупа була, але мала дітей від 

першого шлюбу. Вони б усе Вепрове добро в неї повидурювали. 

Сам Вепр нащадків не нажив. А заробити вмів. Ще при колгоспі 

працював труткарем. Під ним був увесь склад отрутохімікатів. 

Вепр на тому складі днював і ночував. Пильнував, як свого. Коли 

впали на бараболю жуки, Вепрові акції піднялися. Тепер кожен до 

нього йшов затруткою і кожен щось за те ніс. Інший би на 

Вепровому місці спився. А Вепр брав грішми. Щовесни, коли 

сходила бараболя і з'являвся на ній жук, усі йшли до Вепра. Весен, 

може, з тридцять (колись за колгоспу, тепер за спілки) продає Вепр 

трутку. І немало за цей час нажив. Небіжці того ніколи не 

показував. Та й із Вдовицею не мав наміру поспішати. Треба 

придивитися, хоча уже ясно, що жінка – перша кляса. 

Веприху не треба було гонити до роботи. За тиждень вона 

перевернула все: вивапнила халупу, обсадила її кругом 

варгініями, залатала пліт. Варила, пекла, кури різала. Вепр 

погладшав і якось наче побілів. Його довжелезні руки, що сягали 

нижче колін, тепер наче вскочилися і більше спочивали на животі, 

аніж тельбалися попри туловище. З дикого Вепра зробився 

свійський кабан. Усі чоловіки в селі лише про Веприху й 

говорили – що вона варить, як чоловіка пильнує, якими 

ласкавими словами називає, й на людях не соромлячись своєї до 

нього любові. Місцеві жінки, що мали причину Веприху 

недолюблювати, на ті вихваляння казали: 

– Легко бути широкою господинею у Вепрових коморах. 

Ще до Різдвяних свят Веприха повністю перебрала на себе і 

дім, і ключі, а після свят почала їздити до міста. Як надходила 

субота, Веприха – торби на плечі і гайда до автобуса. На базарі 

продає, гроші шпарує, Вепрові хвалиться. 

Не можна сказати, що Вепр був дуже з тих торгів 

задоволений. Гроші добре, а скотину шкода. Небіжка наплекала 

птиці і поросят... Щоправда, квітів стара не садила. Який 

кавальчик землі був — усе під бараболю чи під горох, чи буряк. А 

в молодої – усе у квітах. їх вона теж на базарі продає. 

У селі з Вепра кепкували. Мовляв, має Веприха у місті 

полюбовника. 

Вепр спохмурнів. Знову якось згорбився, і руки зробилися 

ще довші. А Веприха уже не соромилася: 

– І що воно, старе, собі думає, беззубе! Який з нього 
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мужчина, коли вій все життя – коло трутки... 

Сільські чоловіки тепер про Веприху інакше міркували: 

 – Треба було Вепрові тієї женячки! 

А задоволені місцеві жіночки переглядалися, мовляв, відомо 

ж було, чим усе скінчиться. 

Вепр прожив ще два роки. Висохлий на огарок, волочив він 

щодня ноги до трутки і назад. Дорогою намагався людей 

оминати. Дибав, як привид – очі запали, руки телембаються, 

ватованці на ньому, як на вішаку... 

Як помирав, казав поховати себе коло небіжки, і Веприха 

той заповіт залюбки сповнила. 

 – Він мені за життя набрид. Чи ж маю ще там коло нього 

лежати, – казала. 

...Минуло кілька літ. Одного дня ще не стара, охайно вбрана 

жінка зійшла з автобуса і, оминувши останню в селі хату, коло 

котрої колись пишно цвіли варгінії, зайшла на цвинтар. 

 

28 

 

 – Ой мій Ладонько ясночолий! На кого ти мене покинув! –

лементіла так, що позбігалися люди з навколишніх хатів. 

 – Чого ви так заводите, Веприхо? – питали. 

А жінка ще більше — впала на гріб, обіймає, заливається 

сльозами. 

– Так мені його шкода. Так я за ним забанувала. 

– За ким, Веприхо ? 

 – За Стефаном моїм. 

 – Та ж бо, Веприхо, його могила не тут. Далі вона. А це – 

старої Ягодихи... 

Веприха сплюнула і, гримнувши цвинтарною хвірткою, 

подалася геть. Чого вона приїжджала, так ніхто і не довідався. 

 

*** 

На горі жив Шай з жінкою і дочкою. Дитина була від 

першого шлюбу; коли померла бідна Руф, малій виповнилося 

акурат шість років. 

 – Моя мама була брехачка, – розповідала мала жидівочка 

про своє теперішнє життя. – Казала, що буде бити і не била. А 

мачуха не казала, а набила. 

Жидівочку любили в селі і жаліли, але найбільше 

прив'язалася до малої Зося, вісімнадцятилітня дівчина, що лежала 

на сухоти. 
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– Мамо, – просила Зося, – нехай до нас мала жидівочка 

прийде! 

 – Пощо тобі жидівочка? Прийдуть тітка Горакові, вони тобі 

п'явки на груди поставлять, може, легше стане. 

 – А таки, мамо, нехай тітка Горакові не приходять, бо вони 

кажуть, що я вмру. А жидівочка про весну так гарно розповідає, 

так уміє забалагурдити, що я про слабість забуваю. 

Стара Текля мусила вбирати кабат – і бігцем до Шая: 

 – Пустіть, Шаю, Сарцю до моєї Зосі. 

 – Гадаєте, господине, що мені шкода? – Шай крадькома 

зиркав на дружину. Але та мовчала, насуплена, розтріпана, вже 

перед полуднем, а ще невмита. При чужих перечити несміла. Назад 

Текля вертала з Сарцею за руку. 

 – Як тобі, Сарцю, коло нової мами? 

 – Моя мама була брехачка, – зачинала мала своєї завченої... 

 – А ти, Сарцю, слухай мачухи. Ласкаве теля, Сарцю, дві 

корови виссе. 

 

29 

 

Мала дріботіла ногами, намагаючись встигнути за 

широкими Теклиними кроками. Дорога була неблизька. Шайова 

хата, чи пак, гора – зовсім за селом. Без особливої причини туди 

мало хто й ходив. 

 – На тобі, Сарцю, подушинку, – Текля простягнула дитині 

зачовгану розм'яклу цукерку, і мала задибала ще жвавіше. 

Далеко від Шая йти. Але місцина його гарна. Шкода, що 

мертва. На горі не росте ані бараболя, ані пшениця. Шай пробував 

сіяти горох, але й той засихав швидше, аніж набирав зерна. Але 

місцина гарна. З одного боку – молоденький сосновий ліс, а з 

другого – ріка. На ліс Текля нарікала. Все казала, що Зосина недуга 

від нього. Торік йшли дівчата сосонки садити. Багато їх ішло. Текля 

й Зосю вислала. Чи то дитина розігріта на вологу землю лягла, як 

притомилася, чи то приморозок весняний так груди прихопив. 

Незадовго після цього злягла Зося. Дівка, як мур. Плечата, білолиця, 

а ради дати не можна. Текля що не робила – сіль гарячу прикладала, 

лій собачий пити давала, на докторів півмаєтку пішло – дівка не 

встає. 

 – Ви гроші на вітер не викидайте, з неї нічого не буде, – 

казали знавці, хто вже не одного сухотника з хати виніс. 

Ще й старий бурчить. Недолюблює він Зосю. Все каже, не 

від нього вона. А від кого, старий дурню! Текля не любила 
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чоловіка. Навіть не так – вони обидвоє не любилися. Тяжко 

сказати, чому так сталося. Василь ходив за Теклею услід, як 

дівкою була. Мама його, гонорові господиня, посідали аж 

п'ятнадцять морґів поля, аж капелюх йому ховали, аби до Теклі не 

йшов. Але коли Василеві зерномашина палець втяла, мама 

змилосердилися і позволили Теклю взяти, а вона вже Зосю носила... 

Василь отож усе життя щось вираховував і все казав, що 

Зося не його. Через те Текля й просити щось для хворої у нього не 

сміла. Хіба яку копійку приховає, то купить цукерку чи халву. Зося 

того й не їсть, але Теклі легше, що може їй хоч якось життя 

засолодити. 

Коли Текля з Сарцею прийшли, Зося вишивала подушку. 

Мала сідала коло неї і зачинала співати – єврейських, німецьких, 

українських. 

 – Не бануй, Зосю, – говорила мала. – Скоро літо. Вийдеш 

на сонечко, в город, воно сухоти з грудей і витягне. А я тобі малин 

назбираю. 

Як Зося засинала, жидівочка сиділа коло її ліжка тихенько, як 

мишка, лише блимали очі чорні, як перестиглі сливки. Така була 

дитина добра. 

...Коли її везли на возі до лісу – жидів стріляли акурат під 

тими соснами, що Зося садила, – вона все допитувалася, а чи це 

буде дуже боліти, коли вбиватимуть. 
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„ Дуже, але недовго",  – реготали у відповідь поліцаї.  

 Пішла жидівочка зі світу, пішов Шай і його нова жінка, 

пішло їх багато, бо до війни євреї коло Ріки великими родинами 

жили. 

На Шайовій горі після війни урядили новий цвинтар. На 

старому уже місця не зосталося. Тож відтяли половину гори. Одна 

частина пішла на пісок, його продавали на будови і зміцнювали в 

такий спосіб економічний стан колгоспу, а на другій тепер 

вмерлих ховали. І Зося там лежить. Хрест дерев'яний уже підгнив, 

похилився від часу, на гріб давно ніхто не приходить. Лише 

барвінок... Як надходить весна, сповиває Зосину могилу, аж по 

хресті в'ється. На Шайовій горі добре лежати – повінь сюди не 

доходить: небіжчиків Ріка турбувати не сміє. Сонечко пригріває, 

сосни шумлять... Так і гляди з-за котроїсь вигляне чорнооке дівча 

і затарахкотить своєю помівкою: „Моя мама була брехачка. 

Казала, що буде бити, а не била. А мачуха...". 
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*** 

 

Прийшла осінь. Довгі непогожі дні тягнулися, як вози з 

буряком із колгоспних плантацій – одноманітно, повільно, 

нескінченно. На вулицю тепер можна було виходити хіба в 

величезних гумових чоботях, які видавали на фермі дояркам і 

свинаркам, – усі одного невиразного кольору і одного розміру. 

Носили їх, незважаючи на це, і малі, і старі. Бо гумаки були 

найнадійнішим взуттям для осінньої погоди. До того ж –

безкоштовним. Від того взуття діти діставали ревматизм, а дорослі 

плюс до нього ще й мозолі на п'ятах та пальцях ніг. 

У листопаді, коли з поля все було прибрано, зачиналася в 

селі любов. І щосезону, як обов'язковий атрибут осені – якийсь 

родинний скандал. Цього разу він вибухнув у несподіваному 

місці. 

 – Дивіться, дивіться,   гомоніли сільські матрони, – хто б 

сказав... 

 – Виділа-м її. Йшла до кооперативи за хлібом. Встидно їй. 

Така, знаєте, поважна господиня, а він їй ганьби наробив. 

Як можна таку жінку зневажити через горбату? 

– А воно, горбате, ви собі подумайте, полізло до такого 

господаря! 

– А що ви дивуєтеся, горбата хлопа не виділа, а тут трапилося, як 

сліпій курці просо... 

Село судило Міська «від газу». Та не судом – язиками. І хто 

знає, якби можна було вибирати, чи Місько не надав би перевагу 

таки криміналові: відсидів – маєш спокій. А тут у село не вийдеш 

– скрізь чуєш за спиною як не шепіт, то відверті насмішки або 

стикаєшся з такими поглядами, від котрих біг би світ за очі. 

Зрештою, і на це є спосіб –заллєш собі очі – і хоч трава не рости. 

Нехай тоді говорять, що хочуть. Ось лише як до Марії 

доступитися, котра уже тиждень ходить по хаті горда та 

недоступна, зі сльозами на очах. Їсти не варить, на дітей не 

гримає. Уся якась піднесена наче, презирлива і холодна. Такою 

свою жінку Місько ще не бачив, і вона йому тепер, може, ще 

більше подобається. Але як приступити? Що казати, якими 

словами просити? Ото наробив собі, старий дурень, клопоту з 

горбатою. Нехай би вона була пропала. 

А як було? Йшли вони з жінкою поважно на весілля. За 

старостів. Бавилися гарно. Місько не пив багато. Обидвоє 

танцювали і з собою, і з ким кожен хотів. Нікотре одне одному не 
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боронило. Музики були аж з третього села. Гостей багато. Погода 

добра – танцюй, співай, веселися. Хто знав, що його, Міська ,,від 

газу", чоловіка такого потрібного в селі, без якого жодна 

господиня не обійдеться, бо кожній треба як не камфорку 

перевірити, то лічильник справдити, так ганьбитимуть? Місько, 

бувало, в яку хату не зайде – скрізь сто грамів наливають. Але він 

не пияк. Він господар добрий. Хату вибасував, як школу. Жінку 

має гарну, дітей чемних. Але тепер все пропало. І через що? Завів 

на весіллі горбату під стіжок. Та ще якби яку кралю, а то таку, 

котрої в селі ніхто не хотів. Горбата потім тиждень хвалилася: «З 

таким хлопом, – казала, – і согрішити – Бог простить…». І ходила 

щаслива. Жінки плювали, а чоловіки підсміювалися: „А розкажи-

но, як там було...". 

Ото Місько і має тепер через це клопіт. Бо полюбовна 

історія, звісно, дійшла й до його Марійці. Що вона лише не 

виповідала йому! А плакала як! Тепер не плаче. Лише ходить по 

хаті замислена та сумна. До церкви в неділю не йшла – встид, 

каже. Їй. А йому, Міськові, що казати? Але сміх сміхом, а треба 

щось робити. Якось жінку забалагурдити – не йти ж на старості 

літ до когось у прийми. Та й Марійка з дітьми... Як він без них? 

– Чуєш, Марійцю, аби Ріка цього року не здуріла та не 

потрафила ще й восени вилляти... 

Марійця мовчала і щось наполегливо розтирала у макітрі. 

– Я  кажу: таке ллє, як з відра надворі. Не тяжко повені. 

Марійця не відзивалася.  

– Я тут в кооперативі був... Дивися, яку забавку малому 

купив... 
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– Віднеси горбатій, може ще ти вродит! – відповідь – як 

шабля. 

– Е, Марійцю, чому ти така глупа?.. 

   – Мовчи, мудрагелю. Вже наробив-єс встиду з тими 

своїми розумами. 

 – Але це неправда, Марійцю. Дурна горбата щось вигадала, а 

ти віриш. Знаєш-бо як я тебе і діточок люблю. А ти тепер, якби я 

вмер, мабуть, і не плакала б. А мене серце ниньки болить. 

Марійка відірвалася від макітри і непомітно глянула на 

чоловіка. Він і справді здався їй якимсь блідим і нещасним. І 

Марійка на мить уявила, що було б, якби Місько і справді вмер. 

Як би вона вбралася на похорон, як би голосила: „На кого ж ти 
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мене, нещасну вдову, покида-а-а-аєш...". Марійка так ясно уявила 

картину Міськового похорону, що аж розчулилася. 

„Може, дати йому їсти, бо ж впаде з сил..."– сумніви вже 

гризли душу. 

Поставила мовчки перед Міськом миску з капусняком. Та 

так та миска і простояла до ранку. 

...За вікном шептав осінній дощ. Вечори тягнулися довгі і 

холодні. До клубу тепер не ходили, і місцевий кіношник терпів 

збитки. Засинали коло телевізора та пліток. У хаті Міська „від газу" 

того вечора телевізора не вмикали. У печі гудів вогонь. Тяга була 

добра. Газ ніде не пропускав. Марійка з Міськом лежали вже разом. 

Вона схлипувала. Плакав і Місько – тепер від полегшення. 

 – Не плач, Марійцю, може, хто вмре або женитися буде –

дістануть люди нові плітки та й про нас забудуть. Не плач. 

І вже крізь сон: „Аби лише Ріка не вдуріла та не хотіла сего 

року ще й восени вилляти...". 

Неділя. Ранок. Фесунині мама напекли пирогів, а тата 

полуднувати не докличуться. Тато сидять в саду під яблунькою 

коло ними зробленого столика і читають газети. У них на носі 

смішно так причепилися маленькі окуляри без „вушок", що 

називаються пенсне. У селі таких ніхто не має, і тато кожного разу 

після читання ховають їх у шкіряний м'якенький футляр і кладуть 

високо на креденсі, аби діти не дістали. Там, на креденсі, лежить ще 

„Кобзар" у дерев'яній різьбленій шкатулці і стоїть так само                                                                                                                     

різьблений з дерева орел, подарований татові тіткою Марією на 

Миколая. Коло орла (так само тітчин презент) – маленька 

порцелянова балерина в рожевій з білим порцеляновій пачці, з 

високо піднесеною порцеляновою стрункою ніжкою. Фесуня не 

раз, коли нікого нема в хаті, пробує так само, як порцелянова 

балерина, витягнути ногу і піднести її, трохи зігнуту в коліні, аж до 

ліктя. Інколи Фесуні вдається цілком відтворити порцелянову 

фігуру, і вона, застигнувши перед дзеркалом, уявляє себе на 

великій сцені, як на вершку креденсу. 

Фесуні не дозволяють брати порцелянову балерину до рук. 

Тато дуже дорожать цим дарунком сестри, котра приїжджає з 

міста рідко, лише на великі свята, а то й лише на престольний 

празник. Тітонька Марія сама чимось схожа на порцелянову 

фігурку – бліда, тоненька, така, що, здається, може розбитися від 

найменшого необережного дотику. Тітка працює офіціянткою у 

ресторані і, коли приїжджає, сама накриває стіл. Вона робить це 

по-іншому, ніж мама, розкладаючи серветки так штудерно, що 

навіть прості мамині страви зачинають виглядати вишукано і 
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святково. 

Мама не люблять тітчиних відвідин. Вони наче ревнують 

тата до порцелянової сестри і робляться похмурі та недобрі. Але 

вголос мама не нарікають, бо ж прийшли в татову родину з 

простої сім'ї і, хоч прожили в ній уже більше, ніж у своїй, так і не 

позбулися певного дискомфорту, який відчувають у цьому 

незвичному для них середовищі. Одначе мама мають одну суттєву 

перевагу, яка підносить їх навіть над тіткою Марією. Та перевага – 

це мамині очі. Великі, подовгасті, кольору молодої бірюзи, вони 

на смаглявому обличчі, обрамленому чорними кучерями, ваблять 

і зачаровують так, що один лише позір змушує забути про дещо 

простуваті мамині манери, про певні кострубатості їхньої мови. 

Тато маму кохають без пам'яті, і це вирішує тональність 

ставлення до мами з боку татової родини. Маму шанують, як пані 

дому. І все ж, без родичів мама і тато лише й почуваються добре і 

лише тоді розуміються з півслова. 

Тато урядили в домі два культа – маминих очей і маминого 

борщу. Вони так піднесли скромні мамині кулінарні здібності, що 

звичайнісінький борщ піднявся до рівня ритуальної страви татового 

з мамою кохання. Усі татові приятелі (а їх ой, як багато) 

беззастережно погодилися, що нічого смачнішого в житті не їли. 

Звичайнісінький борщ, таким чином, був виставлений на таку 

висоту, що зрівнявся за значимістю навіть з порцеляновою 

лялькою від тітки Марії і не поступався їй ані вишуканістю, ані 

вартістю. 

Отже, неділя. Мама, не дочекавшись тата, переносять 

полуденок з хати під яблуню. Стелять обрус, розкладають ложки і 

видельці з написом „общепит". Прибори з нержавіючої сталі 

привезла тітонька Марія з ресторану. Є ще такі самі („общепит") 

тарелі й півмиски, але мама їх вживають лише на свята. Видельці 

й ножі йдуть на щодень, бо тато не можуть їсти алюмінієвими, які 

продаються в місцевій крамниці. 

На столику під яблунею парує мамин борщ і пахнуть пироги 

з гречкою. До цього всього мама доносять ще печену качку, 

квашене молоко, сир зі сметаною, мізерію і великі руді помідори та, 

прямо з грядки, молоденький часник. 
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Тато їдять мало. Вони більше жартують з дітьми чи 

розповідають якісь смішні історії. Борщ тим часом стигне, і мама 

несуть свіжий, гарячий. Але тато і його ледь зачерпають. Так 
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триває, аж доки не трапиться якийсь гість – татів приятель чи 

мамин родич, і тоді зі столу зникає все: і печена качка, і 

гречаники, і знаменитий борщ. Наприкінці полуденка тато таки 

виїдають свій борщ, і мамині очі засвічуються. 

Та на цьому застілля не закінчується, бо Фесунині тато – 

знаменитий співака, і всі його приятелі також. Отож після 

недільного полуденка зачинаються співи. Кожного разу до вже 

відомого репертуару додається якась нова мелодія, чи то з міста 

привезена, чи почута деінде. Часом тітка Марія передає якусь нову 

платівку, і її слухають на величезному лямповому радіо, до котрого 

прилаштований програвач. По цьому радіо зранку передають 

Службу Божу з Ватикану, а пополудні крутять платівки. Дуже 

швидко тато з приятелями розучують музичну новинку, і вона 

розходиться селом, стаючи популярною й тут, на глибокій 

провінції. 

Тато мають такий приємний баритон, що приїжджали їх 

просити аж до обласної філярмонії, але тато сказали, що вони зі 

сцени не співають. Тато не ходили на традиційні радянські 

святочні концерти, ані на жодні інші заходи, організовані владою. 

Ніхто ніколи так і не зміг змусити їх піти на демонстрацію, хоч 

вони працювали в місті, і там важче, ніж у селі було від того 

відкрутитися. 

 

Втім, тато не раз збиткувалися над місцевим начальством. 

Якось перед святами вифарбували вони паркан двома фарбами – 

знизу жовтою, а зверху синьою. А що фарб тих привезли з міста 

достатньо, то ж і сусідам позичили. Через кілька днів жовто-сині 

паркани з'явилися на всій вулиці, і Кровзалляє бігав по хатах, 

погрожуючи: хто не перефарбує – буде покараний. Але була вже 

Великодня п'ятниця, і ніхто з селян навіть під страхом арешту не 

взявся б у цей день за роботу. Так синьо-жовті паркани і простояли 

упродовж усіх Великодніх свят. З цього приводу в районі було 

видано циркуляр – пильнувати, аби подібне більше ніде не 

повторилося. Одначе татів задум раз-у-раз повторювали то в 

одному, то в іншому селі, і навіть по багатьох уже роках після 

татової смерті знаходилися дотепники й тиражували його жарти 

над владою. 

До власне влади тато звикнути так й не змогли. Не 

прижилися вони при радянських порядках. І відійшли дуже рано, 

на сороковому році життя. Вмерли літньої недільної днини. Зранку 

вони, як звикле, сиділи коло яблуньки, але газет не читали, а були 
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якісь замислені наче. Сказали мамі, що перепочинуть годинку. 

Мама відправили дітей на Ріку купатися, аби в хаті не 

галасували. А самі взялися варити свій борщ. Тато заснули. Вже 

й полуденок готовий – мама кличуть –  не докличуться... 

Того недільного дня не було веселого полуденка у 

Фесуниній родині. І вже ніколи більше не сиділи тато під 

яблунею, і не всміхалися молодо мама своїми бірюзовими 

очима, несучи на дерев'яній таці знаменитий борщ з гречаними 

пирогами... 

 

Можна багато пояснити і збагнути в сутності людського 

характеру, гортаючи книгу дитинства і перших років юності. 

Бо все, що в нас є — доброго і злого — має походження Звідтіля. 

У той чи інший період життя те „Звідтіля" проявляється у 

певний спосіб. Кожен вчинок, кожен крок диктується Звідтіля. 

Часом ми, здається, губимо своє Звідтіля, пробуємо його забути 

чи зректися. І врешті-решт кожен (хтось, може, навіть в свою 

останню мить) вертає до себе, до своїх витоків, до своєї Ріки 

чи порцелянової балерини на старому креденсі. І лише тоді 

розуміє: усе, досі пережите, передумане, вистраждане, – 

всього-навсього стежина в минуле. І майбутнє – це просто 

кроки у Звідтіля. 

*** 

Маланка мешкає в кінці села, в тому самому місці, де Ріка 

круто завертає і де ще видно старе річище, те русло, яким вона 

плила в давнину. Маланчина хата – найбідніша. Лише в ній нема 

дерев'яної посаски і долівка мащена жовтою масною глиною, 

якої багато лежить коло Ріки. 

Маланка бідна і в додаток немудра. Не можна сказати, що 

вона цілком не має клепки в голові, але чогось їй таки бракує, бо 

не така Маланка, як усі. Живе вона відлюдькувато не через те, 

що сторониться односельців, а навпаки – вони уникають її. 

Маланка не має в селі жодного родича. її мама, що теж були 

завиткою, давно минулися, і бідній жінці залишилася єдина 

рідна душа – її дочка Олюня, дівчинка, що досягла чотирнадцяти 

літ, висока, струнка, білява і дуже мовчазна. Олюню теж мають в 



 32 

селі за причинну, але по-іншому, ніж Маланку. Бо якщо друга 

безупину говорить, то перша так само безупину мовчить. 

 

37 

 

У селі довго думали, що Олюня німа, але комусь таки 

вдалося почути її голос. Єдине, крім Олюні, звичайно, чим може 

похвалитися Маланка, – то її корова. Руда, яких тепер в цих 

місцях не тримають, бо колгоспний зоотехнік вибракував цю 

породу, Маланчина корова дає найбільше молока, і воно в селі 

найкраще. Не раз узимку, коли корови позапускаються і мало в 

кого можна знайти ложку молока, Маланка носить по хатах сир і 

роздає задармо господиням. Її Руда запускалася лише на два 

тижні, і Маланка круглий рік була з молоком. 

Але Маланчиним сиром у селі гидували. Коли якась 

молодиця потайки брала його в Маланки і ліпила пироги, то 

бувала піддана суворому допитові домашніх: „Мамо, признайтеся, 

чи не Маланчин сир?" 

 – Від корови, а не від Маланки, – кидала спересердя 

господиня. – Маланка не доїться. 

Але пироги однаково доводилося викидати у цебер, і 

молодиця кляла Маланку на чім світ стоїть, бо шкода їй було і 

борошна, і праці. Отже, й сиром серед зими не могла Маланка до 

людей підлеститися. Вони не підпускали її до себе, неначе несла 

бідна жінка яку страшну заразу чи нещастя. Не знати, чи то 

правда, але говорили таке що, нібито в Маланчиному роду жінки 

з жінками жили, наче чоловік з дружиною. Недобра слава тяглася 

з давніх-давен і, мабуть, таки була причиною непорозумінь 

громади з Маланкою. 

Цьогорічної зими Маланка розпустила чутку, мовляв, 

Олюня її віддається. І молодець – з міста. Начебто, знайшла його 

сама Маланка, коли їздила платити за газ. Тепер вона щоранку 

ходила на пошту і телефонувала в районну газову контору: 

– Халльо! Це газова? Покличте мені Механя до телефону! 

Якого? Зятя мого!.. 

Кожне слово, мовлене Маланкою на пошті, розносилося по 

селу і ставало темою анекдотів. Місцеві мудрагелі з цього приводу 

безжалісно кепкували: 

 – Маланка каже: „Мого Механя". Буде, мабуть, межи ними 

спати, бо ж в хаті – одна постеля. 

Перед Різдвяними святами Маланчин зять і справді приїхав. 

Це був старший чоловік, віку, мабуть, Маланчиного, а може, й 
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старший. У чорному, блискучому на колінах та рукавах костюмі, у 

білій нейлоновій сорочці, зашпиленій на всі ґудзики, у сірому 

кашкеті. Він мав бліде обличчя і невиразний колір очей. 

Наречений чимось нагадував покійника, що встав з гробу, 

передумавши мандрувати у кращий світ. Маланка з Олюнею 

зустрічали гостя на автобусній зупинці й потім вели через село 

попід руки: одна з правого, а друга з лівого боку. Трійця 

крокувала повільно, оглядаючись і вітаючись з кожним 

зустрічним. 

– Ото ж зять до мене приїхав, – зачіпала Маланка людей, 

котрі сьогодні, може, вперше в її житті, дивилися їй вслід 

зацікавлено. 

Наступного дня з самого ранку Олюня йшла до кооперативи 

по хліб. Вона шнурувала ногами рівненько, витягнувшись, як 

струна. Зачесана була як завжди гладко, у своїй єдиній, 

перманентно несвіжій хустині. Олюня тримала вказівний палець 

правої руки коло вуст, не відриваючи. На ньому дешевим 

червоним скельцем виблискував копійчаний перстень, які 

продають у газетних кіосках разом з олівцями та всякою іншою 

дрібнотою. Подарунок нареченого. Олюня тримала палець коло 

вуст так урочисто, що навіть якби хто хотів, то не зміг би персня 

не зауважити. 

Село падало з реготу. Але Олюня цього не розуміла. Вона 

була щаслива, наче царівна, і дешеве скельце було для неї так само 

вартісне, як коштовні діаманти. В її очах світилася така радість, що 

можна було лише позаздрити, але нікому просто не спало на гадку 

заздрити Маланчиній дочці. 

Усім навколо незрозуміле було її щастя. Вони були інші. Й 

іншою була вона. Олюнина іншість виглядала з усього – з її 

штивної, неприродньо випростаної постаті, з її зачіски, яку носили 

ще бабуня, з її маленьких білих, аж прозорих, рук, яких не мала 

жодна селянка, з її мовчання. Олюниного обличчя, здавалося, 

ніколи не зачіпали ані сонце, ані вітер. Воно було схоже на папір, 

на Маланчин сир серед зими, а густе з рудавинкою волосся, наче 

золоті рамці, пасувало до її шляхетного носа і маленьких, завжди 

стулених уст. 

Незабаром чоловік забрав Олюню до міста. Ще за якийсь 

час перебралася до дочки й Маланка. Але село й не зауважило 

відсутності двох жінок. Хата на краю стояла замкнутою, город 

необробленим, і виглядало на той рідкісний випадок, коли нікому 

до цього жодної справи не було. 
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Історія їхнього життя — це історія смертей. Той день, 

останній, наче збирає, акумулює в собі квінтесенцію селянського 

існування. Вони готуються до смерті довго, ледь усвідомивши 

себе, підпорядковуючи колену більш-менш важливу подію отій 

головній — годині смерті. Часом підготовка до останнього дня 

виглядає майже комічно і зводиться до чисто побутових 

деталей. Скажімо, кожен тримає в домі куферок, у якому 

лежить убрання, призначене для похорону. У куферку також — 

усі ті предмети, які майбутній небіжчик має намір взяти з 

собою в останню путь. Багато хто сам собі майструє труну і 

десятиліттями тримає її на стриху, аби, коли надійде час, 

нікому не завдавати клопоту пошуками домовини. Хто 

багатший — не лише резервує собі місце на цвинтарі, а й будує 

пам'ятник, вставляє у рамці свою знимку і вписує рік 

народження. Колись залишиться додати хіба дату смерті. Але 

це дрібні, побутові деталі, які сприймаються в селянському 

середовищі так само просто, як, скажімо, клопотання про 

вечерю. Взагалі тема смерті не лише присутня майже у 

кожному їхньому дні, а й сприймається без особливого 

трагізму. Про неї говорять легко, як стара Куриха: „Бог дав, 

Бог взяв". 

 – Будете, кумо, вмирати. Вже вам вуха пожовкли. 

 – Кажете, буду? Абись-те мене обмили. 

 – Хто знає, може, я скорше вмру, а ви ще з того вийдете. 

На те — Божа воля, — приблизно так може звучати діялог 

між недужою і сусідкою, що прийшла її відвідати. 

Ще одним покажчиком, так би мовити, заземленого 

сприйняття смерті, є трапези біля покійника. У першу ніч, коли 

небіжчик лежить на столі, збираються коло нього селяни 

читати Псалтир. Те читання, чи пак, речитатив, 

супроводжується ритуальними піснями, розмовами про 

покійного. Десь за північ господар чи господиня виносять 

частування — горілку і закуски. Присутні п'ють і їдять тут 

же, не звертаючи при цьому уваги ані на небіжчика, ані на 

специфічний запах, що вже йде від тіла. 

Історія їхнього життя — це історія смертей. У ланцюгу, у 

сув'язі народження і смерті усе поєднане. Тому зв’язок між 

предками і тепер сущими – безперервний. Дарма, що живі 

мешкають у хатах, а мертві лежать у могилах. Цвинтарі – біля 

церков – отже свята справляють разом – живі з мертвими. 
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Перші приходять до других на могили. Кажуть, і мертві 

навідуються до живих. Що б там не було, але в селі не раз 

почуєш цілком поважну розповідь про те, що „мама ниньки 

вночі приходили"... Про мертвих говорять, як про живих – 

спокійно і майже весело, з твердим переконанням, що там, у 

недосяжності, легше і краще, і що усі там будемо. 

 

41 

 

Бабуня здавалися супроти Теклі ще меншими й тихішими, 

аніж були. А висока Текля з тріскотливим голосом і глухим чи то 

„р" чи то „гх" була така гамірна, така голосна і така велика, що 

дім, коли вона приходила, наче опускав причілки, і стеля робилася 

нижчою. 

Текля усе робила дуже галасливо. Галасувало у її руках 

навіть відро, коли вона різко так, наче зі злістю, брала його до рук 

і бігла до криниці зачерпати воду. Відро спочатку дзвеніло, 

плакало, як дитина, скаржилося на Теклину брутальну з ним 

поведінку, а потім, уже повне водою, стогнало, як старий хворий 

дід. Текля приносила воду до хати і з грюкотом ставила відро на 

долівку так, що Фесуня ближче тулилася до бабуні, котрі й самі 

Теклі наче боялися. 

Текля приходила варити. Дід найняли її, бо бабуня так багато 

шили на швейній машинці, що на куховарення їм чи то часу не 

вистачало, чи бажання. Скорше, того другого, бо вони самі майже 

нічого ніколи не їли. Були такі худенькі, аж світилися, і Текля все 

казала, що не Божим же духом вони живуть, натякаючи на те, що 

бабуня лише роблять з себе таку тендітну жінку. Не відомо, чи 

лише куховарення було причиною Теклиних щоденних відвідин. 

По тому, яким веселим робилися дід, коли вона, як вихор, влітала в 

дім, можна було здогадатися, що жінка ця має при господареві й 

іншу ролю, ту, котру вже давно не посідає анемічна дрібненька 

господиня, замаленька, захуденька і затиха, як на дідові смаки. 

Текля чулася в домі, як у себе, і варила, що сама вважала за 

потрібне, ніколи з бабунею не порадившись. Ба навіть більше, 

Текля готувала страви, які любив господар, а на бабунині бажання, 

навіть, якби бабуня їх і мали, все одно не зважила б. 

Якось бабуня попросили лише одне – аби Текля не смажила 

так багато цибулі. У бабуні від цього запаху починалася страшна 

мігрена. І тоді вони мусили полишати шиття і лягати на куферок у 

своїм покої, бо Текля не дозволяла серед білого дня розстеляти 

ліжко. Після цього несміливо висловленого бабусиного 
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побажання Текля смажила цибулю ще частіше і то так, що її запах 

можна було занюхати аж біля кооперативи. Бабуня більше нічого на 

те не казали, лише частіше посилали Фесуню за порошками. Ліки 

від голови були чимось абсолютно незамінимим у домі і вони 

завжди лежали у бабуні на креденсі. Це був бабунин рятунок на 

мігрену, хоча, коли починався біль, уже ніщо не могло допомогти, 

і бабуня попросту зникали з життя дому на два-три дні. Навіть 

дід, хоч були з бабунею дуже жорсткі, відступали перед тією 

хворобою і робилися не те, щоб лагідніші, а якісь наче перелякані, 

коли бабуня без сил лягали на свій куферок. Але навіть у ті дні не 

переставала діяти Теклина заборона на розстеляння ліжка посеред 

білого дня. 

Окрім бабуниної мігрени існувала ще одна обставина, за якої 

Текля частково втрачала владу у домі. Це був день, коли у просторі 

сіни вносили великі металеві форми для виливання свічок. 

Задовго перед тим дід заявляли Теклі, що на той час вона не 

знадобиться, і ранок починався в домі якось дуже сонячно і 

погідно. Дід виносили з комори великі жовті круглі ароматні 

плесканки воску. Клали їх у великий чавунний баняк, що вже 

розігрітий стояв на печі, і запах літа, меду, квітнучих лип зливався 

з таємничим ароматом, який вдихаєш у церкві під час Служби 

Божої. Запах розтопленого бджолиного воску не можна ні з чим 

порівняти, ні з чим сплутати... Пізніше він завжди асоціювався для 

Фесуні з радісним днем і передчуттям великого свята. 

Свічки лили довго. Робота це була майже урочиста, треба 

було мати велике терпіння та й навик: чекати поки вистигне 

перша порція воску у формах, тоді доливати наступну, а далі – ще і 

ще, аж до моменту, коли металеві форми наповнювалися дощенту. 

Тоді рештки воску зливали у поливану мищинку, і, освятивши його 

згодом у храмі, бабуня виливали його на воду – помагало малим 

дітям від переляку. 

Форми стигли. А дід з двома помічниками, церковним 

паламарем і господарем, що офірував віск, сиділи на лаві коло 

стола і говорили про щось поважне і дуже часто для Фесуні 

незрозуміле. За якийсь час усі троє підходили до форм. Дід 

натискав на якийсь гачок, форми розчинялися, і чоловіки 

обережно виймали з них довгі жовті свічки. Лічили, завивали у 

папір і ховали. Після цього процедура починалася заново. До 

вечора свічок набиралося вже багато. Усі вони, перераховані і 

запаковані, мандрували до церкви. 

Після цієї роботи дід завжди були лагідні. Вони сідали з 

бабунею коло великого лямпового радіо і слухали „Театр перед 
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мікрофоном". Одного такого вечора Фесуня заснула у діда на 

колінах, слухаючи радіовиставу. А прокинулася вранці від 

якогось дивного звуку у домі було стишено-галасливо. Багато 

чужих людей метушилися, носили воду до дідового покою і 

Фесуню туди не впускали. Тоді вона, здивована, вийшла на 

гостинець і знічев'я попростувала аж до кооперативи. 

 

43 

Дорогою їхав Місько Рудий на своєму старому обдертому 

ровері. 

– А твій дід помер! А твій дід помер! – гукав він Фесуні 

вслід. 

  Фесуня перелякалася – бігцем додому, силоміць майже 

увірвалася до дідового покою. Дід лежали на столі, і обличчя в них 

було перев'язане білою хусткою – тіло застигало. 

Текля ще приходила до них довго після дідового похорону. 

Все шукала чогось, никала по кутах то в домі, то у стодолі, то в 

коморі. Якось бабуня її застали, коли вона гребла у бочці з 

зерном. 

Десь небіжчик мав мати калиту з грошима. Десь він її 

заховав, – пояснювала Текля, анітрохи не кремпуючись своєю 

поведінкою. 

*** 

Цвіла дика рожа коло бібліотеки. Уся в малинових, аж до 

червіні, пуплюхах, вона щоранку вибухала новим квітом і 

розносила навкруги збуджуючі, звабливі пахощі. 

– Але цвіте твоя рожа цього року! – ніхто не проходив повз, 

аби не переказати своїх гратуляцій сухій, чіхоногій Касі. – Так 

цвіте, якби-сь мала віддаватися. 

Лиха на ввесь світ Кася, що постарілася в дівках, і котру 

важко було чимось зворушити, не витримала і собі піддалася 

тим пахощам, тому цвітові, тому червневому літньому 

божевіллю, що змушує пускати сік навіть засохле дерево. Кася 

порозчиняла вікна в бібліотеці навстіж, наче і до свого серця 

хотіла впустити диво дикої рожі. При цьому вона, звичайно, не 

відривалася від читацьких формулярів і виконувала свою працю 

так само, як завжди, не зважаючи на літо і пишний цвіт. 
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– Якби Кася вмерла, борони Боже, чи заслабла, – казали 

люди, – такої бібліотекарки ніхто ні за які гроші не знайшов би. 

Кася і дійсно пильнувала книжок, як свого, днювала і 

ночувала в бібліотеці, переписуючи формуляри, перераховуючи 

томи, перескладаючи їх, сортуючи, доповнюючи каталоги новими 

виданнями. 

Кася суворо стежила, аби селяни вчасно віддавали позичені 

в бібліотеці книжки, і якщо хтось порушував терміни, йшла до 

нього до хати, як жандарм, вичитувала „мораль", забирала 

книжку і накладала заборону для неретельного на відвідування 

бібліотеки на якийсь час. 

 

44 

 

Ті її кари ніким не були регламентовані і виглядали 

цілковитим свавіллям, але Кася ні на що не зважала, боронячи 

книжки. За двадцять п'ять років, які вона прогибіла в бібліотеці, не 

зник жоден журнал, жодна газета, не кажучи вже про книжки. І все 

ж Кася дуже боялася перевірки з району. Перед приїздом 

інспекторів з культвідділу вона не знала, куди себе подіти: бігала до 

кооперативи купувати горілку і консерви, пекла хліб, несла з дому 

яйця і яблука для почастунку перевіряючих. Чого Кася так боялася, 

не знав навіть її брат, що кульгав на одну ногу, працював у колгоспі 

конюхом і був у хаті „за хлопа", бо чоловіка Кася не мала. Гринь орав 

город, розтрясав гній, садив бараболю, доглядав худобу – ніс на собі 

увесь тягар селянського господарства, яке провадив кожен, хто 

мешкав коло Ріки. 

Кася мала на голові тільки бібліотеку і окрім, як стелепати 

Гриневі юшки та випрати сорочку, нічого в домі не робила. 

Гриня тримала в руках міцно, бо коли йому попустити, 

зачинав пити горілку, і тоді роботи з нього – ніякої, а лише клопіт. 

Якось Гринь впився і застряг у глині на дамбі. То ледь його з-

під Ріки витягли, аж коней запрягали, бо берег був слизький, і 

лізти аж до води, куди вже скотився Гринь, ніхто не хотів – кому 

хочеться через пияка загибати? Ледве тоді врятували Гриня, і після 

цієї історії Кася урядила для нього ряд приписів, яких він 

порушувати не смів. Два з них були особливо пильновані. Не 

дозволялося ввалюватися до покою в чоботиськах, а треба було 

роззуватися в сінях, і не вільно було лізти на стрих. Другу заборону 

Кася пояснювала тим, що, мовляв, криве може впасти з драбини 

та поламати ребра. Але Гринь мав підозру, що тут, за цим 

приписом, ховається якась Касина хитрість. Може, міркував собі 
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Гринь, сховала Кася на стриху самогонку, що лишилася від 

маминого похорону, бо Гринь добре пам'ятав, що самогонки у 

дровітні було закопано більше, аніж випили люди на поминках. 

Куди поділася решта, Гринь не міг зметикувати, а тому мислив собі, 

що може бути схована на стриху. І він мав намір таки туди 

дістатися. Треба було лише вибрати момент. Основна перешкода 

полягала в тому, що Кася тримала драбину в стодолі, і аби її 

перенести до стрихової діри, треба було перейти з нею через усе 

подвір'я. Тут було ризико, що угледять сусіди і Касі донесуть. 

Проте Гринь усе ж зважився. 

Одного дня він відважно сказав собі: прийшов час. 

...Коли його голова піднеслася нарешті над проймою, що 

відкривала заповітне місце, і коли Гринь вчепився руками за 

дощатий настил стриху, він не повірив своїм очам: тут стояли 

великі кропив'яні міхи, чимось дощенту наповнені і міцно 

зав'язані шнурками. Гринь помацав рукою один міх, другий... 

Всередині було щось тверде, але не виглядало на слоїки чи пляшки. 

Гринь не без клопотів розв'язав один міх. Там лежали туго 

зв'язані книжки. На обкладинці однієї він прочитав 

„Підгорний...". У наступному мішку були книжки Юрія Бадзя ... 

Загалом – цілий склад забороненої літератури, вилученої в різні 

часи з бібліотечної збірки і, згідно з актами, спаленої. Навіть 

далекий від політики Гринь розумів, що трапилося б, якби хтось 

довідався про Касин сховок, про те, що вона не нищила 

заборонену літературу, а складала вдома на стриху. 

Гринь не на жарт перелякався і кинувся зі стриху геть. Але 

не встиг. Якимось дивом Кася вичула небезпеку, і покинувши 

бібліотеку в розпалі робочого дня, чого ніколи не робила, 

пригнала додому. Тепер вона сиділа в сінях на бамбетлі. 

 – Ти, криваку, чого туди виліз?! – прошипіла Кася, коли 

Гринева нога торкнулася долівки. 

Перекошене Касине обличчя було тепер не жовте, як 

сторінки старих книжок, а сіре, як багнюка надворі, як розмішана 

тумаками каша вічно розмоклого гостинця. 

 – Ти чого туди виліз, я тебе питаю?! – Кася вчепилася 

пальцями у Гриневу шию і несамовито, божевільно почала його 

душити. 

Гринь харчав. Він намагався вимовити слово, але не міг. 

Касині очі, зазвичай без певного кольору, тепер були червоні. 

Нарешті вона відпустила Гриня, впала на ліжко і завила. 

Кася не виходила з дому ні того дня, ні наступного. Вперше 

за чверть століття сільська бібліотека стояла зачинена. Хіба дика 
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рожа стовбичила під вікном, заглядаючи у дзеркало шибок. 

Ті книжки Кася палила ночами. Поспішала, поки п'яний 

Гринь не бовкнув десь про сховок на стриху. Мабуть, з місяць 

щоночі йшов з комина дим у Касиній хаті. Люди казали: самогонку 

гонить, може, весілля буде. А Кася палила книжки. Коли спрятала 

свій гріх, поїхала до району і написала заяву на звільнення за 

власним бажанням. Ніхто її особливо не просив зостатися. Заяву 

підписали легко, того ж дня, а ввечері Кася вже мела додому від 

автобуса своїми довгими, що від колін розходилися в різні боки, 

сухими ногами. 

Незадовго прислали в село нову бібліотекарку. Тепер 

вечорами у бібліотеці пили горілку сільські парубки. Було чути 

сміх, веселі розмови, співи. Книжки потроху порозкрадали, 

понищили. Свіжі газети вимінювали у крамниці на цигарки. Жодні 

інспектори з міста тепер в бібліотеку не навідувалися. Потроху 

забули про неї й селяни. Тепер рідко який колишній читач зазирав 

сюди, а якщо й приходив, то на коротко, бо в бібліотеці уже були 

не ті порядки. 

Не приходила й Кася. Вона прожила після цієї історії ще 

майже десять літ. І жодного разу не навідалася до бібліотеки. Лише 

дика рожа... Та розрослася по всьому городі, буяла, пахла так, 

неначе сподівалася на суцільне нескінченне літо. 

 

*** 

 

Ніхто коло Ріки не пам'ятав, яке Файка має ім'я. Та й кому 

спало б на гадку згадувати про це? Молоді кликали старого 

„татусю", а з однолітків, то, мабуть, нікого й не зосталося. 

Файка щоранку виходив до воріт, сідав на дерев'яну лаву під 

такою самою старою, як він, черемхою, і запалював люльку, чи 

пак, файку, як казав сам (від чого й походило його прізвисько). 

Файка зустрічав і проводжав рейсові автобуси, колгоспні 

трактори, що їхали в поле; бачив кожного, хто йшов до 

кооперативи, скільки купував хліба; чиї діти спізнювалися до 

школи; який господар коли випивав сто грам за крамницею на 

бочці; коли доярки несли з ферми крадені буряки чи мелясу, усе 

це Файка споглядав зі своєї лави, котра була прилаштована так 

зручно, що видно було увесь гостинець. Перехожі, – і малі, і 

дорослі, – неодмінно віталися з татусем Файкою, а він на 

традиційне „Слава Ісусу..." відповідав: „Навіки слава!" та додавав: 

„Дай, Боже, здоров'я". 

Самому Файці Бог здоров'я таки не пошкодував, бо мав 
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Файка у свої дев'яносто шість ясний розум, чітку мову, добрий 

апетит і здорові руки. Він і досі єдиний у селі латав господиням 

діраві баняки і був у цьому своєму ремеслі неперевершений 

майстер ще й тому, що робив це за бігзаплать. З торішнього року, 

щоправда, не ходив уже Файка на косовицю – боліли ноги. 

Файка мав приятеля Матвія, що був трьома роками 

молодший, носив довгі білі вуса і так само, як старший побратим, 

всідався щодня на лаві коло своїх воріт. Бувало так, що діди, чиї 

обійстя лежали навпроти, не обмінювалися за цілий день й 

десятьма словами. Сиділи собі, грілися на сонці, курили файки й 

мовчали. 

 

47 

 

Так рік за роком минало їхнє життя, і важко було собі 

уявити, що прийде час, коли ці лави біля гостинця стоятимуть 

порожні. 

Про Файку ходили селом різні чутки. Начебто його стара –

опириця і ніби хтось навіть бачив у неї хвіст. Казали, що вона 

варила Файці розсіл з черемхових ягід і відігнала від нього смерть. 

Про Файку та його стару любили оповідати вечорами підлітки 

малюкам, та так, що діти аж пищали зо страху, а наступного дня 

оглядали загадкового діда з ляком та пересторогою. 

Втім, дід був, як дід. Звичайнісінький. Лише на подвір'ї у 

нього не росли фруктові дерева, як в інших, – ані грушки, ані 

сливки, ані яблуні. А було темно, як в лісі – від дубів, черемох, 

яворів. Сонце до Файчиного двору не заглядало. Хата стояла стара, 

преждивічна, глиняна, з земляною долівкою, з великою – на 

півсвітлиці – піччю, в якій Файчиха пекла дідові капустяні пироги. 

Старі мали дочку й зятя. Але ті мешкали осібно, до діда з бабою 

лише зрідка привозили внучку, сліпу дівчинку років дев'яти, котра 

ніколи не бавилася з селянськими дітьми, не купалася в Ріці, не 

лазила до ледовні – великої пивниці при молочарні, де складали 

лід, аби влітку охолоджувати ним молоко. Коли гостювала внучка, 

стара Файчиха несла до крамниці курячі яйця й купувала за них 

солодощі та лимонад. У звичайні дні, коли гостей не було, вона за 

ворота не виходила. Справді важко було здогадатися, що стара 

цілісінькими днями робить. 

Файка з Файчихою жили скромно. Їли юшку з бараболі, біб, 

часник. Вряди-годи – яйце та сир від Маланки, бо свого не мали. 

Не можна сказати, що вони колись когось вигнали з хати, але 

говорити, що були гостинні, мабуть, таки не випадало б. Втім, до 
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старої багато людей ішло в потребі: коли в кого корова заслабла чи 

чоловік від дому відбився. Стара тоді зливала навроки через віник, 

сокиру та ніж. Вона підіймала зв'язане те причандалля над 

дверима, брала у велику чавунну миску свячену воду, підставляла 

мидницю і лила згори по дверях та сокирі, по ножеві та вінику. 

Рідина стікала у посудину надолі, тоді стара її брала, шепотіла над 

нею, переливала у пляшечку і давала господині. Треба було 

докладно запам'ятати, коли і в який спосіб підлити у страву 

чоловікові чи в корм – худобині. Казали, та ворожба не одному 

помогла, і все ж Файчихи радше остерігалися, аніж любили її. 

Стара вмерла на Престольний празник. Надрічани не могли 

збагнути, чим же заслужила собі таку ласку в Бога: до церкви ж не 

ходила, була відлюдькувата, ніхто її жодного разу не просив 

охрестити дитину, а вона – на тобі – відійшла у свято, коли Ворота 

до Раю відчинені, і буде тепер з ангелами Господніми у Царстві 

Небеснім розкошувати. Файка тим дуже тішився – таки його Олена 

втерла носа усім у селі – що лише не говорили про неї, а Господь 

таки взяв її лід свою опіку. 

Файка на похороні стояв коло гроба якийсь просвітлений – 

наче стара йому пообіцяла, що поклопоче й за нього перед 

Всевишнім, і будуть вони собі разом раювати. 

Але смерть до Файки не йшла. Сидів він засохлий, 

пожовклий від диму на своїй лаві, і курив люльку. 

Аж випав сніг. Закурило, замело – пса надвір не виженеш. 

Сховався й Файка. Казали люди, біжучи повз його лавку, що 

стояла тепер порожньою: „Тепер чекати весни, поки вийде". 

Селяни поспішали до своїх домівок, до дітей, до вогню, до 

гарячої бараболі й свіжого кисляку. Зачиналася зима. Вона була 

тут, біля Ріки, таки люта, бо мряка додавала вологості, й на вітрі 

при цьому встояти було неможливо. 
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Старий Файка сидів коло стола й теребив торішній біб. 

Великими рапатими пальцями він брав чорні сухі струки, 

натискав на серединку, і вилітали продовгасті оливкові зерна. 

Стара вміла варити з них смачну поливку. До бобу вона додавала 

сушеної черемхи, праженої муки... Добра була поливка. Файка, 

мабуть, такої більше й не скуштує. 

Надворі мело. Крізь шпари у шибах видувало останнє тепло. 

Враз Файка почув, як рипнули двері. Раз, другий... Старий 

повернув голову. На порозі стояла його Олена. Вбрана, як пані, 
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молода й усміхнена: 

– Збирайся, Юську, підемо... – Стара манила Файку рукою, 

махаючи коронковим рукавом тієї самої сорочки, яку років з 

двадцять тримала на стриху на свою останню імпрезу. 

Вона сказала: „Юську...". Так в дитинстві Файку називали 

мама. Бувало, він малий ще бавиться на постелі, а мама вже 

причепурені, до церкви поспішають: „Збирайся, Юську, 

підемо...". 

Файка ще раз глянув на двері. Жінка все ще стояла на порозі, 

але тепер вона була більше схожа не на Файчиху, а на небіжку 

маму: 

– Збирайся, Юську, підемо... 

Такої суворої зими давно не було над Рікою. Течія на Ріці 

замерзла аж до дна. І різали селяни лід та звозили його до 

молочарні – буде влітку чим студити молоко. Лише діти, як це 

буває, тішилися студеною погодою. Вони зробили ковзанку і 

з'їжджали з дамби на саму середину Ріки, туди, де плавали у 

Петрівку за черепашками. 

Замерзла Ріка тепер стала ще й запасною дорогою, 

коротшою вдвічі, атому нею користалися селяни більше, ніж 

звиклим гостинцем. І Файку на цвинтар везли на санях Рікою, 

так, ніби старий наостанок вирішив забавитися з дітворою, 

проїхавшись по замерзлій течії. 

Достигли вишні. Фесуня вилізла на самий чубок старого 

дерева і об'їдається червоно-чорними, подекуди вже 

покльованими горобцями ягодами, кидаючи додолу кісточки. 

Вона всілася на міцну шорстку гілляку і чеберяє ногами, 

кладучи до вуст одну за другою кваснувато-солодку вишню. 

Вийшли мама: 

– Злізь, Фесуню, бо впадеш. 

А Фесуня приспівує, сміється. Гарний липневий ранок. 

Добре поснідати стиглими вишнями тут, на дереві, а на долині 

запити зимними, з пивниці,  вершками з учорашнього 

вечерішнього молока. День попереду – довжелезний. До вечора, 

здасться, можна прожити ціле життя. Такі дні бувають лише 

влітку і хіба в дитинстві. 

Фесуня розплела коси, і волосся спало на плечі золотавими 

хвилями. Не зв'язуючи і не заплітаючи його, дівчина зависла на 

мотузяній гойдалці, прилаштованій до тієї ж вишні. 

– Аби тебе, дівко, Перун тріснув, – відчинилася хвіртка й на 

обійсті з'явилися тітка Гордакові. – Корова всю колгоспну 

кукурудзу витолочила, а дівка-на гойдалці! Вже тобі мама патли 
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повисмикують, як доведеться штраф платити! 

Тітка пішли, нарікаючи дорогою на теперішніх дітей, що не 

вміють пильнувати господарки. 

День тепер не обіцяв нічого доброго. Фесуня стала на містку 

коло воріт, роздумуючи, що робити. Гостинцем бігла Оляна, 

бездітна головиха, що завідувала шкільною їдальнею. Завжди 

розтріпана, у перекривлених черевиках, Оляна тупцювала до тітки 

Гордакової за молоком, бо голова власної корови не тримав, а 

колгоспного молока Оляна бридилася. 

Фесуня зраділа цій несподіваній зустрічі. Вона любила 

головиху. Фесуня пам'ятала її дівкою, коли Оляна ходила у 

шаляновій спідниці-плісе і викладала навколо чола дрібні кучері. 

Оляна була дуже гарна, і Фесуня, що й зовсім тоді ще ходила під 

стіл пішки, хотіла бути до неї подібною. Оляна мала тоді хлопця з 

сусіднього села, що вчився в місті на прокурора. І хто знає, якби не 

Ріка, може, нині була б Оляна прокуроршою, мешкала б у місті, 

ходила з перманентом на голові і з намальованими вустами. 

Не так сталося, як гадалося. І все через Ріку. Літо було важке. 

Селяни переживали вже третю повінь. Оляна чергувала на своєму 

обійсті, пильнувала, аби раптова вода не забрала худобу. У хаті 

було темно – електричного струму не подавали вже третій день, і 

коли хтось постукав у двері, Оляна вийшла на поріг зі свічкою в 

руці. 

Коло дверей стояв голова Григорій Михайлович у високих 

мисливських тумаках, трохи підпитий. Олена зніяковіла, 

запросила до покою. Григорій Михайлович сидів у них довго. 

Говорив він мало. І зібрався додому, коли було вже за північ. Але 

така, мабуть, Олянина доля. Так воно мало з ласки Ріки статися, що 

коли Григорій Михайлович зібрався йти – нагло зачала приходити 

вода, й ані він, ані Оляна вийти з хати вже не встигли. За півгодини 

повінь зайшла до хати, і голова з Оляною сиділи на ліжку на 

перинах, як на пуховому острові. 

 

51 

 

Дав Бог, що вода далі не сягнула, а на ранок приплили 

селяни човном і забрали „в'язнів". Коли Оляна ступила на землю, 

Григорій Михайлович взяв її за руку і сказав: 

– Негоже мені, Петрівно, так тебе відпускати – як-не-як ніч 

разом ночували. 

І повів дівчину в свій дім. 

Так Оляна стала головихою. Так випадково пішла за 
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набагато старшого за неї чоловіка. Одначе в тому, що не було в 

них дітей, не він був винен. Місцева фельдшерка, що бадала 

Оляну, десь комусь по великому секрету сказала, що бездітна – 

Оляна. Головиха одначе, їздила по лікарях і знахарях, але не 

допомогло. Григорій Михайлович не те, що був за це на Оляну 

лихий, ні. У нього були діти від першої жінки, що приїжджала в 

село, коли його призначили сюди. Вони разом усі й прибули до 

Ріки. І хату для них виділили з тих, котрі від вивезених на Сибір 

господарів залишилися. Але жінка тут не прижилася. Нудилася, 

перебирала наймичками – ніхто вгодити їй не міг, і Григорій 

Михайлович мало не щодня присилав нову колгоспницю 

помагати головисі на господарстві. 

Був у них син – рудий Місько, або, як вони казали, Мишко, і 

дочка. Але дівчина – несамовита. Язик у неї весь час лежав на 

бороді, звисаючи аж до шиї. З нього текла холодна біла слина. 

Дитя було бідне. 

Чому головиха з дітьми поїхала з села – ніхто не знав, а 

Григорій Михайлович ніколи про свою першу сім'ю не згадував. 

Отож Оляна тепер мала її заступити. А дітей не було. Григорій 

Михайлович з часом Оляну став називати не інакше, як „тлумак 

бездітний", і нещасна жінка все більше опускалася. Усе її життя 

замикалося тепер на шкільній їдальні. Вона приходила туди 

задовго до першого дзвінка, топила піч, пекла котлети 

наполовину з хлібом, намащувала окрайці хліба сливовим 

джемом і варила макарон на молоці. Діти купували їжу 

здебільшого в борг і віддавали гроші рідко. Так що Олянина 

їдальня – це було таке сільське благодійництво. Вона майже 

нічого не заробляла, але за це голова її ніколи не лаяв. 

Раз у рік, на останній дзвінок, Оляна пекла барінки з маком і 

варила румбамбаровий компот. Перед цим днем Оляна 

замовляла у тітки Гордакової подвійну мірку молока, їздила по 

дріжджі в район і брала у колгоспній коморі вищого сорту муку. 

На саме свято останнього дзвінка Оляна вбирала свою шалянову, 

ще дівоцьку, спідницю-плісе і викладала на чолі дрібні кучері, що 

були вже подекуди з сивиною. Вона посміхалася білими своїми 

зубами і чомусь теж була схожою на випускницю. Оляна мала 

одну мрію – аби отак, коли вона вбереться, побачив її прокурор 

– дитяче ще кохання. Але прокурор приїжджав рідко і до школи 

ніколи не приходив. То ж головиха мало сподівалася, що колись 

її заповітне бажання здійсниться. А може, так і краще. Простіше. 

Легше...  

Оляна саме пробігала коло Фесуниного двору: 
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– Чого журишся? 

Фесуня, що на це запитання чекала, защебетала: 

– Абись-те, цьоцю, могли голову просити, щоби нас за 

корову не штрафував. Бо тітка Гордакові уже на все село про ту 

кукурудзу розталяпали! 

День був довгий, як море. Здавалося, що до вечора можна 

прожити ціле життя. Такі дні бувають лише влітку і хіба в 

дитинстві. На гостинцеві одна навпроти другої стояли молодиця 

і дівчинка. Перша вже бачила похмуре надвечір'я долі. У другої 

сонце зійшло щойно – у два дуби... 

 

*** 

 

Коло самої Ріки, на обійсті вивезених у Сибір господарів, 

замешкали переселенці – Сліпий Скрипаль і його сестра Марта. 

Вони купили корову, дістали від колгоспу присадибу, однак 

жили бідніше, ніж інші, бо ж приїхали на чуже місце і зайняли 

господу, в якій ще не вистигла піч вигнаної родини, через що 

місцеві дивилися на них недоброзичливо. Переселенці все ж 

вини за те, що посіли чуже, не чули – не по своїй волі виїхали з 

власної хати, не самі сюди приблукали, а що біди своєї не 

розповідали – то ж хто про таке, як у них трапилося, вголос 

говорить... 

Марта на колгоспну ділянку не ходила, доглядала Сліпого. 

Щопівроку потрібна була їй довідка з районної поліклініки, так 

неначе Сліпий кожні шість місяців міг прозріти. Аби дістати цей 

документ, Марта возила в район молоко й сир, відриваючи від 

себе й без того скупий кавалок. Одначе довідка з поліклініки не 

забезпечувала від злиднів, бо місцевий голова колгоспу не 

виділяв косовицю для тих, хто не гарував на ланці. То ж Марта 

заробляла сіно для своєї корови по людях – помагала 

засаджувати присадиби, косити й загрібати отаву. Заробленого в 

такий спосіб корму не вистачало худобі на всю зиму. І Марта за 

якийсь час приспособилася позичати під процент пенсію 

Сліпого. 
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  Полегшало переселенцям, аж коли Сліпий, що був 

неабияким скрипалем, зачав давати уроки музики селянським 

дітям і брав за це по п'ять карбованців за місячне навчання 

одного учня. 
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  Переселенці були єдиною родиною в селі, до чиєї хати не 

провели електричного струму і газу. Колгосп за них не заплатив, а 

самим не було звідки взяти таких великих грошей. Тому Марта 

щомісяця ходила на третє село за нафтою до лямпи і ціліське літо 

збирала хмиз, аби взимку не мерзнути. Була вона худа, змучена, 

і здавалося, ніколи не зазнала радощів молодості. Єдине, що 

мала – це розкішні коси, що починалися природніми хвилями на 

чолі і спадали аж на пояс. Марта вимащувала хвилі, або, як вона 

казала, фалі, вершковим маслом, і через не від неї завжди було 

чути чимось згірклим. 

Переселенці ні до кого в гості не ходили. Окрім учнів, що 

навідувалися до Сліпого, жоден селянин не бував у них. Дні та 

ночі, літа й зими минали для Марти й Сліпого однаково 

безбарвно, і важко було відрізнити один рік від другого. Навіть 

бузьки, що мали гніздо на хаті ще за часів вивезених в Сибір 

господарів, прилітали щовесни в один і той же день – 19 березня. 

Марта вставала на світанку, вмивала і вдягала Сліпого, вела 

його до дерев'яного виходку за хатою, годувала і садовила у 

покою на стільці. На тому стільці Сліпий сидів цілий день, поки 

Марта бігала по людях, поки порала худобу, город, поки прала 

на камені коло Ріки, поки чистила хату і пильнувала, щоб учні-

музиканти не крали яблук з підвіконня, де вони, зірвані ще 

зеленими, достигали під промінням осіннього сонця. 

Сліпий, мабуть, мав цукрицю, бо щодня випивав десять 

фляшок мінеральної води. Цілісінького ящика, котрий щодня 

Марта притрагувала з кооперативи, акурат вистачало йому на 

сорок вісім годин. 

Сліпий ставив перед Мартою особливі завдання, коли 

йшлося про його учнів. Вона повинна була докладно описувати 

йому вигляд дівчаток-скрипальок, які брали уроки і приходили 

два рази на тиждень. Сліпий вимагав деталей, які Марті соромно 

було йому змальовувати, але перечити вона не сміла, бо тоді він 

сердився і, не зважаючи на те, що незрячий, якось вхитрявся 

Марту ще й побити. Отож сестра мусила описувати ноги й груди 

юних скрипальок, а Сліпий над цими оповідями подовгу 

розмірковував, змушуючи її ще й ще переказувати оповідання. 

З однією скрипалькою Сліпий займався без Марти. Коли 

вона приходила у визначений час, він виганяв сестру з хати, і 

урок тривав довше визначеного часу. Учениця мала п'ятнадцять 

літ. Як на свої роки була добре розвинута і ходила з такими 

хлопцями, що відслужили військо. Коли Скрипонька, так її 

прозвали в селі, приходила, Сліпий казав сідати коло нього 



 48 

близько і подати йому долоні, начебто для того, аби міг збадати, 

чи надаються пальці до музики. Він подовгу мацав дівочі руки 

своїми пухкими білими долонями, торкався кожного пальця 

окремо, прикладаючи його до скрипічних струн. Ця процедура 

займала найбільш тривалу частину заняття з гри на скрипці, і до 

Сліпого дівчина з часом так звикла, що ступивши на поріг, 

відразу простягала йому свої руки. 
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Одного дня вона, розчервоніла і зі сльозами в очах, 

вискочила від учителя і на наступне заняття не прийшла. Сліпий 

з цього приводу дуже засмутився, кілька разів посилав Марту за 

ученицею, але Скрипонька про уроки не хотіла й слухати. 

Врешті-решт Марта її впросила і дівчина знову прийшла. 

Сліпий був з нею обережний і дуже лагідний, а коли 

виходила, дав п'ять карбованців. Відтоді Сліпий завжди давав 

Скрипоньці якісь гроші, і дівчина більше не втікала, а сиділа з 

ним стільки, скільки вимагав, не раз аж до самого вечора. 

Марта тим журилася і не лише з тієї причини, що на 

Скрипоньку Сліпий видавав не лише зарібок з уроків і всю 

пенсію, а й через те, що боялася людського поговору, що вже 

йшов селом. Марта пробувала якось зарадити з братовим гріхом, 

але Сліпий як вдурів і на всі слова відповідав прокльонами. Між 

тим Скрипонька продовжувала свої візити, не припиняючи 

занять навіть влітку, коли всі діти йшли на канікули. З часом 

дівчина дуже змінилася. Вбиралася дорого, їздила до міста в 

перукарню та купувала у місцевій крамниця усе, чого собі 

бажала. Скрипонька вже не соромилася Марти і сама зачиняла 

двері на гачок, коли та мовчки виходила з хати. 

Однак з часом Скрипоньчині візити ставали рідшими. Вона 

з'являлася тепер лише у дні, коли Сліпий отримував пенсію чи 

платню від учнів. Забирала гроші і зникала надовго, а музикант 

гонив Мартою, аби йшла Скрипоньку шукати та приводила до 

нього. Сестрі рідко вдавалося вмовити дівчину на зайвий візит. 

Скрипонька ховалася від Марти, і коли та йшла до її дому, 

спинала пса, аби Марта не могла приступити. Сліпий журився, 

але забанував ще більше, коли почув від когось, що Скрипонька 

знайшла собі кавалера в місті і збирається віддаватися. 

Того дня він жорстоко побив Марту, казав, що усе через 

неї, бо вона, мовляв, дівчину відполохала. Марта ходила з 

підбитими очима просити Скрипоньку, щоб прийшла, але та 
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обіцяла поскаржитися батькові та засадити Сліпого до в'язниці. 

Відтак мусив Сліпий змиритися з тим, що є, а Скрипонька й 

справді незабаром справила весілля. 

У тузі минула осінь. За нею й зима. У березні знову 

прилетіли бузьки, а незадовго прийшов і час виганяти худобу на 

пастівник. Життя знову текло нудно й спокійно. Як потепліло і 

селянки поскидали з себе зимові курмани, помітили засянчині 

сусіди, як змінилася Марта. Вона якось наче погладшала, 

помолоділа. Тепер уже не скаржилася на Сліпого, а пильнувала 

його залюбки, приварюючи мало не щодня вареники з сиром та 

борщі. Купувала тепер для нього раз у тиждень консерви у 

крамниці і ще густіше змащувала волосся маслом. Марта керувала 

хатою й грошима, сама добирала учнів і збирала з них платню. 

Вона навіть купила собі нову хустку до Великодня і дуже 

пильнувала свої руки. Сліпий став покірний, тихий і слухняний. 

Щось трапилося в хаті над Рікою, а що – то могли знати 

лише бузьки в гнізді, бо їм зверху більше видно, та стара грушка, 

що пхалася гіллям просто до переселенців у вікно. 

 

*** 

 

             Є на світі один абсолютний люксус – пасти корови у 

червні, коли цвіте жито, а в долинах, ледь прихоплених болотами, 

густо жовтіє лоташ, і жаби кумкають, справляючи весілля. 

Світанок підбирається тихо. Сивіє роса. Потім на якусь мить 

природа наче завмирає, очікуючи, коли відчиняться небесні двері 

і вийде сонце. У передчутті привітання Золотого Пана не сміють 

подати звук навіть найбільш ранні птахи. Вони чекають 

особливого знаку від польового маестро – від жайворонка. І 

лише після того, як він злітає вгору, наче диригентська паличка 

Природи, розтинає тишу ранкова пташина орхестра. Увертюру 

починають синиці. За ними вступають сойки, ластівки. Навіть 

горобці, котрих звичайно ставлять на галерці, випихаються 

наперед, верещать, цвірінькають, пробуючи переспівати самого 

соліста. Хор вітає Пана дня, а декорацією для цієї грандіозної 

ораторії служить небо і роса, що тепер уже не сива, а підсвічена 

першим промінням, грає всіма кольорами. 

Є на світі абсолютний люксус – пасти корови у червні, 

відчуваючи себе одвічним пастухом чи пастушкою, господарем 

того світу, котрий народжується на твоїх очах. Здається тоді, що не 

існує нічого поза отсим ранком і сонцем, котре сходить. Світило 

підноситься все вище і вище. Не зчуєшся, а літній день вже мчить, 
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як спуджений кінь – ні стримати, ні повернути. 

Іван з-за Ріки любить пасти корови у червні. Він трагає за 

собою на пастівник міх глини, і поки сонце сходить та мухи не 

докучають худобі, ліпить Іван свої фігури. Він і Надьку виліпив. 

Вона така гарна, що вийшла не просто фігура, а Мадонна, вилита 

Матір Божа. Селяни хотіли коло церкви фігуру поставити, але 

священик не позволив. Казав: надто вже до Надьки подібна. 

Іван наслухався похвал за цю фігуру і від старих, і від 

малих. Мовчала лише Надька, бо була німа. 

Вона вчилася у спецінтернаті і приїжджала додому хіба на 

вихідні. У неділю підвечір йшла до автобуса, аби вертати назад, 

несучи важку, набасовану провіянтом торбу із шкірзамінника. 

Такі торби несли до автобуса всі селянські діти, котрі вчилися чи 

працювали в місті. Матері пакували туди печений домашній хліб, 

яйця, солонину, качку, курку чи навіть цілого індика, сальцесон, 

ковбасу, готові вже вареники та голубці. Студентові або робітнику 

мало вистачити на весь тиждень, бо видавати гроші на міські 

їдальні вважалося марнотратством. 

Мусила возити торби й німа. Мовчки, з посмішкою, вона 

вміла носити їх так, що стан її залишався при цьому випростаним, 

рівненьким. Надька ступала своїми довгими ногами легко, ледь 

торкаючись землі; блакитні очі, задивлені кудись далеко, – так, 

наче не торбу з провіянтом несе, а божий дар. 

З Надькою сільські хлопці не ходили: женитися з німою не 

хотів ніхто, а скривдити – гріх. Суботні вечори ділила Надька з 

приятелькою – сусідською дівчиною, що теж вчилася в інтернаті та 

хворіла на епілепсію. Посестринство, одначе, тривало недовго – 

недужа у приступі невдало впала, вдарилася головою о щось 

гостре й померла. Надька знову зосталася сама. Хіба Іван, 

сільський умілець, або, як він себе називав, скульптор, часом 

приходив полюбуватися на її вроду. 

Надька була одинока, але на її обличчі важко було 

прочитати смуток. Як, зрештою, й будь-які інші почуття. Лице 

німої завжди було погідне, ясне, ледь усміхнене. Здавалося, життя 

пропливає повз неї, наче за прозорою звуконепроникною завісою, 

не турбуючи ані своїми радощами, ані горем. 

Може, Надька сама не розуміла своєї німоти, бо ж не відала 

вона ніколи звуку людського голосу, пташиного щебету. Не чула 

Надька, як гарно грає на клярнеті рудий Маринка, як вторить 

йому скрипка Сліпого переселенця; не знала Надька прокльонів, 

що сипали самі собі на голову її мама, бо не могли пробачити 

власній душі того пориву молодості, того запаморочення, на яке 
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піддалися один раз і яке, як вони пояснювали, було карою 

Господньою, що впала на їхню дитину. Усе довкола минало, 

особливо не зачіпаючи Надьку. Чи ж не була Надька тому 

щаслива? 

З року в рік робилася з Надьки ще більша красуня. Тіло 

набрало дівочого соку, засвітилося алебастром, округлилося у 

формах. Надька була на виданні, й весілля не забарилося. 

Наречений теж був з її інтернату. 

Приготування зачалися з понеділка. У четвер плели вінок, а 

в п'ятницю Надька з дружками йшла просити. Вона виглядала, як 

царівна. Коло вінка мала шістдесят сім китайок, яких лише є на світі 

кольорів. Коси Надька розпустила, і вони, сплутані вітром зі 

стрічками, вкривали плечі, спину барвистою єдвабною мішанкою. 

Коли Надька кланялася подорожнім, коси з китайками замітали 

землю, і мало хто не розчулився до сліз з її німої краси.  

Ходила просити Надька до трьох сіл. Родина їхня була 

велика, і треба було кожного вшанувати, кожному тричі 

вклонитися і попросити благословення. Відтак, як обряд наказує, 

просила молода благословення у кожного випадкового 

перехожого, котрий траплявся на її шляху. 

У суботу перед полуднем приїхав наречений. Він дуже 

відрізнявся від хлопців, що жили коло Ріки. Надьчин суджений 

походив з якоїсь панської родини, мав тонкі шляхетні риси, голубі 

очі і білу-білу шкіру. Говорили вони з Надькою на мінах, чудово 

розумілися і були безмежно щасливі. Селяни позбігалися на весілля 

до Надьчиної хати, поставали попід парканом і милувалися з гарної 

пари. Іван притягнув свою Мадонну і встановив на Надьчиному 

подвір'ї. Наречений, зачудований скульптурою, виніс з хати вінок 

молодої і зачепив на голову фігури. Прийшов рудий Маринка з 

клярнетом. Привела Марта Сліпого зі скрипкою. Хлопці принесли 

бубон, і зачалося весілля. 

А день гарячий був. Уже збиралися до шлюбу, коли 

кинулися шукати молодого. Десь був, щойно його бачили. Може, 

пішов зі спеки скупатися на Ріку. А Ріка від Надьчиної хати – 

гостинець перейти. Післали дітей, аби побігли глянути. Вернули ні з 

чим. Пішли Надьчині мама. Ходили, шукали по корчах. Врешті-

решт у тому місці, де хлопчиська ставлять „встри" на риби, 

виявили черевики й шлюбний костюм. Так скінчилося „німе" 

весілля. 
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Фесуня будиться від сонця. Крізь прочинене вікно видно вишню, 

що зацвіла. Стежкою попри сад біжить Ганна Савакова і гукає до 

Фесуниного брата Данка: 

– Вставай, сплюху, до школи спізнишся! 

   Ганна і Данко – цьогорічні випускники. Після іспитів вони 

поїдуть до міста. Ганна – до швейного училища, а Данка тітка Марія 

обіцяли прилаштувати на будові. Йому через рік до війська. А там – 

видно буде. Ганна Савакова на Данка заглядається. Аби якось хлопця 

до себе прихилити, все Фесуню прикликає – маківниками частує чи 

порічками, – завжди знайде причину, аби Фесуню до себе заманити. 

Так, наче Фесуня може старшому братові щось радити чи дівчину 

вибирати. Данкові, може, дівчата ще не в голові. Він не так, як Славко 

Синишин – ще школу не скінчив, а вже жениться. Славко – переросток 

– три роки в одному класі просидів. Думали, що вже й випустять з 

семирічки. Але дав раду. Приїхала в село молода вчителька. Вона йому 

з навчанням помагала, а після уроків він їй – у господарстві. Там у неї 

й обідав. А не раз і ночував. Синишиха тішилася, бо ж у самої дітей, як 

мух у Петрівку – хоч один перестав об'їдати. Аж тут звідти-не-звідти 

народилася у вчительки двійня. Тепер Славко женитися мусить, 

інакше вчительку зі школи виженуть. Хлопці сміються, він від 

учительки втікає, ата, бідачка, плаче і ходить до Синишихи картоплю 

сапати – акурат, як невістка. 

Фесунині мама кажуть: аби чогось такого Данко не втяв. Але він 

не глупий. Фесуня брата добре знає і дуже любить. Вона й сама, як 

виросте, буде віддаватися лише за такого, як Данко. 

– Данцю, а таки вставай! Школярі вже йдуть гостинцем, – мама 

Данка не добудяться. 

Він не встигає на час і, ледь хлюпнувши студеною водою в 

обличчя, біжить, як загорілий, до класу. 

– Снідати прийди на перерві, – гукають мама навздогін. 

А Данків уже слід простиг. Яке там снідання. Ганна Савакова 

щодня носить йому полуденки – пироги з маком і хліб зі смальцем. 

Данко й обідати вдома не хоче після Ганниних наїдків. Мама на таке 

недобрі. Вони кажуть, що для Данка в селі дівчини нема. Хочуть, аби 

він привіз з міста – вчену. 

– Фесуню, а ти що кажеш, за кого будемо Данка женити? 
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Мама люблять про сина говорити. Але лише з Фесунею, бо 

вона його так само, як вони, обожнює. 

–  Мама чекають, що я назву котрусь, – охоче підтримує тему 
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дівчина. – А я мамі скажу – нема коло Ріки для Данка нареченої. 

 – Дивися, Фесуню, аби якої москалихи з війська не привіз, бо 

тато би йому голову стяли. 

 – Нічого не зробили б, якби привіз. Миколі з Кута що родичі 

зробили? Приїхала за ним руда Люда з Амура. І що? Скажете, 

вигнали? Приймали, ще й вареників наварили. 

– Але недовго та руда коло Миколи трималася. За місяць 

вигнав. 

 – А скажуть мама, що добре зробив? Вона теж чиясь дитина, 

хоч і москалька. 

 – До Данка москалихи не допущу! А нехай краще циганка 

чи жидівка, а москалихи в моїй хаті не буде. 

– Мама так кажуть, наче Данко вже жениться. Нехай мама 

заспокояться. – Фесуня бачила, що мама вже розчервонілися від 

хвилювання за свого улюбленця, і вирішила змінити тему. 

Вони вернули до Данкових однокласниць. Але кожна, по-

їхньому, мала якийсь ґандж. І жодна до Данка не пасувала б. 

Фесуня вийшла в сад. Стара грушка за стодолою, як завжди, 

збиралася зацвісти останньою. Вона не вбирала білого вельону, наче 

чекала Данкового випускного вечора. Грушка чимось нагадувала 

Ганну – так само чепурилася лише для нього і під вікном 

стовбичила, жебраючи Данкової прихильности. Мама й Фесуня 

мали грушку за добру спільницю. У цій господі усі: люди, тварини, 

дерева, – були закохані в Данка. 

...Мама проводжали його до міста, коли від Ріки до лісу вже 

стелилася осіння мряка. Данко того дня був до нестями гарний – 

у новому, з випускного вечора гарнітурі, у краватці, вбраній 

другий раз у житті. Мама стояли коло воріт, аж поки Данко не зник 

за скрутом дороги, і так вони Фесуні й досі – перед очима – 

задивлені у Данкові сліди. 

Данко приїжджав кожної суботи. Потім три роки служив при 

війську і писав окремо листи Фесуні, а окремо – матері. Сестрі 

розказував про дівчину Валю, котру пізнав у далекій Росії. Навіть 

хотів її додому привезти і у відпустці радився про це з татом. Але 

ніхто в родині й слухати такого не хотів. Так Данко лишив Валю на 

далеких просторах „необ'ятной". І мав від неї на згадку 

електробритву, що подарувала йому, солдатові, з України, 

невідома російська дівчина Валя, покинута ним серед північних 

снігів. Данко про Валю часто згадував, коли приїжджав від тітки 

Марії з міста, де знову працював на будові. Він приїжджав 

щосуботи вже навіть тоді, коли зачав пити. Зрештою, хто знає, коли 

зачав. Мама думали, що таки там, у Сибіру, і казали, що та Валя 
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його до горілки привчила. Але ледве чи це було так. 

Данко тяжко працював, пробував сам собі в місті дати раду. 

Тітка Марія вийшла заміж вдруге, і тепер Данком уже не 

опікувалася. Він приїжджав ще якийсь час, а потому зник. Мама 

їздили до міста шукати. 

Коли вернули, казали, що не знайшли, але Фесуня не вірила. 

Мама щось знали про Данка і те „щось" було, мабуть, таким для 

них страшним, що воліли про Данка мовчати.  Він більше не 

з'являвся. А мама незадовго злягли і померли. Данко на похорон 

прибув. Блідий, мовчазний. Не пив і ні з ким не розмовляв. 

Навіть до труни близько не підходив. Що сталося між ним і 

мамою, Фесуня так і не довідалася. Данко тепер був наче чужий. 

Лише очі, як у загнаного хворого пса. Це було останнє з ним 

побачення. Два роки після мами він помер у лікарні, і поховали 

його чужі люди, навіть не повідомивши Фесуню, бо ж вона жила 

тоді у столиці, вчилася в університеті. Данко її адреси перед 

смертю нікому не подав. 

 

*** 

 

– Куди біжиш, Марійцю? 

– До нашого Івана ладитися. 

Ладитися – це від слова „лад". Означає – готувати багато 

святочних страв і накривати великі столи. Ладяться коло Ріки 

перед Престольним празником, перед весіллям, вирядинами до 

війська, хрестинами. Ладяться під час похорону на поминки за 

померлим. 

Марійка бігла до брата з веселої нагоди: Іван віддавав дочку, і 

тепер чекали молодців з міста. Марійка вискочила з хати в чім стояла 

– з бігудями на голові, обв'язана синьою з золотом хустинкою, 

вбрана у нейлонову білу з рожами сукенку, які носили ще за її 

юності. Марійці цьогорічного літа виповнилося сорок п'ять. 

Мешкає вона з старенькою мамою і пораненим в Афганістані 

братом. Працює бухгалтером у сільраді і дістає сто сорок гривень 

зарплатні. Якщо до цього додати афганську пенсію та двадцятку 

маминої пенсії, то виходять не хтозна які гроші, але на них можна 

й прожити, й щось відкласти на чорний день. 
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Велику економію має Марійка на братові. Василь раз у три 

роки дістає безкоштовні черевики на протези, і на взуття не 

доводиться витрачати й копійки. Хіба на мамині ліки йдуть великі 

кошти, бо порошки треба купувати щомісяця, а мамі вони мало 

помагають. Василь не жениться, бо яка женячка без ніг? Та й 

Марійка вже своїх наречених поодружувала. Так коло безногого й 

хворої мами постарілася. Але вона не журиться. Марійка – дівка 

весела, добра господиня. її на всі весілля кличуть ладитися. Інша 

на цьому заробляла б, але Марійка грошей не бере і за це в 

особливому пошанівку в селі. 

Сьогодні до Івана, старшого брата, йде ладитися. Біжить 

дворами – так удвічі ближче, хоча можна натрапити на відв'язаного 

пса, і тоді вже, як не маєш палиці, до біди недалеко. А нема псів, 

як у Сотниковому дворі. Великі, вгодовані. Щозими Сотник 

одного б'є і топить псячий лій для своєї старої, що мучиться 

задухою. Сотничиха – дебела жінка з драглистими руками й 

ногами, майже не рухається. Вона все більше сидить коло вікна і 

керує внуками. Ті слухають її з півслова, бо інакше можуть бути 

биті від Сотника хворостиною по босих ногах або кропивою – у 

сподні. Усі четверо Сотникових онуків – недорозвинені: старший 

трясеться так, що не може горнятко з молоком в руках втримати; 

середній затинається жалібно, аж боляче слухати; ще меншому з 

писка не перестає текти слина. А найменший такий нервус, що, 

впавши в істерику, б'ється головою об що завгодно аж до крові. 

Сотничиха сама доглядає онуків. Годує їх і дає їм працю. 

Дочка Сотничихи – доярка в колгоспі – днює й ночує на фермі і 

вдома встигає хіба обід скапарити та курмани перепрати. Зять 

Сотничихи шоферує. Щовечора приходить додому п'яний, як ніч. 

Жінка його бухає в плечі, а потім звалює на ліжко та здіймає 

чоботиська. Зять сухий, чорний, як огарок, ходить згорблений і 

мовчазний. Хворі діти – його вина. Біду зробила горілка, від якої 

відмовитися вже не в силі. Щастя лише, що не п'є за кермом. А 

лише коли поставить авто на бригаді, тоді простує за крамницю, 

де на залізній бочці місцеві пияки урядили собі бар, і вже там 

веселішає трохи. 

Його жінка, Сотникова Зоська, часто ввечері за ним до бочки 

приходить. Звично бухає межи плечі й тягне силоміць додому, 

обсипаючи дорогою прокльонами. Так завершується майже 

кожен їхній день – плачем, прокльонами і насамкінець 

Зосьчиною гарячою молитвою, котру вона складає, як усі заснуть, 

у кутку, навколішки перед образами. 

Зоська, як всі, просить у Господа здоров'я, прощення за гріхи 
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і дякує за день, який Бог поміг їй і її родині впровадити. Зоська не 

нарікає ні на що. Вона втяглася у чоловікове пияцтво, звикла до 

каліцтва дітей, до хворих мами і до татових псів. Зоська ніколи не 

замислюється над тим, чи вона щаслива. Встає вдосвіта. 

Встромивши ноги в зимні, вічно мокрі гумаки, гонить на ферму. 

Вертає звідтіля, вічно трясучись зо страху, бо завше щось несе 

крадене з колгоспу додому, аби й власну худобу хоч якось 

прогодувати та не лишити калік на зиму без молока. 

Діти до школи не ходять. У сільраді давали їм скерування до 

інтернату, але мама не пустили. Навіщо, кажуть, має хтось над 

нещасними збиткуватися – нехай живуть удома. Тут і робота на 

господарці для них знайдеться. Сотничиха має надію, що 

дістануться її онуки до колгоспних корів, що дасть голова їм 

посади пастухів, так, як дав двом іншим дурникам – Іванові й 

Федуневі, що пасуть ось уже з три десятки літ і приносять додому 

добру копійку. Івана й Федуня, сподівалися Зоська й Сотничиха, 

скоро відправлятимуть на пенсію, то ж треба якось до голови 

підступитися, аби просити за своїх калік. 
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Зобачивши Марійку, що біжить через їх двір, Зоська, котра 

саме прийшла з ферми з вранішньої дійки, зметикувала: ліпшої 

нагоди не знайти. Марійку шанували в колгоспній конторі. Сам 

голова з нею щодня розмовляв, то нема нікого кращого на те, аби 

за калік клопотати. 

Зоська вискочила з хати і голосом зміненим, не таким, як 

завжди, а незвично для неї солодким, заволала: 

– Марійцю, куди біжиш, Марійцю? 

До нашого Івана йду – ладитися. – Марійка пристала, і 

зачалася розмова здалека, спочатку про те-се... Як раптом 

вискочив з хати один з калічок, той, що затинається: 

– Ма-ма-ма-ма... 

– Що ти хочеш, Миханю, відійди, я з цьоткою розмовляю. – 

Зоська пробувала відчепитися від малого, але той все силувався 

щось їй оповісти: 

– Ма-ма-ма-ма... – Зоська його відганяла. Але нарешті малий 

вчепився зубами їй в руку: 

– Ма-ма-ма... – і тягне, тягне до хати. 

– То чуєш, Марійцю, якби могла ти голову просити, я б тобі 
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яєць чи сира, чи курку... 

Калічка все тягнув Зоську до хати, а вона розлючена, що не 

дав їй бесіду закінчити, била його по спині важкою спрацьованою 

долонею. Коли все ж ступила до покою, то побачила, що мама 

лежать на підлозі з перегриженим горлом і фляшечкою собачого 

лою в руках. Мама саме пили його від задухи, коли вгнався на 

запах відв'язаний на той момент собака. Стара Сотничиха не 

встигла навіть крикнути. 

Усі Писарчукові хлопці посивіли в молодості. Старшого 

чорнявим й не пам'ятають – забрали в Сибір дитиною. Молодший 

Йосиф посивів у війську, і коли вже вдома відросли його кучері, 

то виглядали вони якось неприродньо на молодому обличчі. Але 

не було кому тим журитися: Писариха минулася, як діти ще малі 

були, а мачуху, що, нема чого Бога гнівити, добра була, кучері 

обходили мало. 

Йосиф Писарчуків був кавалер гоноровий. Високий, 

поставний, з доброї родини. Він ходив до Євки з-за валу, але 

женитися не хотів. Євка бігала до бібліотеки і скаржилася сухій 

Касі, що кавалер її вінця позбавив, а вона не відає, як тепер бути з 

дитиною. 
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Посилали до Йосифа делегацію з Євчиної родини, але він 

випив з ними півлітра горілки, а женитися не обіцяв. До Євки 

ходив далі. Побив її навіть кілька разів за те, що писок до нього 

відкривала, а женитися не збирався. 

Євчиному синові йшов уже третій рочок, коли Йосиф враз 

зважився, взяв малого на руки і поніс під кооперативу, де 

збиралися сільські чоловіки на такі собі місцеві політінформації, 

котрі закінчувалися, зазвичай, на бочці за крамницею з фляшкою 

та оселедцем. 

Йосиф приніс малого і купив йому цукерок, про що до вечора 

знало все село. І чоловіки, які були свідками події, все вихваляли 

хлопчика, мовляв, викапаний батько. Розповідали також, що 

дитина обіймала Йосифа ручками за шию і казала: „Тату". 

Подія ця розв'язала багаторічний конфлікт між Писарчуком і 

Євчиними братами. Усе закінчилося полюбовно. Малюк одним 

словом переконав старого кавалера в тому, в чому не могли його 

переконати ані Євчині сльози, ані погрози її братів, ані навіть 

численні могоричі, яких Йосифові наставилися підіслані Євкою 

сільські господарі. 

Наступного дня після того, як син вимовив до нього „тату", 
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Йосиф розписався з Євкою в сільраді, і молодиця урядила велике 

прийняття у себе в хаті. Було майже, як на весіллі, хіба без музик 

та вельону. А дитина від Йосифа не відступала ні на крок. Так 

Євка дістала чоловіка та ще й гонорового, бо сама красунею не 

була – ряба, валоока, з тонкими устами, Євка й мріяти боялася про 

таке своє щастя. Тепер вона за кожним словом вставляла 

неодмінну фразу „мій Йосиф каже" чи „мій Йосиф думає", чи... 

Оте „мій Йосиф" додавалося, де пасувало й де ні. А молодий 

господар, живучи в Єви, цілком змінився: перестав пити горілку 

надмір, грати у карти в підпільної корчмарки та волочитися до 

передрання з хлопцями, виспівуючи гостинцем пісні, які лише є на 

світі. 

Йосиф розводив тепер волів, продавав на ринку волятину та 

будував нову хату. Його мачуха віднедавна мешкала більше коло 

нової невістки, аніж удома, бавила малого та помагала на 

присадибі. Євка загонорувалася, не з кожним і балакати вже 

хотіла, бо „мій Йосиф такий широкий господар, що такого на три 

села не знайдеш". 

Лише на одне Євка злилася. Щонеділі Йосиф просив до себе 

свого приятеля Андрія. А той приходив завжди з Іванкою – 

синьоокою красунею, на котру, так здавалося Євці, сам Йосиф 

більше задивлявся, ніж Андрій. Євка ненавиділа Іванку до 

глибини всієї душі, а відтак перестала любити неділю лише з тієї 

причини, що треба було здибатися з супружницею Йосифового 

приятеля. Та якби Євка сама мешкала, то нехай би вже та Іванка 

йшла до хати. Але коли вдома Йосиф, то їй краще не показуватися 

на Євчинім обійстю, бо Євку ліпше не зачіпати. Вона за свого 

Йосифа кому хочеш очі окропом випарить. 

Ти дурна безграмотна бабо, – сміявся з Євчиних ревнощів 

Йосиф. – Де ти бачила, аби така молодиця, як Іванка, на чужих 

чоловіків заглядалася! 

Вона, може, й не дивиться, але ти, сивий пелеху, – відрубала 

Євка, – ока з неї не зводиш. – Я тобі кажу, Йосифе, що видру їй 

патла й очі випарю! 

Стара вар'ятка! 

Яка ж я, Йосю, стара? Та ж, як ходив до мене – старою не 

була. І коли бики мої та свині до рук прибирав, то не була я стара! 

Йосиф гримнув дверима і вийшов з хати. Малий стояв коло 

дверей і схлипував. Він завжди тяжко переживав татові з мамою 

сварки і гірко плакав, благаючи їх помиритися. 

–  Підеш, Тарасику, з татом? – Йосифові враз стало малого 

дуже жаль. 
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Хлопчик швиденько вчепився у батькову руку, і вони собі 

покрокували разом на гостинець. Євка, що спостерігала цю сцену 

через вікно, тепер полагідніла. Може, не треба було Йосифа 

гризти? А то й справді він Богу духа не винен. Коли ж чоловіка 

отак за ніщо доїдати, то можна його від себе відпудити – гляди, й 

справді до іншої піде. Євка заходилася робити голубці з тертої 

бараболі, бо їх Йосиф найбільше любить. 

Цвіте терен, терен цвіте 

Листя опадає... 

Євка мала пречудовий голос, і коли лишалася сама, часто 

співала. При Йосифові соромилася. А так, коли його не було, 

співала на повні груди бархатистим глибоким альтом. Якби Євка 

мешкала десь у місті, то через свій голос могла б зробитися 

великою артисткою. Ось лише руда вона і валовока. Таких 

артисток, мабуть, не буває. 

 

Хто в любові не знається, 

     той горя не знає... 

 

Йосиф стояв на порозі і не вірив своїм вухам. Оце його Євка? 

Він підійшов ззаду тихо, аби не сполошити, і ніжно її обійняв. 

– Заспівай ще, Євцю!        

З того дня щовечора, коли Йосиф приходив з роботи, Євка 

ставила йому на стіл вечерю, а сама сідала навпроти і співала. Він 

просив її – і партизанських, і давніх козацьких, і теперішніх 

Івасюкових. І Євка, „придворна Йосифова артистка", на біс 

виконувала побажання свого пана. 

Тепер Євка не боялася Іванчиних візитів. Вона навіть прагнула 

їх, бо Йосиф, коли приходили гості, не міг нахвалитися голосом 

своєї жінки і все просив її співати та співати. Йосиф ще більше 

змінився, і ще потепліло його ставлення до Євки, яка, властиво, 

перестала бути Євкою, а звалася тепер Євця, бо так її кликав 

Йосиф. 

Чоловік Євці, щоправда, став рідше бувати вдома. Через Ріку 

будували міст, і його взяли виконробом, бо Йосиф був одним з 

найграмотніших чоловіків у селі – недарма ж син і внук 

Писарчуків. Роботи на мості посувалися швидко, але що далі йшла 

будова, то похмуріший приходив Йосиф додому. Скаржився Євці, 

що начальник краде, що не додає необхідних компонентів до 

будівельних конструкцій, а його змушує матеріяли списувати, і це 

небезпечно, бо ж під час повені міст такий може завалитися, а кому 

за це відповідати? Євка заспокоювала чоловіка, як уміла, одначе 
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проблема поглиблювалася з кожним днем. Йосиф перестав спати 

ночами, на нього нападав страшний сухий кашель, і Євка 

остерігалася сухот. 

Прийшла осінь. Зачалися дощі. Робота біля моста 

ускладнювалася погодою, а начальство підганяло, аби до морозів 

завершити. Одного дня, було це в п'ятницю, прийшов Йосип 

додому у подертому плащі. Євця перелякалася: питає, що 

трапилося. Йосиф мовчить. Лише вночі оповів їй, що він вдарив 

начальника будови. Той знову змушував його підписувати 

фіктивні накладні. Йосиф відмовився. А начальник обізвав його 

хохлом упертим. 

Наступного дня, в суботу, Йосиф поїхав до міста шукати 

начальника, аби якось з ним помиритися, але вернув ні з чим. 

Вночі знову не спав, а на світанку прокинувся і поскаржився на 

біль у грудях. Євця пішла подоїти корови. Коли вертала, він ходив 

взад-вперед подвір'ям і розмахував руками. 

– Рятуй мене, Євцю, здається, я... 

Йосифа до лікарні не довезли. Він помер у дорозі, як 

встановили пізніше, під час розтину, від серцевого нападу... 

 

68 

 

Весна розроджувалася тяжко, як первістка. Сонце то 

проривалося крізь мряку, то знову ховалося в ній надовго, не 

з'являючись кілька днів. Уже й не вірилося, що колись воно таки 

блисне променем і врешті-решт принесе тепло. 

У селянських хатах пахло непросушеними курманами. За цим 

специфічним запахом, що йшов від одягу надрічан, можна було 

безпомилково визначити мешканця цих околиць як би далеко від 

дому він не від'їжджав. Сопух трохи розвіювався перед 

Великоднем, коли селяни вапнили куздеби, малювали олійними 

фарбами дощаті підлоги, вікна, двері. У такі дні усе хатнє добро 

виносили на подвір'я. І воно мліло під сонцем, вітрилося під 

весняним леготом і майже втрачало після цього свій 

непривабливий дух. Але цього року припізнилися селяни і з 

передвеликоднім спрятуванням. Холод пригальмував їхні плани 

до самого Чистого Четверга – останнього терміну, після якого уже 

не чекалося сонця, а спрятувалося за будь-якої погоди. Однак без 

сонця спрятування не виглядало поважно. Бо курманів не 

давалося винести з хати, і їх лише прикривали хто чим мав – 

кропив'яними міхами, старими газетами чи поліетиленом. 

Роки, коли тепла не було до самого Чистого Четверга, 
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видавалися досить рідко. Здебільшого погода до цього дня таки 

встановлювалася, і село оживало. Жінки тріпали хідники, килими, 

розкладали на лавах груди подушок, розвішували на плотах дебелі 

кишківники старих перин, чистили, гребли, шкребли, 

підмазували, підліплювали... За один день селянські обійстя 

перетворювалися з похмурих і неохайних на уквітчані, затишні, з 

сяючими побіленими до колін деревцями, з свіжовифарбуваними 

парканами і чисто підметеними гостинцями. Хатам неначе 

засвічувалися очі. Щось схоже діялося і з самими їх господинями, 

що бігали тепер заклопотані з міцно підв'язаними під хустками 

косами, із засуканими рукавами і підіп'ятими запасками. 

–  Задорожні, чуєте, Задорожні, – гукала котрась із молодиць, 

біжучи повз до кооперативи. – Чи ви вже розчинили? 

– Ая! Розчинила! Де там! Її чекаю. 

„Її" – це означало невістку, котру по імені майже жодна 

свекруха не називала. Натомість кожна невістка, якщо малася в 

селі за поважну, кликала свекруху „мама–вони". Але оте „мама–

вони" вимовлялося з таким притиском і такою інтонацією, що 

сплутати, про кого йдеться, було неможливо. Бо ж до рідної мами 

так само говорилося через „Ви". І уся різниця полягала в самому 

лише тоні, у ледь помітному, але такому суттєвому логічному 

наголосі. Так що коли молодиця говорила про маму, то завжди 

було ясно про котру – свекруху чи рідну. 

Сусідка тимчасом добігала до кооперативи і зустрічала „Її". 

– Біжи-но, бо там мама без тебе не розчиняють. 

– Ая, – буркала молодиця у відповідь, висловлюючи тим 

пресловутим селянським „ая" усю свою нехіть, усю антипатію, 

увесь негативізм, що накопичився в душі до тієї старшої, що була 

поки що господинею дому. – Ая! Мама розчинили ще вдосвіта, а 

сусідам виповідають, що мене чекають. 

Увесь процес чи радше ритуал випікання пасок вважався 

найважливішим у підготовці до Великодня. Пекли в суботу, бо у 

Великодню п'ятницю не вільно було ані куховарити, ані пекти. 

Розчинові, замішуванню тіста і власне випіканню передувало, так 

би мовити, „всенародне обговорення". Детально обмірковувалося 

буквально все – чи добра мука з минулорічного врожаю, в 

котрому млині як мелять, у чиїй криниці м'якша вода, від яких 

курей – рябих чи білих – слід брати яйця, аби жовтки були 

червоніші, в котрої перекупки ліпші дріжджі... 

Складових і тонкощів процесу випікання пасок було стільки, 

що мало котра молода господиня зважувалася пекти самотужки 

без нагляду старшої. Здебільшого молода мала право бути хіба 
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присутньою спостерігачкою при всіх етапах ритуалу аж до 

завершення, коли на білосніжному полотні викладали одна за 

одною високі, круглі, рум'яні, пахучі паски. Тоді обидві жінки – 

стара і молода – ставали навпроти, переглядалися, закладали руки 

під грудьми і видихали: „ вдалися". 

Момент мав виняткову вагу, бо від того, вдалися чи ні, 

залежало дуже багато – який буде рік, чи всі проживуть його 

здорові, чи буде заробіток у господаря. І лад – у господині... 

– Як паски, чи вдалися? – питали жінки одна одну. 

– Чи ж знаю. Одна мені збоку надтріснула, – відповідь майже 

завжди була така, бо самій хвалитися паскою вважалося поганим 

тоном. – Не знаю, чому сього року не вдалися. Може, дерево було 

сирувате. Казала-м старому, аби на сонці сушив. А він поскладав 

у затінку... 

Розмови про печиво точилися упродовж усіх свят і були, 

попри само Воскресіння, таки головною темою за столом. 

– А я печу в духовці! Ну його з тими дровами! 

– Як ми помремо – будете пекти, як схочете, а поки...– стара 

господиня при тих словах схлипнула, наче уже завтра зібралася на 

цвинтар, хоча подібних планів іще собі не укладала і наразі мала 

цілком протилежні – збиралася до сільради просити пляц на 

будову. 

Наші мама думають, що вони вічні, – невістка на задум 

реагувала досить гостро. – Їм пляц у голові! А я коли жити маю? 

Надрічани будувалися один поперед другого. Після 

Великодня чоловіки роз'їжджалися по заробітках – хто до Польщі, 

хто до Москви, хто „на чехи". Вертали глибокої осені перед самим 

Престольним Празником. Рахували і ховали гроші, зимували і з 

настанням тепла знову покидали дім. Відтак молоді жінки уже 

незадовго після заміжжя залишалися самі і так спуджували 

найкращі роки. Багато з них привчалися до горілки, бувало, що 

котрась і коханця заводила. Але останнє траплялося рідше, бо в 

сезон заробітків у селі мало хто з молодих чоловіків залишався –

хіба пастух, що хворів падачкою, та сільське начальство, що 

перебувало під пильним наглядом дружин. 

71 

 

...Свято, свято і – по святі. Великдень відійшов, віддзвонив 

дзвонами, відспівав гаївками. Діти пооб'їдалися яйцями, пасками, 

маслом, сиром і вуджениною так, що увесь наступний тиждень 
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просили самої картоплі та пісного борщу. Зрештою, ніхто тепер 

особливо не виварював, і основною стравою в хатах стали молоко 

й хліб. До таких посезонних раціонів селяни звикали поколіннями 

– отож ніхто не страждав від різких перепадів між переїданням та 

недоїданням. Рівно ж, як і від нестачі свіжих фруктів, котрі 

вживали тоді, коли вони достигали в садах. 

Весна. Попідсихали стежки, зазеленіли пастівники, 

порозпускалися верби. Прийшов власне найвищий час відчуження 

між селянами і Рікою. З головою пірнувши в городи і присадиби, 

люди наче призабули про свою співжительницю, яка в цей період 

року нічим не нагадувала про себе, і виглядало так, що й до неї 

діла не було нікому. 

Мама цього року про Фесуню забули. Або не хотіли 

пам'ятати, а радше не вважали її аж такою дорослою, аби 

справляти іменини. З самого ранку пішли собі помежи хати так, 

наче сьогодні – звиклий собі будень, а не День Святої Теодозії. 

Мама, правда, на світанку положили Фесуні на подушку блискучу 

кольорову листівку, обмаєну розмарином – так вони робили 

щороку в цей день. Але тепер – Фесуні здавалося – цього було 

замало. Бо дівчата ще тиждень тому заповідали, що прийдуть 

увечері її віншувати. А це означало, що треба б купити в 

кооперативі лимонаду і цукерок „Осінніх" чи „Батончиків", що 

пасувало б спекти пиріг з гречкою, а ще краще – завиванець з 

маком. Мама цього не зробили – яка там дівка! –пішли собі чи то 

до баби Козачихи чи й куди далі. А Фесуня сиділа в хаті згірчена і 

приречено чекала вечора. Втім, може, дівчата не згадають про 

іменини, сподівалася Фесуня, яка якнайменше прагнула тієї візити 

і того дерев'яного орла, якого чомусь завжди дарували на уродини 

будь-кому в їхньому селі. Дерев'яного птаха вибирали з тієї 

простої причини, що коло Ріки мешкав чоловік на прізвисько 

Орел. Він був приїжджий. Колись, казали, вчився в училищі 

прикладного мистецтва. Закохався у Віру Дернякову і приїхав за 

нею до села. Віра дуже скоро його покинула. Але він назад не 

повернувся, а оселився у покинутій халупі колись вивезених на 

Сибір господарів і стругав з сосни Вірині портрети. А ще умів 

робити дерев'яних орлів. За що Орлом його й прозвали. Портретів 

не купував у нього ніхто. 
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...Навіть Віра задармо їх від Орла не приймала. А дерев'яних 

птахів брали охоче – за чотири карбованці штука – кому не треба. 

Отож, у кожній хаті знайшлося б тепер з два-три орли, бо 
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дерев'яні фігурки дарували на кожні уродини – презент був 

недорогий, але гоноровий. 

Фесунині тато також мали орла. Він стояв високо на шафі, 

запилений, сірий і наче сумний. Другого орла в хаті ніби й не 

треба було б. Власне, Фесуні він напевно був ні до чого. Але, 

незалежно від Фесуниного бажання, орла сьогодні вона мала 

отримати, і візити дівчат уникнути, так виглядало, було 

неможливо. Ще нічого, якби прийшла сама Кривенька. Посиділи б 

з нею, погомоніли. Але обіцялася Софійка Біла. А це була дівчина 

не стільки горда, як обмовниця. Уже вона рознесе Фесуню по селу 

– мовляв, знаєте, прийшли ми на іменини, а на столі... Ех, пощо 

люди ті іменини повигадували? 

Надворі сутеніло. Фесуня не вмикала світла, сиділа собі в 

темноті. Крізь шибку незаслоненого вікна виднілося чорне небо і 

посіяні по ньому дрібні білі зірки. Рахкали жаби в болоті під лісом 

– таким хором виспівували, ніби зробили собі концерт на 

замовлення – так, як щонеділі по телевізору буває. Не раз сидиш, 

слухаєш – люди одні одним пісні замовляють, а прізвища 

вичитують дуже гарні дикторка та диктор. Фесуня до них сама 

багато писала – пісню для мами замовити хотіла, але ніхто ніколи 

її листа по телевізору не читав і маминого імені не згадував, хоча 

часто передавали ту пісню про сорочку, вишиту червоними і 

чорними нитками. У Фесуниному підручнику з літератури є 

портрет Поета, котрий до тієї пісні слова написав. (Кривенька 

такий портрет зі свого підручника витяла і повісила собі на стіні. 

Але дістала від учительки за те, що книжку понищила!). А самій 

Фесуні, до речі, і зовсім не хотілося, аби для неї хтось по 

телебаченню пісню замовляв. Це ж, мабуть, сотки людей той 

концерт недільний слухають, і всі вони довідалися б, яке Фесуня 

має негарне ім'я. Краще не мати ніякої пісні і взагалі – іменин. 

Але дівчата таки прийдуть. Фесуня встала, підійшла до печі й 

заглянула по черзі до всіх баняків. Була певна, що там нема 

нічого, лише зимний вранішній борщ, зверху якого плавали великі 

білі плями свинячого товщу. І все ж Фесуня тарахкотіла 

покришками, наче ті звуки мали б її заспокоїти чи бодай якось 

заглушити жаб'ячі концерти. 

Надворі почулися кроки, голоси і сміх – ганьба була неми-

нучою – гості на порозі. Фесуня вийшла назустріч. Вона 

увімкнула світло в сінях і навіть лампочку на подвір'ї, яку тато 

вивісили над самими дверима і якою дуже пишалися мама, бо ні в 

кого так ясно на подвір'ї не світило, і, видавивши з себе привітну 

посмішку, запросила дівчат до хати. 
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Гостей було троє – попереду йшла Кривенька з букетом 

жаб'ячок. За нею Софійка Біла з великим пакунком під пахвою. А 

третьою була Софійка Чорна, котру хлопці у класі прозвали 

Злісною, бо вона нервувала на кожній перерві і плакала, коли її 

зачіпав у кутку Олексій Сидорак. Дівчата весело ступили до хати і 

почали дзвінкими голосами віншування, мабуть, Кривенькою 

складене, бо Кривенька вміла писати вірші і мала, як Фесуня вже 

згадувала, вдома над ліжком приклеєний портрет Дмитра 

Павличка. Кривенька, може, й сама буде поеткою. Бо її вірші таки 

кращі, ніж Фесунині оповідання – це Фесуня сама для себе не без 

заздрощів визнала, хоча Кривенькій і не сказала. Отож дівчата 

віншували Фесуні, а Софійка Біла простягнула загорнутий у 

вчорашню газету пакунок. Навпомацки Фесуня пробувала вгадати 

в ньому орла, але у пакунку було щось інше. Коли вона 

розгорнула презент, то засмутилася ще більше. Це було гніздо 

лелеки на кавалку берези. А в гнізді – лелека-мама і троє 

лелеченят. Фігурки птахів були вкриті блискучим лаком, а з гнізда 

стирчав, наче справжнісінький, яскраво-зелений мох. Такого 

подарунка в Орла не купиш. Фесуня зрозуміла, що дівчата їздили 

за ним аж у район і придбали в тому склепику з написом 

„Сувеніри", котрий притулився біля самого шосе, що вело на 

автостанцію. 

Розпачеві Фесуні не було меж. То ж уявіть, що буде завтра. 

Прийде Фесуня до школи. Відчинить двері класу. А її зустрінуть 

тридцять осуджуючих поглядів і мертва тиша – усі знатимуть 

(вже Софійка Біла постарається), що дівчата їздили аж у район за 

подарунком, а частування на іменинах ніякого не було. „І навіщо 

було запрошувати!" – ця осуджуюча фраза наче вже звучала з 

Софійчиних вуст. 

– Сідайте, дівчата. Я ось зараз буду вас частувати. – Фесуня 

безпорадно бігала з світлиці до сіней і назад – з сіней до світлиці, 

наче шукаючи порятунку. Але порятунку ніде не було. У сінях 

лежало в кошику троє сирих яєць, і з-під ряднини стирчав кавалок 

сірого фабричного хліба – мама свого не пекли. У великих темних 

гарах було порожньо, як у церкві в цю пору. Залишався сам борщ. 

Можна було його розігріти. Але щоб розпалити в печі сирими 

дровати... ет, що там говорити – шансів не було жодних. Фесуня 

знову прибігла з сіней до світлиці – гості сиділи коло стола і 

мовчали. 
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– Зараз буду вас частувати, – скоромовкою проговорила 
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Фесуня і знову вибігла в сіни. Там стала в куті і з розпачу почала 

дряпати себе по руках. Але сльози не текли від болю. Сором, як 

анестезія, заглушував усі відчуття. Фесуня враз випросталася і 

повільним кроком увійшла до світлиці. Тепер вона теж сіла за стіл 

і наче й сама чекала почастунку. 

– Де ті мої мама? Вони наварили, напекли, а де все це стоїть, 

не сказали. Зачекайте ще трохи мама ось-ось прийдуть, і буде 

гостина. 

– Дівчата сиділи мовчки. За якийсь час почали збиратися. 

Виходили з хати, не приховуючи осуду та образи. А Софійка Біла 

при цьому так високо задерла голову, що здавалося, зачепить нею 

причілок. Пішли. 

– Фесуня погасила світло і тепер знову сиділа в темноті. Зорі 

у квадратику незаслоненого вікна побільшали, і жаб'ячі хори наче 

трохи вспокоїлися. Фесуня сиділа собі і мріяла. Вона малювала в 

уяві кольорові картини майбутнього, коли виросте і поступить в 

університет імені Івана Франка. Може, навіть побачить колись 

того Поета, котрий у Кривенької витятий з книжки – на стіні. 

Фесуня приїде додому в парчовій сукні. Навезе яких лише є на 

світі цукерок і запросить гостей. Побачимо тоді, чи буде так 

високо задирати голову Софійка Біла, і чи так стискатиме вуста 

Кривенька, вірші якої, нема такої певності, хтось колись 

надрукує... 
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– Віра Дернякова заслабла на цукрицю. Злягла раптово і вже 

не піднялася. Так заживо і гнила. Хлопчисько її обертав. Виносив 

з-під неї. Прав. Збирався „на чехи". Але вже по його чехах – маму 

на чужих людей не лишиш. І не оженишся, бо хто піде за невістку 

до поліжниці. Рятували сусіди: хто ложку зупи принесе, хто – 

яйце. Але чужий – чужим. Прийшов – пішов. А Віра лежить та й 

лежить. Просить у Бога не здоров'я, а скорого кінця. Аби 

хлопчисько так не мучився, бо надивився коло мами такого, що 

чого доброго й жінки не схоче. Доки кури були, то можна були 

хоч лікарки сподіватися, а тепер нема чим платити за заштрики – 

мусить Віра біль терпіти. Хлопчисько з дому втікає, коли крики 

починаються. Вип'є собі раз сто грамів, ще раз, аби не бачити 

того, що в хаті діється. 

– Як ви ниньки, мамо? – Легше, Ромцю, мені легше... 

– Як легше, мамо, що ви говорите! 

– Ромцю, ти п'єш тепер... 
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– Замкніть писок, мамо, бо я того вже не витримаю! Чуєте, 

замкніть писок! 

– Віра затихає і подумки молиться, аби болі не надійшли, 

поки хлопчисько не заснув. Не знає Віра, чи годна буде без криків 

витримати. Коли хлопчисько спатиме, то, може, не почує. 

– Ромцьо роззув кросівки і пожбурив їх у кут. Гепнувся в 

перини у шкарпетках і джинсах, але за якийсь час скинув з себе і 

це, та згодом заснув. Тяжке, неспокійне спочатку, його дихання 

підіймало й опускало перину. Нарешті він уві сні скинув її з себе, 

оголивши широкі білі груди з острівцями золотистої зарості на 

них. Чоло йому роз'яснилося, обличчя випогодилося. Віра 

дивилася на густі шовковисті Ромцеві брови. Можна було тепер 

довго на них милуватися, бо ж коли не спав – не любив того 

споглядання: 

– Чого, мамо, дивитеся! 

„То вже дев'ятнадцятий рік", – думала Віра. – Якось дасть собі 

раду. Вона просила Ромця, аби не ждав року по її смерті, а 

женився відразу, як мине сорок днів. 

– Ви, мамо, ще не вмерли, а вже про сорок днів говорите. 

Дурниці вам у голові! – обзивався на це Ромцьо. 

Віра тоді замовкала: – не хотіла дратувати сина. Вона 

говорила з ним більше подумки, ніж уголос. Уявляла невістку 

майбутню, внуків. Плакала. То були солодкі сльози і гарні 

хвилини поміж приступами болю. 
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Тоді, в короткі миті, коли ненадовго відпускало, згадувала 

вона своє минуле. І здавалося їй, що це і не вона, а хтось інший 

тих неповних п'ятдесят літ прожив. 

Хлопчисько забурмотів щось уві сні, махнув рукою, потім 

важко опустив її на перину і знову задихав рівно. Вірі він 

пригадався малим. Було, ідуть від автобуса, доходять до хвіртки, а 

воно: 

– Їдю! Їдю! – оповідає, що до бабуні приїхали. 

– Небіжка тішилася внуком і Вірою, а найбільше – зятем. 

Вірин чоловік, хоч удівець і на багато років старший, людиною 

був авторитетною. У районі високим начальником був, помагав 

селянам. А вже коли хто від імені Віриної мами приходив – тому 

відмови не було ні в чому. 

– Якби ваша Віра такого чоловіка шанувала, тепер би в добрі 

купалася, – селяни осуджували Вірине розлучення. 
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Про нього говорили довго. А ще довше їздили до нього у 

своїх потребах. Однак він тепер уже приймав рідко. Секретарка 

все зсипалася на нараду. Потроху селяни відвикли від свого 

покровителя так, як Віра від достатків. 

Її новий чоловік був молодий і гарний, але пияк. Бив її і 

хлопчиська. Діставалося й старій. І хоч вона про це мовчала – в 

селі знали все. Люди носили Віру на язиках. Втім, новий чоловік 

незабаром втік. І більше не показувався. 

А за місяць Віра привезла наступного. То ж треба, дивувалися 

люди, декотра дівка і раз заміж не вийде, а ця, подивіться, возить, 

як жидів до школи. 

Віра не була красунею. Але мала препишне тіло – гладеньке, 

білошкіре, якесь наче оксамитове, і пахло воно стиглими 

грушками. Неначе за пазухою у Віри не великі груди були, а цілий 

грушевий сад. Чоловіки липли до неї, як до меду. То ж могла і 

десять разів заміж вийти, аби лишень хотіла. Одначе такий, як той 

перший, уже не траплявся. А все приїжджали до неї то шофери, то 

муляри, то механіки... У селі їм давно втратили лік. Мабуть, не 

рахувала і сама Віра. Останнього, то Вірині мама уже не застали. 

Він Віру уже хворою і привіз. То ж вона на цьому ліжку, де мама 

вмирали, і злягла. 

Хлопчисько спав спокійно. Віра чула, як потроху 

підкрадається біль. Смикнуло раз, другий, а потім вогнем запекло 

усе тіло і ломило так, що витримати не було сили. Віра кричала, 

кликала небіжку, благала Бога: „Пом'яни мене, Господи ...у 

царстві Твоєму!.." 
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Рука хлопчиська звисала з ліжка і була тепер зовсім близько 

до Віриної. Можна було навіть дотягнутися до неї, і жінці 

здавалося, що якби ця юна рука дотулилася до їїболю, то він би 

відступив. Вірі хотілося припасти до синової руки... Але вона 

боялася... Більше ніж болю, боялася розбудити свою дитину. 

„Помилуй мене, Господи!.." 

Рука сина, що звисала з ліжка навпроти, тепер віддалялася. 

Ось вона уже зовсім маленька... Ось її уже майже нема... 

„Господи!.."– крик перейшов у шепіт, і Віра замовкла. 

Ромцьо спав у перинах, вбраних у сірі запрані напірники. 

Його широкі білі груди з острівцями золотистого волосся світили 

в темряві, як велетенська жива свічка. Ромцьо спав, не відаючи, 

що вже – сирота. 
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*** 

Василь Купець не виходив з дому без свого потертого 

шкіряного, ще німецького, портфеля. Завжди в напрасованих 

райтках, у вичищених до блиску чоботях-буксовцях, у фетровому 

з пером капелюсі, Василь Купець був таким собі місцевим 

панком. До приходу совітів дякував у селі. З настанням колгоспу 

був як не рахівником, то комірником або ще яким писарем у 

конторі. Тяжко ніколи не працював, а завжди був при начальстві. 

– Послухайте, пане Купець, – не раз казав йому сусід-

неборака Ладик, що мав так само багато дітей, як злиднів. – Чому-

то така несправедливість на світі – я все життя тяжко гарую і 

нічого не маю. А ви ніколи особливо не напрацювалися, а все 

маєте? 

Василь Купець на ті слова: 

– Бо ти, братику, вродився, аби гарувать. 

Він говорив отими невластивими галицькому діялектові 

дієсловами із закінченням на -ть. Він казав: орать, працювать, 

писать... У той час, коли всі навколо – „писати, працювати...". 

Купець вважав, що його становищу не пасує говорити так, як 

рядовим громадянам. Він був чоловік грамотний, казали, колись 

навіть до семінарії вступав, але не встиг її закінчити, бо прийшов 

тридцять дев'ятий рік... За німців Купець служив перекладачем 

при сільській управі. Визволителі взяли його, було, навіть 

заступником голови колгоспу, але швидко звільнили, бо прийшов 

на нього якийсь папір. Усе це не перешкоджало Купцеві у вільний 

час піддяковувати в селі. Одне слово, він жив добре: ситно їв, в 

міру пив, мав поважну жінку і дві-три полюбовниці. І коли 

прийшла Незалежність, звичайно ж, першим виступив на 

сільському мітингу з промовою про підтримку. Відтак дістав 

посаду у районному проводі і мало не став головою осередку 

ветеранів УПА, але хтось виголосив, що Купець в УПА ніколи не 

був, і на тому його кар'єра скінчилася. Але на всіх зібраннях він 

неодмінно виступав, бо ніхто, окрім Купця, краще сказати не вмів, 

а ще й до того він говорив завжди по суті і коротко, й останнє 

особливо подобалось селянам. Словом, Василь Купець жив добре 

і за української влади, бо такі люди, як він, кожній владі потрібні. 

Він раз на тиждень, ретельно поголений, у напрасованих на 

кант райтках з потертим, ще німецьким, портфелем стояв на 

автобусній зупинці, очікуючи рейсового транспорту, і, їдучи в 

район, довідуватися про новини суспільного і політичного життя. 

А згодом привозив інформацію в село і давав розпорядження 
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місцевим політичним осередкам. Ніхто його про це не просив. 

Ніхто йому за це не платив. Але й без нього і його аматорства 

важко було собі життя уявити. 

Тимчасом прийшли вибори. І Василь Купець знову опинився 

у центрі подій. 

Нема комерції над вибори. Може, хіба, гуманітарка чи повінь 

могли б з ними зрівнятися, але й то лише приблизно. Бо вибори – 

заробіток певний і гарантований. Для урядників – огірковий сезон, 

коли можна добре підлататися. Якби не кілька місцевих 

мудрагелів, то вибори були б іще й достатньо нескладним 

бізнесом. Але наші люди навчені: як мед – то й ложкою. Волю 

зачули і повигадували у своїх головах казна що. Наприклад, 

привозять їм кандидата – солідного, надійного. Кандидат – гречку 

до школи, нові цідилка – на ферму, ґумаки мало не в кожну хату. 

А виборці йому що? А делегацію в районний Рух! Мовляв, 

скажіть нам, чи цей кандидат є правдиво добрий. Так вам у Русі і 

сказали! У них свій кандидат – вони вам свого і підсунуть. А ви, 

люди, беріть папір з портретами та клейте на парканах. За це вам 

по п'ять гривень дадуть. Ну, скажіть, чи нашому народові можна 

давати волю? Як тепер буде з гречкою, ніхто не знає. Доведеться 

віддавати. А віддавати нема що. Бо Оляна з неї вже тричі 

гречаники ліпила. І директор школи по кілограмові вчителям 

роздавав... Хто платити буде? Говорилося людям: голосуйте за 

нього! Нехай раз у чотири роки, але щось вам таки дасть. А люди 

пігнали до району! 
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Ба, є в селі ще одне ГКЧП – Марунька. Зібрала жінок і ще далі 

– в область поїхала. Привезла бандерівця. Нехай би й він уже був. 

Але що вам бандерівець дасть, коли грошей не має. Ви ж 

спробуйте це Маруньці сказати! Вона вам очі видряпає: 

– Ти що! Проти України виступаєш? Забув, як твій тато 

людей „стребкам" видавав! 

А мої тато не видавали. Вони шевцем були. Прийшли ввечері 

партизани. Сказали зробити до ранку дві пари чобіт. Тато не 

встигли. З цього й почалося. 

...Тато до колгоспу вступили, то правда. Але людей не 

видавали. Нехай собі Марунька писок стулить! Бо і їй є що 

пригадати. її сестра за прокурора віддалася. Хіба не так? А він 

наших людей судив та по Сибірах висилав. Хіба не так? Най же 

собі Марунька писок стулить! Бо хто бандерівець, а хто – стребок, 
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про це люди знають, дарма, що мовчать. Гринь з-над Ріки чого 

повісився? Бо партизанів видавав. А коли сталася Україна, йому 

щось до голови вчепилося, то ж так нечистий на той світ Гриня й 

потягнув. 

Але пощо нині згадувати! Як було, так було. Тепер є Україна, 

і треба її пильнувати. Найперше – це вибори. Кажуть, у сільраді 

якісь гроші закрали. Начебто, окрім гречки... Але це можуть бути 

плітки. Хто вкрав, той має. Хто не крав, той немає. Гроші в чужих 

кишенях рахувати – марна річ. Нині кожен повинен сам думати, 

як заробити. Скажімо, Склеп'ярка. Лахи вживані звозить і за малі 

гроші продає. Де бере – ніхто не знає. Але людям добре – не треба 

по базарах їздити, а можна коло хати і за гривню-дві незлий 

черевик купити чи светер, чи цілий гарнітур. Або як роблять 

Юсифові зяті. Купили в голови спілки дитсадок недобудований і 

бар там заклали. Спершу ніхто не йшов: жінки соромилися, а 

чоловіки грошей не мали. Але після того, як кредит запровадили, 

народ повалив. Тепер можна брати пиво і не платити, а в зошит 

записатися. Як багато набереться – приходять Юсифові зяті й 

забирають чи курей чи поросят. Вигідно. Ярославові хлопці пір'я 

по селі збирають і в місті здають. Чим не зарібок?  Кожен дає собі 

раду, як уміє. То ж пощо дивуватися урядникам від виборів? Як 

жид казав: кому війна, а кому – комерція. Але за того чоловіка, що 

гречку привіз, треба було проголосувати. Якось не пасує – взяти 

взяли ... Треба було не брати. Е-е-е, кожен патріот, поки до Києва 

не добереться! А в столиці той патріотизм десь пропадає. Чи на 

квартири міняють, чи на ще які депутатські пільги. А тому 

селянин мусить змиритися – як великі пани марципани їдять, то 

він мусить хоч гречку дістати. Так і священик у церкві казав: 

голосуйте кожен своїм сумлінням. Правда, дехто вагається. Каже, 

що з гречаним кандидатом може вийти так само, як з 

прем'єрськими чобітьми – мовляв, пересваряться люди. 

...Торішнього літа, коли Ріка звар'ювала і потрафила у червні 

вилити, прилітав у село перший міністр. Якось так він писався по-

чудернацьки. Докладно ніхто імені не знав, але на зустріч люди 

бігли, бо начальство обіцяло кожному, хто до міністра прийде, по 

парі чобіт дати. То Марунька, та велика націоналістка, вхопила дві 

пари! Чуєте! Сама в хаті – ні чоловіка, ні дітей! – дві пари! 

Видерла, можна сказати, у самого прем'єра з-під носа. Ще й 

кричала до нього, що не помагають затопленим, що консерви 

дають старі. Гей, бабо! Чого тобі на старість треба! Хіба чотири 

дошки та білі пантофлі, бо маєтків на той світ не забереш. 

А за ті дві пари чобіт люди Маруньку в селі зворогували – 
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хоч виїжджай. А куди? Марунька каже, що Юсифові зяті 

обіцяють її за няньку до своїх дітей узяти. Чи ж добре їй у чужій 

хаті буде? Ото маєш, Марунько, дві пари чобіт від прем'єра. Ще 

таке саме буде з кандидатською гречкою. Ліпше було б, аби та 

Ріка не розливалася, ні ті вибори не надходили. Бо не всі люди з 

того мудро скористали. Декотрим, правда, за затоплену бараболю 

стільки заплатили, що, казали люди, цього року і садити не 

будуть, бо, знов Ріка розіллє – гроші будуть. А що тої бараболі 

родиться: ні їсти, ні на насіння ховати, ні на базар везти. Ще хто в 

спілці при конях або шоферує, то йому виплачується садити. А 

решті людям – лише повені і жди. Котрогось року навіть котлети 

давали. Оляна в школі пекла і під розписку кожному на руки по 

дві видавала. То тепер люди повені не бояться. Усе резервний 

фонд покриє. Так і з тими виборами. Шкода, що минули. І Ріка, 

кажуть, цього року не розлиє, бо дощів у горах не було. З чого 

чоловік прожити має? 

 

*** 

 

Байова дорога, обсаджена диким бозом, така вузька, що віз з 

конем ледве може нею проїхати, зачіпаючи при цьому кожного 

разу густі зарості, обриваючи блідо-фіолетовий цвіт і збуджуючи 

такі пахощі, від яких можна вчадіти, якби довше в тому місці 

постояти. Іван Бай щовесни, як лише сходить сніг, обтинає 

бузкові галузки, але кущі не даються і наче навмисно 

розростаються ще більше, ніби якась лиха сила їх тут множить на 

клопіт чоловікові, на дурман бабам і дівкам, котрі і зовсім 

казяться, коли боз зачинає цвісти. 

Іван мешкає на Байовому обійсті недавно. Він узяв вдову по 

Михайлові, котрого забила машина і котрого мали в селі за 

заможного чоловіка скорше за інерцією, бо добро його давно 

згнило в колгоспі, і коні та корови, до спілки забрані, уже скільки 

літ як пропали у стаді. Хоча небіжка Баїха, Михайлова мама, до 

останнього свого дня ходила на колгоспну конюшню підсипати 

вівса лошаті від їхньої кобили. 

То ж Іван не застав на Байовому обійсті аж таких статків, і не 

було чого людям йому завидувати, але вони шепотіли і шепотіли 

про Байові добра, що їх Іван посів. З усього того, то напевно 

лишилася хіба Гаська, колись найгарніша в селі дівка. Якби не 

мала двох дочок (молодша – трендовата), то навіть вдовою за 

рудого Івана ніколи не пішла б. Але як воно буває – той мене 

хотів і цей мене брав – дай, Панбіг, здоров'я тому, хто узяв. І 
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пошлюбила вдова Івана. Старша дівчина, та, що власне від 

Михайла, називалася Оксана і мала на той час яких літ 

тринадцять. Була вже підникла, закругліла, з кучерявими косами і 

великими синіми, акурат, як у Гаськи, очима. Оксана мала тугі 

груденята і все решту, що дівчата в її порі. Іван часом, коли Гаська 

гонила зранку корову на пасовисько, заскакував до покою, де 

спала Оксана, похапки пірнав своєю великою, в ластовинні рукою 

під перину і намацував гаряче, у шовковистому волоссі, дівоче 

місце під сорочкою. М'яв його пальцями, ховаючи від дитини 

погляд, і хутко вискакував на подвір'я аби, бува, Гаська не 

впіймала на такому гріхові. 

Іван знав, чим би усе скінчилося, якби Гаська довідалася, але 

його звиродніла пристрасть до пасербиці була така сильна, що 

заступала очі, умертвляла сумління, перемагала страх. Оксана тих 

його вранішніх приходів боялася до півсмерті, але ще більше 

соромилася оповісти про це мамі. А Іван перед Гасею вдавав, що 

нічого не діється, і впродовж дня не показував на вид, що має гріх 

перед малою, її матір'ю та Богом.. 

Оксана з часом звикла до вранішніх візитів вітчима, вони 

перестали здаватися їй пекучо–образливими, і вона вже чекала їх 

щосвітанку, як ждуть чогось неминучого, того, на що нема ради і 

що треба покірно стерпіти. Оксану не покидало бажання 

якнайшвидше вступитися з дому, але тепер уже не стільки через 

вітчима, скільки з прагнення позбутися ролі пестунки маминих та 

Іванових бенькартів, яких Оксана мусила щодня тягати поперед 

себе, і котрих Гаська родила рік за роком, неначе розв'язався в неї 

який мішок. 

Першого чоловіка, Оксаниного тата, Гаська уже не згадувала, 

хоч щонеділі і в свята ходила на цвинтар і мовила „Отче наш..." на 

його могилі. 

Іванові діти росли. Та й Оксана дорослішала. Молодшу, 

трендовату, теж небіжчикову, віддали до міста до інтернату; вона 

приїжджала лише на суботу й неділю, і великого клопоту з нею не 

було б, якби не ходила ввечері до клубу. Але спинити трендовату 

було годі, й Оксана не раз червоніла з сорому, коли хлопці тягали 

Тетьку поза клуб або коли та в приступі епілепсії падала просто у 

танці. 

Найбільша була ганьба, коли таке бачив Василь, син сільської 

крамарки, котрий не раз вже проводжав Оксану додому після 

музик, і з котрим вона не раз цілувалася в бузкових заростях. 

Тривало в них з Василем ще з минулого травня. Одного такого 

вечора, коли знову зацвіло на Байовій дорозі і місяць завис просто 
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над їхнім комином, Василь сказав Оксані, що він – хлопець після 

війська і ходити до дівки просто так не буде. Оксана дістала 

термін „до суботи", аби зважитися або пристати на Василеві 

пропозиції. „До суботи" треба було чекати акурат тиждень, і всі 

сім днів та ночей Оксана мучилася в сумнівах – як їй бути з 

ультиматумом. Належалося б відмовити Василеві аж до шлюбу. 

Але хлопець до женячки не був готовий, бо крамарка зачала 

будуватися. Отже, Оксанине „ні" мало б сумний для неї наслідок –

того ж вечора побачила б вона Василя з іншою. Уявивши таку 

картину, Оксана розплакалася. Саме в цей момент зайшов до 

покою Іван і, витлумачивши по-своєму сльози пасербиці, люто 

глянув на неї, так що без слова було зрозуміло, що він хоче 

сказати. Оксану, втім, тепер, може, перший раз не зачіпали 

вітчимові зальоти. І на його німу погрозу вона не опустила повік, 

як бувало, а відважно глянула прямо в його маленькі, глибоко 

посаджені очиці, що ховалися поміж носом і червоними, аж 

бурячковими, щоками великого грушеподібного обличчя. 

Оксанині проблеми були важливі настільки, що заступали 

домашні клопоти. Перед нею стояло питання вибору. 

Тиждень минув, як бичом траснув. І прийшла субота. Оксана 

з самого ранку вимила підлоги в усіх покоях, позамітала подвір'я, 

наносила води, – зробила всю роботу, що до неї належала, і 

нарешті взялася за себе. 

Сільський дівочий купіль перед неділею – це процедура, що 

вимагає окремого описування. Вона усім відрізняється від 

подібних у міських умовах. У великому цебрі гріється вода, яку 

потім виливають до ночов, додають студеної з криниці, вичікують 

терпляче, коли чоловіча половина вступиться з дому. Аж тоді 

залізають у ночви, у джерельно чисту з домішками запареного 

окропом рум'янку воду і, старанно намиливши усе тіло, міцно 

натирають його волосяницею. Від такого купелю уся шкіра 

пашить, і аромат рум'янку, розноситься аж на подвір'я. Волосся 

миють окремо – у відварі з кропиви звичайнісіньким 

господарським сірим милом, від якого коси – густі, довгі, і яке у 

поєднанні з напаром є, може, найкращим природнім бальзамом, 

що робить волосся сільських красунь нерідко кращим від 

рекламованого відомими світовими модельками, котрі 

витрачають на разові косметичні препарати більше, ніж сільська 

дівчина на себе за ціле життя. 

Отож, була субота. Вистроєна на остатній ґудзик, Оксана 

йшла на своє вирішальне рандеву. Вона ступала гостинцем 

впевнено і бадьоро, і з кожним кроком невідомо звідки наростало 
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у свідомості переконання, яке дощенту руйнувало сумнів, котрий 

гриз увесь тиждень. Ні. Оксана скаже Василеві „ні". Як уже так є, 

що має він її покинути, то нехай на тому станеться. Краще нехай 

покине тепер, аніж мало би з нею статися так, як з Гандзею 

Тичковою – ходив до неї хлопець з сусіднього села, щосуботи 

водилися, як молодий з молодою, а тепер сидить Гандзя з 

дитинкою і коханого свого не докличеться. Оксана уявила себе на 

Гандзиному місці і якось навіть спохмурніла. А таки – ні. 

Того вечора стояла Оксана з Василем у бузкових заростях так 

довго, аж Гаська виходила і гукала з порога мало не на все село: 

„Окса-а-а-но, шляк тебе втрафить! Окса-а-но!.." Щоразу, як 

Гаська виходила, вони з Василем затихали, і, причаївшись, 

чекали, доки сувора мама не піде до хати. 

Але Гаська – це ще півбіди. Боялася Оксана, аби на ґанок не 

висунувся Іван, вітчим себто. Бо той вилізав у самих кальсонах, 

виймав з розшнурованої пройми свого великого прутня і лляв 

довго та голосно просто з порога. Оксана згоряла з сорому, щось 

голосно розказувала і сміялася, аби заглушити той звук Іванового 

опорожнення, але нічого не помагало – Василь Івана зауважував і 

видно було, як йому теж незручно через це перед дівчиною. 

Після тих вітчимових виходів надвір Оксані псувався настрій, 

і вона йшла додому, засмучена, присоромлена, а в хаті ще довго 

не могла заснути, перебираючи в думках ті роки, коли жив її тато, 

забігаючи в мріях далеко наперед, коли вона вже сама буде 

господинею, коли вони з Василем поберуться і матимуть і свою 

хату, і своїх дітей, і свій бузок під вікном. 

Цьогорічного травня падали дощі. Бузкового цвіту і пахощів 

ніхто й не зауважував, бо дні були холодні – кожен глядів, аби 

швидше скінчити роботу надворі і сховатися під дах, ближче до 

тепла й затишку. Найкращий місяць весни, можна сказати, 

пропадав. Василь кілька разів приходив на Байову дорогу, але в 

таку погоду ані не настоїшся з ним, ані не наговоришся – закохані 

вимокали до нитки і розбігалися . 

Бузок уже зачав відцвітати і дощі, так виглядало, вщухали, 

коли привезли Тетьку з інтернату. Вона не на жарт заслабла. І 

Гаська поклала її в хатині на ліжко, чекати смерті. 

Усі знали, що Тетька не вийде з того, та й, може, це краще – 

не буде сама мучитися на світі та іншим докучати. Дівчина, яка 

завжди ледве в'язала слова, тепер і зовсім не говорила – з вуст 

разом з піною виходило якесь незрозуміле белькотіння. 

І однієї ночі вона тихо й без зайвого клопоту відійшла. Оксана 

вбрала гріб уже трохи опалим бузковим квітом і причепила Тетьці 
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вельон – так одягають в останню дорогу усіх дівчат, які 

вмирають, не зазнавши щастя чи нещастя заміжного житгя. 

Тетьку поховали якось наче поспіхом. 

А невдовзі виявилася ще одна новина. Оксана, що обітниці 

перед собою не дотримала, зайшла в тяж. Якби це сталося в інший 

час, то не треба було б особливо журитися. Дівчині йшов 

шістнадцятий рік, закінчувала вона дев'ятирічку – священик без 

клопоту дав би шлюб. Але як було робити весілля, коли на могилі 

сестри ще трава не виросла.... Та й крамариха зі своєю будовою 

все бідкалася – грошей не вистачає. Яке тут весілля! 

Оксана з Василем довго думали – як з того всього вийти і 

врешті-решт зважилися. Василь взяв тридцять карбованців з 

відкладених грошей, і вони поїхали до міста, до лікаря. 

Вернули того ж дня останнім автобусом. Василь – сумний, 

Оксана – бліда. Ішли вони додому – не гостинцем, а городами, 

околицями пробираючись на Байову дорогу. У бузкових заростях 

спинилися. Не стояли довго. Не говорили багато, розійшлися 

хутко. Оксані вночі снилися голі немовлята, що повзали у неї під 

ліжком. А вітчим ловив їх своєю рудою волохатою п'ятірнею і 

мацав, мацав, мацав. 

Уся історія незадовго повторилася знову, але Василь цього 

разу сказав твердо – будемо робити весілля. Дав Панбіг, що 

обійшлося, і що не буде Оксана бездітною, як Климова Юлька, то 

треба Богові дякувати – взяти шлюб і жити, як люди. 

Новина про заручини розійшлася того самого дня, і таки тоді 

ж почали готуватися до весілля. Іван вибрав кабана не 

найгіршого. Гаська відкопала горілку, що її вже давно на такий 

випадок приготовляла. Скликали ближчих сусідів помагати 

ладитися. 
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Байова дорога ожила. Бігали нею молодиці з блискучими 

очима, підіп'ятими фартушками, з розчервонілими лицями. Пахли 

пироги і дорогі кухи, з яких уже в самий переддень весілля будуть 

лаштувати вигадливі торти. Коптилалися ковбаси і пеклися 

кашанки, баняки наповнювалися голубцями, рибою, пареними 

курчатами. Хлопці зносили у двір столи і лави. Старші господарі 

навішували шатра. Дівчата прибирали ті навіси ялиновими 

галузками, стрічками і рушниками. 

У головному шатрі, там, де за планом мали сидіти молодий з 

молодою, прип'яли образи. Решту двору, що відводилася під 



 77 

танцювальний майдан, посипали дрібним білим піском з Ріки, – і 

врешті-решт у п'ятницю, далеко за північ, помагальники і свої 

розійшлися, змучені, на відпочинок. 

Смуглявій Оксані вельон пасував. Хіба, може, сукня, куплена 

кілька тижнів тому, тепер виглядала вузькуватою, вип'ячуючи 

забагато пишні груди і те, що зачинало заокруглюватися під ними. 

Наречена, втім, не переймалася такою дрібницею. Була 

весела, щаслива, танцювала разом з усіма, втоптуючи у пісок 

цнотливу білизну шлюбних мештів. 

Весілля було багате. Горілку виносили навіть за пліт, де 

стояли дальші сусіди і непрошені селяни, оглядаючи й 

обмовляючи наречену і жениха, їхніх батьків, дружбів і дружок, 

музикантів і приїжджих гостей. Тим, що стояли за плотом, 

виносили самогон й закуску, дітям давали солодке і лимонад. 

Вийшла за пліт навіть сама княгиня, і сільським молодицям дуже 

сподобалося, що не погордила ними. Вони тут же винесли такому 

вчинкові вердикт: „Добру буде мати крамарка невістку, – казали, 

пробачивши нареченій за її помітну вже округлість стану. – А що 

гадаєте, сирота і є сирота. Воно, бідне, натерпілося коло чужого 

тата". 

Оксана, щоправда, не виглядала на таку, що багато 

натерпілася. Може, тому, що Василь нею не міг натішитися, що 

Василеві мама давали молодятам у презенті стару хату, що 

лишилася від бабці, і можна відразу зачинати життя на своєму... 

Дружки співали: „Чужа хата, чужа хата такая, як свекруха 

лихая... Збудуй, милий, з лободи – до чужої не веди..." 

В Оксани Байової було гарне весілля. А погода! Ввечері зірок 

на небі – тьма-тьмуща. Дівки з хлопцями в бузкових заростях 

обіймаються, музика грає – аж чути на третє село. Гості 

танцюють. Іван доносить горілку. Княгиня сама бігає в погріб за 

лимонадом, замітаючи подолом сукні кам'яні сходи... Втім, щось 

довго нема її з тієї пивниці. 

– А де ж Оксана? Ні лимонади, ні її. Підіть, мамо, – це 

молодий вже до тещі так звертається (а теща не без вдоволення на 

те „мамо" озивається), – та приспішіть її трохи. 

Гаська й собі спускається у погріб, і враз звідтіля долинає її 

страшенний, якийсь аж нелюдський крик. Біжить на крик 

наречений, біжать свахи... Оксана там – у куточку лежить, на лиці 

– ні кровинки. А навпроти, на прив'язаному до крокви шнурку, 

висить Іван... 

Як було далі – Оксана ледь пам'ятає. Наче уві сні була, коли 

здіймали з неї вельон і в'язали хустку, коли в'їхали вони з Василем 
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до нової хати, коли зносили до покою віно – подушки вишивані, 

рушники, обруси, верета, горшки і великий, у квітах, оксамитний 

килим, котрий Гаська купила для дочки в циганів ще торішньої 

зими і тримала в скрині аж до весілля. Усе це бачила Оксана, наче 

через димову завісу. І заснула відразу ж після того, як нарешті 

постелила своє перше супруже ліжко. 

Коли Оксана відкрила очі, надворі вже мало розвиднятися. 

Передсвітанок сірів густим туманом, обзивалися ранні птахи. 

Оксана оглянулася довкола. їй здавалося, наче в хаті хтось ще є. 

Ні ж бо. Нікого. Поряд спав Василь. Оксана поправила йому 

перину на ногах і знову заснула. І снився їй сон, неначе на краєчку 

ліжка сидить Тетька – акурат така, яку її поховали – в тому 

самому вельоні, з великими синцями під очима. 

– Віддай ту дитину, бо вона Іванова... – пробелькотіла Тетька 

з піною на губах і зникла. 

...Тетька снилася Оксані щоночі. Так само. І говорила те саме. 

Оксана про сон нікому не оповідала, лише бігала до церкви та все 

давала на Службу Божу за душі в чистилищі. І молилася, 

молилася, аж люди дивувалися – ніколи Оксана аж такою 

побожною не була. Втім, це молодиці не зашкодить. 

...Врешті народилася дитина. Дівчинка. Василь малу любив 

без пам'яті, а Оксана наче й не тішилася. Коли лишалася на самоті 

з дочкою, усе приглядалася – чи не руда, бува, дитинка 

вродилася? Чи не має якихось особливих ознак. Та все 

допитувалася, коли хтось в гості приходив: 

– Як кажете, до кого Надуня наша схожа більше – до мене чи 

до Василя? 

– Та ж чи пізнаєш – воно манюсіньке таке. Мабуть, до себе 

більше подібне... 
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Минуло вісімнадцять років. Якось Оксана, посивіла вже, з 

пригаслим поглядом і сіточкою зморщок на колись дуже гарному 

обличчі, сиділа біля вікна та вишивала подушку, а Надуня мила 

підлогу у їх уже новій великій хаті. Дівчина, що була ввесь час 

зігнута, враз піднялася, розпросталася, і випадково її та мамин 

погляди зустрілися. І тут Оксана вперше зауважила, як Надуня 

разюче схожа до Василя. 

– А чого ви, мамо, так дивитеся, наче ніколи мене не 

виділисьте... 

Оксана нічого не відповіла. Відклала вишиття і хутко – до 
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священика. 

– Відправте, отче, за душі в чистилищі, – пхає новенькі 

гривні, – як можете, отче, то ще сьогодні на вечірній... 
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Що більше часу мене від них віддаляє, то виразніше, 

рельєфніше виглядають їхні обличчя, тим зрозуміліший і 

ближчий стан їхньої душі. Починаю розуміти, яке колосальне 

багатство, які глибинні пласти історії, філософії лежать 

обабіч Ріки, древньої, мудрої, доброї й лихої, щасливої і 

трагічної, як ця земля. 

Образи один за одним виринають з річкового туману, з їдкої 

мряки навколішніх боліт, з торфовиськ, по яких голубими 

вогниками природного газу, запаленого випадковою блискавкою, 

миготять річні „сторожі". Цвинтарі, обійстя, городи служать 

тією ниткою, що навіки получає померлих з живими, тих, що ще 

не народилися, з тими, хто живе нині. Усе це невмируще. 

Старий каштан на краю занедбаного кладовища і сова, що має 

дупло на його вершку, похилений від часу, підгнилий, але весь у 

барвінку Зосин хрест, жидівоччині помівки і Ромцьове 

сирітство, смерть Славка і остання путь баби Курихи.... Усе це 

кудись кличе, до чогось спонукає, дає мені певність себе, закла-

даючи всередині єства мармурові фундаменти, на яких вони 

мені заповіли будувати. Чи подужаю? Чи мої „зарібки" від 

Москви – до чехів — дадуть достатньо міці, душевних сил і 

досвіду, аби могла я сповнити заповіт: – вибудувати дім, у 

якому можна усім нам разом якщо не жити, то, принаймні, 

сходитися час від часу, як ось на Різдво, коли чарку й таріль 

ставлять на столі й для того, хто вже не прийде, або хто — в 

дорозі. Такий дім я мала би збудувати зі слів, яких вони мене 

навчили. Бо „наші мама думають, що вони вічні", а вони таки –

вічні. Мама, свекруха, матуся з сусідньої хати. Вони вічні. І 

такими самими мусять бути їхні фундаменти: пляци з сільради, 

комори і рябі кури, їхні петрівки і мак по городах. їхня Ріка. 

Що більше часу віддаляє мене від них, то переконливішим 

стає усвідомлення, що попри усі мудрі книжки, які довелося 

читати, попри усі світи, які відкривалися, попри дива і 

досягнення, історичні пам'ятки, які довелося споглядати, попри 

усе це – мої піраміди Хеопса стоять на березі Ріки. Тієї самої, з 

якої щовечора повзе на село густа їдка мряка... 

Піраміди невидимі. У єстві мусить викристалізуватися 
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згусток пам'яті й усвідомлення, аби через цю призму, через цей 

кристал можна було уздріти, розгледіти, побачити величні 

піраміди-привиди, що з'являються на Ріці, може, раз, може, два 

у століття, і уздріти які повинен той, хто прийшов... 
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*** 

 

...Село готувалося до приїзду емігранта. Воно прикривало 

обличчя чадрою гладко підметених гостинців, нашвидкуруч 

побілених хатів, напечених пирогів і свіжих ковбас, вийнятих зі 

скрині, місяцями невітрених святочних светрів і капелюхів, 

смородом дешевої вакси на копійчаних черевиках з гумовою 

підошвою. Село чекало Гостя. 

Він приїхав ополудні у службовій „Волзі", що лишилася ще 

від старої радянської влади, а тепер служила владі новій, 

українській, і як колись, так і тепер, була однаково недоступною 

будь-кому з селян, в житті яких зі зміною епох і завершенням 

світових оксамитових революцій за великим рахунком нічого не 

змінилося. За винятком хіба того, що тепер можна було не лише 

збирати з дворів гроші на церкву, а й будувати храм. 

Отож Гість прибув на „Волзі", і обставина ця відразу 

визначила його ціну в очах колишніх односельців. Брама, в яку на 

повній швидкості влетіло начальницьке авто, була замаєна 

сосновим віттям, і Гість, хоч мав уже багато літ, почувся враз 

нареченим. Він висів з салону, ступив на землю і приклеїв до вус 

незмінну блискучоштучнозубу усмішку, якої навчило його інше 

гетто, те, в якому перебував усі ці роки, те, в якому спудив своє 

свідоме життя, те, що дало можливість заощадити зароблені 

тяжкою працею вільноконвертовані купюри, що давали певну 

перевагу над колишніми односельцями, проте яких було замало, 

аби статися справді вільним у суспільстві, що теж мало свої рамці, 

свою скляну заслону, через яку неможливо було пробитися. Рамці 

його гетта просто знаходилися в іншому вимірі. 

Отож, Гість прибув. Він обцілував червонощоких, трохи 

затовстих, як на його теперішні смаки, молодиць; щось говорив 

дітлахам, котрі обступили його в нетерплячці отримати 

подарунки; потиснув засшкарублі долоні своїх однолітків, що 

виглядали вдвічі старшими від нього. І мав враження, що на 

якийсь час став таким собі заокеанським принцом, що раптом 

впав з неба на цю правічну чорну землю, котра так сьогодні задля 
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нього причепурилася. 

Після тривалої церемонії привітання, що за часом 

дорівнювала б протоколові прийому хіба коронованої особи, 

прийшла черга на валізки. Шофер відімкнув багажник, і уся 

громада прикувала погляд до того, що містилося всередині. Факт, 

що водій ніс до хати лише один скромний і ненабитий дощенту 

куферок, помітно розчарував багатьох. Дехто навіть відразу ж 

втратив зацікавлення до прибулого і згадав, що час виганяти на 

пасовисько худобу, котру пригнали на обід, та обирати бараболю, 

щоб не робити цього в неділю вранці, коли треба встигнути до 

церкви на Службу Божу. 

Тлум потихеньку розсмоктався, і залишилася сама ближча 

родина, яка й засіла за столи, що вгиналися від різних страв: 

масних і тяжких, – таких гість давненько не куштував і тепер теж 

ледь торкнув, боячись проблем зі шлунком. Решта присутніх їла 

так само мало, аби, бува, Гість не подумав, що вони голодні. 

Говорив здебільшого теж лише він. Господарі мовчали. Сиділи з 

суворими обличчями, чулися невпевнено і, правду кажучи, тепер 

уже лише чекали моменту роздачі подарунків і часу, коли Гість 

нарешті поїде. 

Але з подарунками прибулий не поспішав: чи він не знав, 

чого від нього чекають, чи злякався, що на всіх не вистачить, і 

ждав, аби трохи людей розійшлося, чи витримував паузу свідомо, 

щоб надати миті більшої урочистості. Врешті, після багатьох 

своїх промов, після розповідей про дружину і дітей, про свій дім і 

маєтки, Гість покликав до себе внучатого племінника, котрий 

найбільше клопотав коло нього, і прорік: „Піди, Йвасю, до 

другого покою і роздай з моєї валізки, що кому належиться". 

Після цих слів половина людей вийшла з-за столу і подалася 

за Івасем. Друга половина очікуюче гляділа на Гостя в надії, що 

він і тим, хто залишився, скаже йти за подарунками. Але Гість 

вдавав, що німої сцени не розуміє, і продовжував розказувати 

незрозумілі присутнім далекі речі, котрі усі слухали лише з 

чемності і з поваги до прибулого. 

Хтось, хто встиг випити собі супроти неписаного правила 

зайву чарчину, затягнув пісню. її підтримали невлад, 

фальшивлячи. Запищали молодиці, обв'язані святковими 

хустками, та забасували несміливо ще тверезі господарі. Гість теж 

спробував співати, одначе дуже швидко дав собі зі співом спокій. 

Він знову закликав Івася, котрий вже впорався з місією, і 

закомандував іти на цвинтар. 

З-за столів піднялися неохоче, бо було там ще доволі багато 
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їжі і горілки. Але такий уже був день – доводилося ламати всі 

звичаї і чинити в угоду Гостеві. 

Ще на подвір'ї вишикувалися в щось на зразок колони демон-

странтів. Несли квіти і вінок, що його привіз Гість. Сам герой 

свята бігцем перездоганявся з дітиськами. Він виглядав на тлі 

решти походу дуже кумедно: в короткій замшевій курточці, яку не 

позволив би собі вдягнути поважний місцевий господар, у береті 

й аддідасах, маленький і щуплий, ззаду був схожий до підлітка. І 

тим разючіше виглядало зморщене жовте обличчя, коли він враз 

повертався до натовпу, що чинно крокував на віддалі кроків 

десяти. 

– Бігає, як молодий, – наважився прокоментувати поведінку 

хтось з ближчої рідні, хто подарунок отримав. 

– Ззаду – ліцей. Спереду – музей, – додав хтось, кому 

презента не вистачило. 

– З інтонації незрозуміло було – добре чи зле те, що Гість 

бігає, як молодий. У його віці в селі бігати не випадає. Але такий 

„гріх" прибулому можна простити, бо ж тепер нетутешній він. 

– Бігає, бо має вигідні мешти, – додав ще хтось, хто, мабуть, 

був тут з самої цікавости. 

Процесія продовжувала свій маршрут, аж поки не дійшла до 

цвинтаря. Біля воріт усі зупинилися, і вперед вийшов Івась. Саме 

він заопікувався могилою матері Гостя, коли стало відомо, що той 

приїжджає. 

Гріб виглядав доглянуто. Навколо могили височіла металева 

загородка, стояв хрест, що коштував „дорожче, ніж ви, стрию, 

передали..." Гість підійшов до могили, погладив рукою напис 

„Тут спочиває..." і ненароком зачепив кущ барвінку, що зеленів на 

краю могили. Від необережного руху кущ перевернувся догори 

корінням, що було всаджене у землю, мабуть, напередодні й не 

встигло ще ані зів'янути, ані прийнятися. Запала мовчанка. Гість 

вкляк і почав молитися. Пам'ятав, мабуть, лише „Отче наш..." і 

„Богородице Діво...", бо незадовго піднявся з колін. Прозвучали 

кілька фраз, які годяться у подібних випадках, і процесія подалася 

назад. 

Після повернення на обійстя Гість більше не сідав за стіл. 

Винесли його валізу і зі словами: „йой, та чому так скоро?.." 

випровадили в дорогу. 

Коли стара облвиконкомівська „Волга", котра однаково добре 

служила і колишній, і нинішній владі, зникла за скрутом шляху, 

люди повернулися за столи. 1 лише тепер почалася справжня 

забава та жвава бесіда. Так, як це буває між своїми, близькими, 
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котрі не соромляться одне перед одним життям своїм щоденним. 

Молодиці пожвавішали, чоловіки повеселішали. 

– А мені, кумцю, руки тряслися, як я голубці носила. Він на 

мене так дивився! 
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– Гляди, Маруню, аби не забрав тебе за собою до Америки. 

– Що ви плетете, тітко, він там свою має. 

– А хто знає, яка вона? Може, погана? Як кажеш, що дивився, 

то може, й забере! 

– А ліпше би він мою Надуню забрав. Вона на п'ятірки в 

школі вчиться – може б, дитина в люди вибилася. 

– Авжеж чекай – забере він. Чи ж не виділисьте, люди, яку він 

валізу привіз?! Стінка до стінки їй прилипла. 

– А що ви, кумцю, обмовляєте? Може, й грошей не мав. 

Думаєте, їм по тих Америках так легко! 

– А може, жінка, американка та, лиха та скупа – могла не 

дати!.. 

– Ой, а чого вам бракує вдома?! Їсти не маєте що? Чи лахами 

шафи не позабивані? Я он з гуманітарки минулого разу стільки 

набрала, що на п'ять літ вистачить. 

Ще довго за столом обговорювали подію і самого героя дня. 

Згадували його небіжку маму, як вона вмирала з хворіб та голоду, 

коли сама залишилася. Розповідали, як Гість малим до школи 

бігав і як його батько свиньми торгував. Е-е-е, позакидала війна 

людей по світах. А чи ті люди в тих світах щасливими були? 

Нема, як удома. Свій коли не пожаліє, то хоч скривиться. А чужий 

край – він і є чужий. 

За вікном уже вечоріло, а в хаті лунали співи. Люди собі 

гомоніли, жартували, вже трохи заспокоївшись після тих 

заморських відвідин, котрі розбурхали звичний триб їхнього 

життя, котрі розбудили якісь тривоги і необґрунтовані надії на те, 

що можна – а чи треба (?) – щось змінити, бодай для дітей, якщо 

не для себе... 

...Під тим дубом дівчина стояла 

   під тим ду-у-убом... 

Співали жінки, підтягували господарі, понащурювали вуха, 

вслухаючись, діти. 

Минуть роки. Тих, хто сидить за столом, змінять покоління 

наступні. А наступних – ті, що прийдуть після них. І ніщо – ні 
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страви, ні смак горілки, ні пісні, ні образи на стінах, – ніщо не 

зміниться у їхньому на віки усталеному ритмі й змісті існування – 

спокійному, одноманітному і незнищенному, як течія Ріки, на 

берегах якої вони живуть відколи світ світом. 
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*** 

Святих у календарі не вистачало. А тому мало не через 

обійстя мешкав Микола чи Петро, Стефан чи Мартин, Андрій чи 

Марко або Олекса... А скільки було Марійок, Ганнів, Олен, 

Прісьок, Прасковій, Софій, Теодозій, Анастасій... Ніхто, втім, 

ніколи не сплутав, про котрого чи котру йдеться. Бо Марії 

ділилися на Марусь, Марійць, Мариль, Марушок, ба... була навіть 

Маша. Одна. Ті ж імена мали найрізноманітніші відтінки. Хіба ж 

сплутаєш Андруся з Андрійком чи Нуську з Гандзею... 

Марійку, що жила у першій хаті від кооперативи, кликали 

Маруца. Була це порядна, роботяща дівчина, радше бридка, ніж 

гарна, але й для неї Бог долю заховав. Маруца раптом, без заповіді 

в церкві і без сватання та заручин, влаштувала весілля. Ніхто 

жениха не бачив, ні родичів його, ніхто ніколи не чув, аби Маруца 

хлопця мала – і на тобі. Весілля приготували дослівно за три дні. 

Ще в суботу зранку Маруца їздила до міста на базар вельон 

купувати, а вже в обід стояла в ньому коло брами й виглядала 

рейсовий автобус, що мав привезти молодого. 

Маруцине віддаництво виглядало якось не по-тутешньому, 

але чого тепер не траплялося, коли місцеві привозили княгинь та 

наречених бог-зна звідкіля, пізнаючи своїх суджених по чужих 

краях, куди їздили на заробітки. Отож Маруца чекала на свого. І 

він прибув. З підніжки автобуса зістрибнув високий поставний 

чорнявий красень з блакитними очима і такими зграбними 

рухами, наче все життя лише те робив, що спацерував десь по 

асфальту чи танцював на паркетах. Маруцин жених шокував 

місцеву публіку. Дівчата, жінки, старі матрони повиходили на 

гостинець, очікуючи, коли пара йтиме до сільради розписуватися. 

А на Маруциному подвір'ї грали музики, і княгиня наче й не 

дуже спішилася за печаткою у паспорті. Молодого годували, 

поїли, бігали коло нього, як коло великодньої писанки, 

наввипередки догоджаючи, як лише вміли усі: новоспечена теща, 

господині, що столи накривали, а найбільше – дружки. Маруца 

вже і так, і сяк відганяє їх від свого судженого – де там, 

поприлипали, як мухи до меду. Вона, бідна, стоїть збоку і ледь не 
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плаче. 

– Що, Маруцо, відіб'ють тобі чоловіка?! – жартували 

господарі, що теж дивувалися, як такий красень на Маруцу 

злакомився. 

– Не мило, не змилиться, – відповідала Маруца таки крізь 

сльози. 

 

95 

 

Врешті прийшов час йти до сільради. Процесія вистроїлася у 

ряди і зі співами – „Вже мі так не буде, як мі било перше..." 

рушила на гостинець. 

Маруца крокувала під руку з молодим, що виглядав на 

фільмового актора, і її щастю не було меж. Вона вся світилася тим 

дивовижним світлом, яке в силі дати людині лише торжество 

великої і вимріяної перемоги. Маруца сьогодні навіть не 

видавалася такою бридкою, хоча ходу її качину – збоку на бік – 

навіть щастя не змогло змінити. Маруца віддавалася... 

Весілля гуляли три дні. І рівно стільки часу Маруца тягала за 

собою попід руку свого красеня, який був наче неприсутній – 

погляд далекий, рухи сповільнені... 

– Чи ж бо він Маруцу таки кохає, – шепотіли спостерігачі з–за 

тину, що, здавалося, відчергували тут з цікавості всі три доби, – бо 

ж на жодну дівку ані не глянув, а їх скільки злетілося. 

– А чого б женився, якби не кохав? 

– А ви знаєте, що там за ним тягнеться? 

– А може, вбивця якийсь чи наркоман? Чому самісінький на 

весілля приїхав? Ані дружби, ані тата-мами... 

– З дитдому, може... 

– Або з тюрми... 

Говорухи перейшли на шепіт, бо, не допусти Господи, Маруці 

хто перекаже – очі повидряпує. 

Весілля – весілля – по весіллі. Горілку випили, ковбаси поїли, 

гості розійшлися, і новоспечений Маруцин чоловік поїхав. 

– А ти чого, Маруцо, так скоро хлопа свого відпустила? 

Місяць медовий з ким впровадиш? 

– Хлоп мій тепер сім'ю має – мусить гроші заробляти. –

Відповідала так Маруца ще кілька днів і ще кілька днів ходила 

усміхнена і щаслива. 

У суботу поїхала до міста, але вернула сама. І так аж до зими 

щосуботи їздила вона шукати чоловіка, але щоразу верталася ні з 

чим. Люди питати не сміли. Сама вона мовчала, а невдовзі 
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дитинку народила і аж тоді повеселішала. 

З часом про Маруциного чоловіка забули. Збоку виглядало, 

що й сама вона не аж так тужить за ним – звиклася з думкою, що 

вся ця історія була якимось гарним сном або сторінкою 

прочитаної в дитинстві казки. 
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Маруца жила тепер, як усі. Зранку гнала на пасовисько 

корову, перемовляючись дорогою з сусідами, вертала, варила їжу 

для себе й для малої, йшла на ферму, котра існувала, хоч колгоспу 

на папері давно не було. Ввечері дивилася бразильський серіал, 

мовила молитву і лягала з дитиною спати. Лише неділя чи свято 

були іншими, бо йшлося до церкви і після обіду сиділося на лавці 

з жінками з їхнього кута. Час від часу хтось таки запитував про „її 

хлопа", а вона відповідала завчено: 

– Навіщо ті хлопи – з ними то хіба клопіт. 

Цікаво, що час не змінив Маруцу. Вона була настільки 

негарною, що роки просто не змогли її ще більше споганити. 

Маруца наче застигла в якійсь невидимій формі того самого дня, 

як стала вона біля брами у вельоні, причепленому до рудавих 

смичків сухого і ламкого волосся. Хіба, може, в ті смички тепер 

вплелися срібні нитки. Однак загальної картини вони не 

змінювали. 

Маруца любила під вечір, коли робота вже завершена: худоба 

– у стійлах, дитина нагодована і вмита, – сидіти собі на лавці при 

гостинцеві. Маруца слухала, як затихає село, як кумкають жаби 

попід Рікою; дивилася, як хвиля за хвилею темніє ліс –– із синього 

стається чорним; як запалюються знайомі зірки, одна з яких у той 

час обов'язково зависає над самою Маруцою; як наче зникає 

полотно гостинця, і потроху гаснуть у вікнах електролампочки. 

Навколо в той час – такий спокій і благодать, що порушити його 

якоюсь раптовою подією, чиїмсь наглим втручанням було б хіба – 

гріхом. 

Маруца сидить на лаві довго, аж поки й її саму не ковтає 

пітьма так, що й простягнутої перед собою руки не видно. Тоді 

встає і з словами: ,,Від тих хлопів – то лише клопіт..." поволі іде 

до хати. 

Попри замкненість середовища і попри відпірність місцевих 

укладів на зовнішні впливи, за минулі кілька десятків літ в селі 

все ж сталися зміни. Вони заторкнули не лише зовнішню 
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атрибутику селянського побуту, а й відбилися на взаєминах між 

людьми, породили нові нюанси у системі моральних вартостей. 

Тим фактором, котрий  роз'їв столітні устої, виявилася проста 

і примітивна річ, яку принесли в село совєти. Ні, їм не вдалося 

зруйнувати храми, бо навіть спалені чи зачинені, церкви жили в 

серцях тутешніх людей; ні, їм не вдалося забрати мову, хоча було 

немало зусиль з насаджуванням усього їхнього... Радниці зробили 

щось страшніше — вони навчили місцевих людей варити самогон. І 

цього виявилось достатньо, аби розпочався, тепер виглядає, 

незворотній процес руйнації селянських основ. Самогонка, що 

стала тепер основним атрибутом усіх сільських подій, зайняла 

такі панівні позиції, що нерідко ставала важливішою від самого 

приводу, котрий наче спонукав її випити. Згодом навчилися пити 

просто так, без приводу. І дуже швидко й це увійшло в норму 

Цікаво, що тотальне пияцтво внесло у звичаї селян певний 

момент панібратства. Тепер уже заміжні жінки і господарі не 

зверталися один до одного через ,,Ви". Зникла ця форма 

звертання і в родині (татові й мамі доти не було прийнято 

„тикати"). І ще одне: люди перестали вітатися одне з одним 

при випадкових зустрічах. Колись, бувало, біжить яка дитина 

гостинцем, чи старий дибає, чи молодиця поспішає або повагом 

крокує господар, – обов'язково вклоняться одне одному – „Слава 

Ісусу... ". 

Тепер люди проходять одне повз одного похмурі, злі, 

затуманені і засмерджені перегаром. Пити починають дослівно 

зі шкільної пави, п'ють нарівні чоловіки з жінками. 

Затуманюють голову самогонкою рільники й учителі, 

попивають у конторі й кооперативі. Самогонка стала 

центральним атрибутом престольного празника і виборів до 

парламенту... Лише церква... Залишився єдиний острівець, куди 

цей найстрашніший радянський винахід дороги собі не пробив. І 

власне, це дає надію... 

 

*** 

 

Андрій Вовнюків їхав на заробітки. Властиво, збирався не 

сам, а вербував ще Миччиних хлопців та Когутового молодшого, 

– усіх разом робітників набиралося семеро. Гуртом у далеку 

дорогу – якось відваги додається. Ніхто з них на заробітках іще 

не був, а спробувати щастя хотілося, бо в місті тепер роботи не 

було, а в селі хвости худобі крутити молоді не бажали. Кожен 

пробував якусь копійку вишкребти, аби вистачило оплатити 
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поїздку на заграничні хліба. Ті хлопці, що мали вже закордонний 

досвід, вертали додому по-різному: хто привозив якісь гроші та 

починав будуватися, хто знову їхав на невизначений термін, хто 

казав, що більше туди – ні ногою, а кого привозили у цинковій 

труні. Новітніх остарбайтерів третього тисячоліття гнали з дому 

частково нужда та бажання доробитися, частково цікавість, 

прагнення звідати світ, переконатися зайвий раз, що нема в ньому 

кращої долі, підтвердити власним досвідом давню помівку про те, 

що нема-то – як вдома. Зрештою, в сучасному заробітчанстві не 

було нічого нового. Колись надія на краще гнала хлопців та дівчат, 

по канадах та аргентинах, по бразиліях та австраліях. Мало хто з 

них вернувся на береги Ріки, і так по світах спудили вони роки, 

присилаючи в село час від часу пакунки з заокеанським крамом, 

купленим у тамтешніх „секендхендах". Теперішні заробітчани 

відрізнялися від колишніх хіба тим, що світ не був аж таким 

відкритим для них, і з Європи Центральної, як правило, вириватися 

не вдавалося, бо нелегальна праця в німців чи американців – це вже 

була монополія таких самих бідаків з країн більш розвинених, що 

визволилися кількома роками раніше. Одне слово, Андрій Вовнюків 

їхав на заробітки. 

Легко, однак, сказати: „Їхав". Юлька його найперше мусила 

вибратися до міста і потрапити в дім Славка 3-замосту. Але 

спочатку треба було дістати Славкову адресу. Отож ніч обидвоє не 

спали – мудрували. Як змусити Замощиху дати принаймні номер 

телефона сина, що мешкав у місті. Андрій радив нести старій відро 

яєць і три літри молока. Юлька таку пропозицію відразу відкинула, 

бо Замощиха своє молоко по людях роздавала. Тоді Андрій казав 

нічого не нести, а просити просто з моста. Але Юлька знала, що 

ризикувати не можна, бо коли Замощиха відмовить перший раз, то 

другий уже нема чого до неї йти. 

Врешті Андрій заснув. Юлька крутилася в ліжку до передрання 

так, наче щось її кусало, і ледь засіріло надворі – схопилася йти. 

Замощиха доїла корову. Тонкі цівки молока, вдаряючись об 

оцинковане дно великого відра, відлунювали бадьорим 

передзвоном. Цінь-цінь-цінь-цінь, – чулося зі стаєньки. Молока у 

відрі додавалося і звук тепер змінювався – ставав глибшим і 

глухішим. Нарешті Замощиха завершила процедуру і повільно 

переступила поріг. Від неї пахло молоком і гноєм. Замощиха, що 

мала спідниць більше, ніж пальців на руках і ногах, перевдягалася 

рідко – вискладані, випрасувані, лежали вони у шафі, чекаючи оказії 

– коли приїдуть діти. Сама жінка нащодень носила одну непрану, 

відколи куплена, кремпленову сукню, зверха якої був натягнутий 
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кабат – безрукавка, що називався сардак. „Нищити лахи" без 

причини Защиха не мала звички. І від неї перманентно було чути 

згіркло-квасним, так як тхне від чогось, що всмоктувало в себе 

роками піт і пилюку. 

 

 

 

 

99 

 

Юлька шанобливо відступила на крок від жінки з відром 

молока, і коли та нарешті підняла на неї погляд, промовила: 

– Прийшла-м вас, матусю, просити... 

– Весілля справляєш чи щось, – іронічно відтяла Замощиха, 

підозрюючи, що Юлька прибігла на світанку неспроста. 

– Йо-й, матусю, яке весілля. Адрій мій, самі знаєте, збирається 

на чехи... 

– То я що маю, Юлько, зробити – відпровадити? 

– Та хотіла-м, матусю, вас просити, абись-те дали адресу до 

вашого Славка. 

Стара несла відро з молоком, не обертаючись до молодиці, що 

щебетала, біжучи слідом. Нічого доброго з рухів Замощихи 

прочитати не можна було. Вона дуже рідко, та майже ніколи, не 

дозволяла турбувати свого Славка, що був тепер у місті великою 

людиною – побудував дім з басейном, вбрав жінку в золото і навіть 

молодшому синові, який ще й школи не закінчив, купив автомобіль. 

Чим Славко так докладно займався, ані Замощиха, ані ніхто інший 

не знав, але відомо було: якщо односельцям вдавалося до нього 

дістатися – він ніколи не відмовив у помочі. 

– Матусю, ви мого Андрія знаєте, – загризе мене, як я тієї 

адреси не дістану. Може, дасте хоч би телефон... 

– А шо такого Андрій від мого Славка хоче? 

– Та поговорити про щось... 

– Що твій Андрій має з Славком до говорення?.. 

– Е, матусю, ви так не кажіть. Коли Славко торік вліті 

приїжджав, коли, пам'ятаєте, вода вилляла, то мій Андрій возив 

його човном на риби. Цілу ніч вони ті риби разом лапали... Ви, 

матусю, не кажіть, бо ваш Славко з моїм Андрієм говорити любить. 

І щось тепер таке важне має йому Андрій сповістити. 

– Йди, Юлько, додому і не согрішай. Я ніякої адреси тобі не 

дам. 

– То, матусю, бувайте здоровенькі... Може, колись і я вам у 
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пригоді стану, коли повезете в соснину тачку... 

Ця остання фраза стару Замощиху не те що настрожила, а 

просто до смерті перелякала. Неспроста, ой неспроста Юлька про 

тачку і про соснину згадала. Щось вона мусить знати, та зизоока... 

– Зачекай-но, Юльцю, може, я знайду, якщо не загубила... Дам 

тобі номер телефона. Подзвониш, а син чи невістка, як побажають, 

то й адресу тобі скажуть самі. 

 

100 

 

Стара зайшла до хати. Довго шукала окуляри. Ще довше 

перебирала якісь папірці і нарешті винесла – виписаний олівцем на 

кавалку картону заповітний номер. 

Юлька бігла додому, як на чотирьох конях . 

– Збирайся, Андрію, – гукнула ще з порога, – поїдеш до міста! 

Андрій повернувся до стіни і невдоволено засопів. Ранковий сон 

такий солодкий. 

– Зачекай, глупа бабо, вже тобі з тими заробітками не 

терпиться! Уже тебе доляри в одному місці сверблять! А як 

привезуть мене, як Грицька Матрониного, – у цинковому ящику – 

що тоді будеш казати?! 

– Андрію, як собі хочеш. Діти не лише мої! Анні – поступати 

цього року, і ти це добре знаєш. Тарас, може, женитися буде, як з 

війська прийде. А ми з тобою що маємо? 

 – Як що? Два бики в стайні, як стіжки сіна! Продамо – будуть 

гроші. 

– Хто-о-о тобі за них добрі гроші дасть?! Опам'ятайся, 

чоловіче! Забув, як Стась Паращин за двох биків сто долярів взяв. А 

сто долярів на інститут-то, Андрію, як дуля з маком. Ніхто за сто 

долярів в інституті зі мною говорити не буде... 

Суперечка точилася ще якийсь час, коли нарешті Андрій 

зірвався на ноги, швидко, по-армійськи вбрався, взяв цидулку з 

виписаним номером і пішов на автобусну станцію. 

Ранок не був сприятливий для подорожі. Як ніколи, цього року 

лютий видався сльотавим. Кидало мокрим дощем зі снігом. На 

гостинцеві зробилася жовта мульда від того, що розмочило глинку, і 

черевики грузли, як в тісті. Андрієві не хотілося ні до якого міста. А 

ще більше не мав він бажання волочитися по світах, поневірятися 

по чужих кутах без сім'ї, без гарячої страви, без його господарки, 

без човна, яким він щодня випливав на Ріку, наче звіряючи, чи 

береги в порядку. Андрій любив свою хату при дамбі. Любив садок, 

у якому ще тато насадили яблуньок, а він щороку щось підсаджував 
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– то кущ порічок, то вишеньку, то якусь нову сливку. Садок давно 

переліз за межу і розлігся тепер до самісінької води. У повені його 

затопляло, але, мабуть, дерева, як і їх господар, до стихії вже звикли 

та призвичаїлися до всього, даючи рясні плоди. 

Андрій любив своє обійстя. Скільки пам'ятає, вони завжди там 

мешкали. Ще малим із татом обсаджували дамбу вербами. Потім 

була велика будова – вали обабіч Ріки укріплювали 

залізобетонними плитами. Але уся ця катавасія нічого не принесла, 

бо плити розікрали самі ж будівельники, а ті, що вціліли від злодіїв, 

занесло намулом. Ріка не дала собою покерувати, і після так званого 

укріплення берегів розливалась ще з більшою зухвалістю. Андрій 

любив Ріку. Усе його життя плило, наче в ритм з її течією. Ніколи, 

втім, він не покидав її, хіба в молодості, коли до війська взяли. Там, 

на Ріці, почалася їхня з Юлькою любов. Юлька працювала у швейні 

з Париковою Ольгою і приїхала на вихідні в гості. Та так і 

залишилася з Андрієм біля Ріки. І діти тут виросли – Анна й Тарас... 

Приїхав автобус. Андрій сів на задню лаву коло вікна. Глянув 

крізь шибку: надворі – пса не гони. „Але погода", – гомоніли 

селяни, які, втім, теж вибралися до міста у якихось, мабуть, 

невідкладних справах. 

Нарешті кінцева зупинка. Першими до виходу подалися 

молодиці з клунками на плечах. Так, наче боялися, що автобус 

рушить, а вони у ньому залишаться. Андрій вийшов останнім. І тут 

же, на автостанції, почав шукати телефон-автомат. 

Трубку піднесла, мабуть, Славкова дружина, яка коротко 

пояснила, що чоловіка вдома нема, але можна задзвонити на 

мобільний. Андрій зателефонував ще раз, і жінка терпляче пояснила 

йому, як зв'язатися зі Славком. Але результату не було. Славків 

номер був „тимчасово недоступний", і що це означало, Андрій 

докладно не розумів. Він відійшов від автомата і сів на мокру лаву. 

Було захолодно. Андрій спацерував тепер поміж автобусами, 

вивчаючи за лобовим склом назви населених пунктів, в які вони 

збиралися їхати. „Куди лише не курсують", – думав Андрій, 

розглядаючи знічев'я пасажирів, що здебільшого були схожими до 

тих його односельців, які прибули сьогодні до міста. З того, як 

пасажири були вбрані, які торби мали в руках, наскільки впевнено 

трималися, Андрій пробував вгадати, хто вони, куди і чого їдуть. 

Минула година. Андрій зателефонував ще раз, але знову без 

успіху. Тепер йому вже здавалося, що всі: касири у віконечках, 

кондуктори, водії автобусів і таксисти, що терпляче чекали 

бажаючих проїхатися з комфортом, – дивляться на нього підозріло. 

Задовго, так Андрієві виглядало, крутиться він тут без діла, задовго. 
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Андрієві враз дуже захотілося вернутися додому. Юлька, мабуть, і 

обід уже підварила. У хаті тепло й затишно. Жінка його – добра 

господиня. У домі тримає чистоту, сама завжди охайна, діти 

виховала слухняними, за Андрієм доглядає... Він любить Юльку. І 

вона його. І добре було б зараз ні на які заробітки не їхати... Ех!.. 

Андрій ще раз підійшов до телефона. Цього разу Славкова дружина 

говорила прихильніше і навіть запитала, у якій він приїхав справі. 

– Та ж ви, мабуть, і змерзли там... Знаєте що, приїжджайте. 

Славка нема, але він може з хвилі на хвилю заскочити, то ж 

почекаєте у нас. 

Андрій не давався довго просити і незабаром уже сидів у 

м'якому фотелі просторої, стильно вмебльованої кухні. Славкова 

дружина виявилася дуже приємною – поїла його, годувала... Ось 

лише господаря не було. 

   – Може, я в чомусь помогла б? – запитала вона нарешті, і це 

був наче натяк, що ліміт Андрієвого перебування тут вичерпався і 

що вона кудись поспішає. 

– Та справа така, що на заробітки я збираюся. А на кордоні, 

знаєте, двісті долярів покажи – і край. Інакше не перепустять – так 

наші хлопці розповідали... То я думав, може б, Славко позичив, а я 

віддам, як приїду перед празником... 

Андрій випалив усе це на одному диханні, як відповідь на 

екзамені колись у школі. У хаті запала мовчанка. Господиня ходила 

з кімнати в кімнату, комусь телефонувала, переставляла якісь вази. 

– Тож я, мабуть, піду. Славко, може, і не приїде скоро, – Андрій 

стояв у дверях аж, а навпроти – жінка у шовковому, у великі голубі 

рожі, халаті, що лягав легкою фалдою на такого ж кольору м'якенькі 

пантофлі. 

– Я тут маю чужі гроші. Дам вам, якщо повернете обов'язково, 

коли приїдете... Гроші не мої... – вона повернулася у кімнату і 

винесла дві зелені купюри по сто кожна. – І не образитеся, напевно, 

коли попрошу вас розписку? 

Андрій поквапом узяв з її рук олівець і кавалок паперу й вивів 

старанно своє прізвище, дату і суму. 

Він вертав, не знаючи: тішитися з удачі чи навпаки. Тепер, коли 

гроші – в руках, приводу відкладати виїзд на заробітки не 

залишилося. 

Андрій крокував пішки – навпростець до автостанції. Авта, що 

проїжджали повз нього, обляпували брудною каламуттю. У місті 

вже засвітилися перші вогні. Десь там, високо, в освітлених 

скриньочках міських квартир, що здалеку нагадували сірникові 

коробки, хтось прийшов, мабуть, з роботи і вмиває руки перед 
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вечерею. Хтось читає при настільній лямпі, хтось увімкнув 

телевізор, де саме починається якийсь фільм... 

Андрій йшов швидко, наче намагаючись перездогнати вітер, 

що кидав йому в обличчя мокрим снігом.... 

 

*** 

 

Дівчинка стояла на порозі і дивилася на город, що саме цвів. 

Ощадна бабуня розділила його навпіл: з одного боку – кущі з 

порічками, полуниці впереміж з суницями, трохи аґрусу й 

молоденька грушка. З протилежного – охайні рівні грядки бараболі, 

патисонів, редьки і цибулі, – усілякої городини, яка потрібна будь-

якій господині щодня під рукою. Бабуня з того свого городу й не 

виходила б, якби не треба було когось годувати, мити за ним миски 

та варити на вечір. Бабуня дуже любила свій город, і Дівчинці наче 

й не випадало признатися, що вона город не любить. Себто, може, 

це не так – Дівчинка хоче іншого, ніж мама й бабуня, ніж усі сусіди 

й знайомі, котрим вистачає просто садити картоплю і восени копати 

її. Дівчинка хоче у космос. 

Тепер вона стоїть на порозі й милується деревцями, цвітом – 

усім живим, що тут росте, що пнеться до сонця наввипередки з нею. 

Дівчинка подумки розмовляє з молоденькою грушкою і з 

полуничним цвітом, дівчинка, може, трохи дивакувата... їй дуже 

соромно, що не вдалося полюбити город так, як бабуня. Може, 

тому, що запав їй в гадку космос... Та була ще одна річ – дівчинка 

хотіла мати такі руки, як тітонька Теодозія. 

Тітонька Теодозія приїжджала якось раз і вступала до них. І 

були в неї такі неприродньо білі і якісь наче оксамитові руки. 

Бабуня тітоньку називали так лагідно – Фесуня, а дівчинка не сміла. 

І те ім'я – Фесуня – здавалося їй анахронічним якимсь. Що інше – 

Теодозія. Дівчинка навіть сама хотіла б так називатися. Але її ім'я 

було дуже просте – Галя. Колись, коли вона виросте і стане, як 

тітонька Теодозія, їй зовсім не пасуватиме таке ім'я. А у всьому 

мама винна. Бабуня наполягали, аби Дівчинку назвали Праскева, бо 

церква колись була в селі, та, що у війну згоріла, Святої Праскеви. 

Але мама не погодилася на таке, як вона сказала: старе і немодне 

ім'я. Мама з бабунею рідко годяться. Лише, коли тато хворів, то 

вони мирно жили. А так – мало не щодня між ними сварка – мама 

бабуні якось миску з кашею на голову заложила. Дівчинці шкода 

бабуню. Галя мовчки завжди на їхньому боці. Але й маму шкода – 

бабуня все хочуть її повчати, а мама цього не любить. Має дівчинка 

клопіт з ними обома. А так, якщо по правді, то вона більше з 
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бабунею дружить – усе на світі їй оповідає, навіть про хлопця свого. 

Бабуня так усе знають, так порадити вміють і завжди мають 

слушність. Дівчинка закохалася в Ігорка Директорового. Себто, 

сина директора школи. В Ігорка всі дівчата у школі закохані. А він 

призначив Галі побачення. Вона цілий день збиралася. Бабуня 

навіть дозволила коси не заплітати, а лишень кольоровими 

шпильками защепити. Галя простояла годину на домовленому 

місці, а Ігорко не прийшов. 

– Може, він забув, бабуню, де я мала чекати, або спізнився, а 

тепер прийшов і не знає, де мене знайти? Може, я ще раз піду, 

бабуню? – питала дівчинка у своєї звірниці і порадниці. 

– Галинко, як хлопець хоче дівчину знайти, він її, й під землею 

знайде. А ходити за ним не треба. 
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Дівчинка невдоволена була такою порадою, і в її очах 

світилася надія: а може, бабуня не мають рації. А може, вони 

передумають і скажуть: „Біжи-но, дитинко..." Але бабуня натомість 

глянули так лагідно:  

– Якщо дуже хочеш – йди, але я б тебе просила, аби ти моєї 

ради послухала. 

Які бабуня зовсім інші від мами. Мама, коли чогось не 

дозволяє, то так гостро до дівчинки: „Я сказала – ні." 

Дівчинці від того хочеться бути неслухняною. Але бабуня й тут 

злагіднюють. Вони кажуть: будь чемною, бо ласкаве телятко дві 

корови виссе, а лукаве – жодної. Бабуня на все мають свої помівки, 

вони наче з іншого світу походять. Тепер так майже ніхто в селі не 

розмовляє. 

І все ж єдине, що Дівчинку мучить – город. Вона не сміє бабуні 

сказати, що не хоче сапати бараболю і не любить поратися ані коло 

буряків, ані коло кукурудзи. І коли її туди кличуть – усе говорить, 

що „на завтра треба готувати стільки уроків!" Бабуня розуміють, що 

це неправда. Але вдають, що лінощів дівчинки не зауважують, і ще 

її перед мамою вигороджують – нехай дитина вчиться: науку за 

плечима носити не треба. Дівчинка під великим секретом зізналася 

бабуні, що коли виросте, не лише буде схожою на тітоньку 

Теодозію, а навіть більше – вона стане астронавткою. Бабуня так 

хитро при цьому всміхнулися... Їх не завжди зрозуміти можна. 

Але сьогодні Дівчинка мала складнішу проблему, ніж усі ці 

клопоти. Можна сказати, трапилося велике нещастя, страшна подія, 

про яку вона не могла розповісти нікому в світі – навіть бабуні. 
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Вона йшла з лісу, куди часто сама ходить, бо там можна вголос 

з собою розмовляти – вдавати, наче ти доросла і наче поряд з тобою 

хтось дуже важливий, скажімо, прибулець з Космосу чи Ігорко 

Директорів, – і ти бесідуєш з ним, як справжня дама. Такі діалоги з 

уявним співрозмовником можна вести безконечно. І в лісі це робити 

найзручніше, бо навкруги – нікого. Отож сьогодні вона поверталася 

з соснини і враз посеред дороги відчула жахливі болі в животі і в 

попереку, і взагалі незрозуміло було, де болить, і що це таке коїться. 

Дівчинка сперлася на великий гладкий пісковик, що бовванів біля 

стежки, потім лягла на траву... Але ні влежати, ні встояти не було 

сили. Тоді вона зрозуміла, що мусить якось дійти додому. А коли 

опинилася вже у своєму покої, який їй під натиском бабуні таки 

виділили в домі, то побачила просто страшну річ – її білизна була 

червона від крові... 
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Дівчинка знала, що це таке. Мама якось викликала її і сказала, 

що в дівчат буває... Але мама говорить усе так „просто з моста", що 

дівчинка і на сей раз хотіла, аби та розмова якнайшвидше 

закінчилася, і тому нічого не питала й навіть не дослухала, а 

зіслалася на щось термінове і побігла геть. 

А тепер ЦЕ у неї сталося. Тепер вона вже доросла... Від цієї 

думки враз стало страшенно сумно. 

– Галю, підеш збирати мушлі на Ріку? – шкільна подруга бігла 

гостинцем і кликала за собою. 

Іншим разом пропозиція була б негайно прийнята, але сьогодні 

Дівчинці було не до забав. Вона переживала велику подію у своєму 

житті, вона наче переступила якусь невидиму, але таку значиму 

межу, за котрою залишалося дитинство... 

 

Ані холодний аналіз, ані високопрофесійні футурологічні 

праці, мабуть, не в змозі були б пояснити такого феномену як 

незнищенність здорового начала народу. Народу затурканого, 

відсталого, споєного, вимордуваного і зісланого по сибірах. 

Якщо подивитися нині на тих людей, що живуть коло Ріки, 

чужим оком, якщо приїхати на якийсь день — тиждень і глянути 

на їхній побут, на їхні нові звичаї; якщо порахувати, скільки їх 

тепер вмирає від самогонки, що прийшла на зміну сухотам; і 

якщо побачити мало не на кожному обійсті недорозвинених 

(теж: плід тотального пияцтва) дітей, то можна впасти у 

страшний песимізм: ото вони і є – Піраміди Невидимі? Що це 
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за вигадка розбурханої фантазії сентиментально-екзальтованої 

поетки! Піраміди Невидимі! Давно їх нема. Давно вони не 

з'являються на древніх берегах, бо нікому прийти побачити. 

Уже, бувало, повіриш, що песиміст, можливо, має рацію... І враз 

в оцьому згусткові біди, хворіб, нужди і майже безграмотності 

цілком випадково натрапиш (десь на Опусті серед квіток 

жаб'ячки-незабудки чи на маленьких острівцях обмілілої Ріки, 

що біліють перламутром черепашок) маленьку Дівчинку, яка 

Невидимі Піраміди бачить. І коли зіткнешся з отим правдивим 

дивом природи, то починаєш розуміти, що ти задалеко відійшла 

від Ріки, що тут, на цих берегах, нічого не можеш збагнути. 

Що все, що тут відбувається, – складніше і непередбачливіше, 

ніж тобі здавалося; що велику таємницю незнищенності душі 

народу – ці Піраміди Невидимі – та Дівчинка здатна уздріти, а 

ти – уже ні. 
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Замість епілогу 

 

На величезній автостанції столичної Заграниці стояла купка 

людей. Була середина липня – пора, коли в місті – лише американи і 

кани, себто, туристи і пси. Люди намагалися сховатися від спеки під 

невеличким скляним дашком, що округлою парасолькою 

завершував те, що мало б називатися східним пристанівком. Під 

ним вміщалися не всі, але й ті, кому пощастило, дуже скоро звідтіля 

втікали: під скляною парасолькою пекло ще більше, ніж під 

палючим сонцем. 

Люди були схожими до прив'ялих рослин – слова грузли між 

зубами, позір – пригаслий, постаті – згорблені. Кожен мав величезні 

картаті торби, зіткані з пластикових міцних ниток. Через це їх 

називали тут, у столичній Заграниці, мурашками з торбами у 

клітинку. Ті люди, приїжджаючи сюди, наче залишали вдома свої 

імена, свою гідність, гонор своїх родин. Вони наче на якийсь час і 

справді ставали маленькими живими машинами до праці – дуже 

витривалими і здатними стерпіти будь-яке приниження. 

Отож люди стовбичили під липневим спекотним сонцем, 

тулячись одне до одного, від чого ставало гарячіше. Але так, разом, 

вони почувалися певніше. Гурт стискався ще щільніше, коли 
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поблизу з'являвся поліцейський... Щось у цій картині викликало 

асоціації зі старими фільмами про війну. Хоча насправді і час був 

мирний, і люди вільні, на перший позір... 

Пристанівок мав номер сто тринадцять, і до нього під'їжджали 

не комфортабельні, як до всіх інших, а смердючі, без кондиціонерів 

і туалетів, з жорсткими сидженнями дешеві автобуси. Перевезення 

ними було недороге. Квиток зі столичної Заграниці на батьківщину 

коштував стільки, скільки, скажімо, біг-обід у макдональдсі. Одне 

слово, дешевий, як борщ або, тепер кажуть, як гамбургер. Зрештою, 

кожен з потенційних пасажирів автобуса так не вважав, бо кошт на 

дорогу в порівнянні з мізерним заробітком сучасного остарбайтера 

не становив аж такого малого відсотка від усієї суми, що її збирав 

нелегальний робітник до дня повернення додому. Зрештою, і ті 

гроші мало кому вдавалося довезти до родини – дорогою під час так 

званих комерційних зупинок на них купувалося одяг, консерви, 

дешеві ковбаси, ба навіть цибулю, бо виростити її вдома тепер, коли 

господарі – в Заграниці, просто нікому. 
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Отож прив'ялий гурт людей, зіщулившись під невблаганним 

промінням сонця, що пекло так, як лише може воно пекти всередині 

літа, терпляче чекав автобуса, котрий традиційно спізнювався. У 

поглядах жінок і чоловіків, які не випускали з рук своїх картатих 

торбів, наче боячись одне одного, вчувалася якась приречена 

відчуженість. Думками всі ці люди були вже вдома, коло своїх 

родин, на рідних обійстях, що звідсіля, з такої гарячої й такої 

холодної водночас Заграниці, здавалися їм дуже затишними і 

мальовничими. Кожен уявляв, як постукає у двері власного дому, як 

вибіжить на поріг спросоння хтось з рідних, як втішаться 

подарунками діти і як довго, до передрання, розповідатиме він про 

свої поневіряння на чужині. 

Автобус під'їхав несподівано, і весь гурт пожвавився – 

штовхалися молодиці, виставляючи наперед свої багажі, 

затоптували поспіхом недопалки чоловіки, взявшись і собі займати 

місця, де вигідніше. Хлопцям дісталися традиційно задні сидіння, 

дівчатам і старшим – попереду і всередині. Всілися швидко, якось 

наче по-солдатськи, і замовкли, очікуючи, коли нарешті гримнуть 

автоматичні двері, зачинивши перед ними той, заграничний світ. 

Як тільки автобус рушив з місця, обличчя його пасажирів 

змінилися так раптово, що тяжко було б розпізнати в них тих самих 

людей, котрі перед хвилиною стояли на пристанівку. Тепер це були 
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усміхнені, щасливі чоловіки й жінки. Вони гомоніли, жартували 

між собою. Час від часу чулися характерні звуки, що 

супроводжують пушки з пивом, коли їх надто енергійно від-

кривають. Невдовзі розпочалися співи. 
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Зарічани вертали додому. Везли заграничні продукти, що були 

в сотки разів гірші, ніж їхня солонина, їхні катанки, їхні ковбаси, 

їхня бараболя... Везли сякі-такі лахи з полиць другої руки, дехто 

навіть – забавки дітям. І мало котрий заробітчанин повертався з тим, 

за чим, властиво, їхав – з грошима. Заграниця, що начебто й давала 

можливість заробити копійку, тут же виманювала її з допомогою 

яскравих (видрагріш) обгорток, втриматися перед притягальною 

силою яких не вміли навіть ці по-селянськи дуже ощадливі люди. 

Власне кажучи, їхнє заробітчанство не мало жодного сенсу, бо 

окрім проблем сімейних (діти росли без догляду, жінки починали 

пиячити) ніякої суттєвої користі від нього не було. 

Автобус їхав довго, зупиняючись мало не біля кожної дешевої 

гуртовні. Пасажири висипали з нього, втішаючись такою 

величезною свободою – де хочеш, там зупиняєшся; бігли по все 

новий і новий товар. Наче хотіли звідсіля геть усе забрати з собою 

додому. Місцеві крамарі не натішилися з таких групових візитів і 

принагідно підпихали покупцям непотрібний мотлох, що 

залежувався на полицях, бо давно вийшов з моди чи просто 

морально застарів. 

...Ольошка віз сестрі джинсову спідницю, а собі – кросівки на 

празникову дискотеку. Мамі, що давно уже мешкала з ними, бо на 

БАМі праці не було, купив фарбу до волосся, бо мама і далі 

вибілювала свою коротко стрижену голову перекисом, а зверху не 

завжди мастила лондоколором, який у місті на базарі не був 

дорожчий, ніж у Заграниці, але на котрий їй часто бракувало 

грошей, а тому не раз ходила селом вибілена, але не помальована, і 

нагадувала напівфабрикат. Тепер Ольошка віз мамі аж три пачки 

тієї фарби – вистачить до кінця літа. Бабуні Ольоша мав би купити 

окуляри, бо вони вже кілька років закладають старезні, ще за 

Австрії, мабуть, куплені, з давним-давно відірваним вушком. Але 

окулярів за доступною ціною він у Заграниці не надибав: на базарі, 
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де більше своїх, руских та в'єтнамців з китайцями, – такого краму не 

тримали, а в дорогі склепи з Ольошковим заробітком не було чого 

йти. Ось він і купив бабуні те, що завжди – хустину. Бабуня мали 

багато хусток. У шафі на полиці лежала акуратно зложена купка 

різних: святочних і для будня, на сумну оказію і на веселу. Бабуня 

мали стільки хусток, скільки вишиваних подушок у покої. Ані 

перших, ані других вони не вживали. Хіба гість траплявся чи свято 

надходило. А в звичайні дні це їхнє багатство лежало недоторканим 

капіталом і мало, очевидно, свідчити про достаток. 

Мама хусток не носила і подушок не вишивала. Мама привезла 

з БАМу свої, не властиві тутешнім традиціям звички, і жила по-

іншому, ніж зарічанські жінки. Вона курила цигарки, і Ольоша віз 

кілька пачок для неї. Маму шкода було, бо добра. Може, за це їй 

багато пробачали. Усі ж знали, що це вона висмикує цибулю на 

чужих городах і на світанку везе до міста продавати. Але ніхто 

ніколи в очі їй цього не вимовив. Тай не відмовляв, коли приходила 

позичати гроші. Ольошка знав, коли мама збирається „людям очі 

дерти". Вона перед тим завжди довго сиділа коло вікна і дивилася 

на дорогу, наче чекала кого. Тоді вдягала, що краще, і ще з 

півгодини міряла кроками подвір'я. Врешті-решт зважувалася і тоді 

вже стрімко вибігала на гостинець. Прямувала просто до тієї хати, в 

господарів якої сподівалася позичити гроші. Невдовзі виходила 

звідтіля вже веселіша. Ставала тоді така балакуча. Навіть Ольошці 

розповідала про його тата. Казала, що він дуже гарний був і що вона 

одного від нього не сподівалася, – що заміж її не візьме. А то б 

Ольошка й не народився. 

Мама позичені гроші не завжди пропивала. Часом купувала в 

кооперативі хліб і маргарин або черевики для малої Іринки. Мама 

вернула з БАМу з Іринкою. Мала виглядала, як лялька – білява і 

кучерява. Тепер уже зовсім виросла. Ольошка і для неї подарунок 

везе. Може, найдорожчий. Купив для сестри справжнісінький 

броцак до школи. Такий самий, з якими у Заграниці діти ходять – 

кольоровий, з прищепленим збоку оксамитовим песиком. Такого 

броцака справді не буде ні в кого. Жінки з тієї пекарні, де Ольоша 

тісто місить, лаяли його за таке марнотратство: „Ти тут так тяжко 

гаруєш – лишив би собі копійку на зворотню дорогу, а то ж знову 

ходитимеш по людях, бо не матимеш за що вернути." Жінки, може, 

й мудро казали, але Ольоша ніяк не міг опертися перед спокусою. 

Так хотілося потішити малу. Тепер він уявляв, як Іринка вибіжить 

аж до воріт, як запалають в неї оченята, коли побачить, що брат 

приїхав. І тоді він вийме з торби пакунок для неї – у яскравій 

обгортці, яка ще збереже, мабуть, той особливий запах, що 
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наповнює заграничні величезні супермаркети, лише в одному з яких 

Ольоша й був. Його колеги по заробітках туди не ходили і не лише 

через те, що там ціни кусачі. У супермаркетах найлегше було 

наткнутися на поліцію, яка чомусь нашого чоловіка відразу впізнає. 

А тоді треба показати паспорт. І тут ти, вважай, пропав, бо мало хто 

дотримувався законних термінів перебування. Щотримісяці їздити 

додому було задорого. І працювали, доки могли – хто скільки 

витримував. Депортовували нечасто, бо робітники майже не 

вилазили зі своїх бараків, не бачачи світа Божого не раз і півроку. 

Ольошка ризикнув піти до супермаркету лише задля сестри, 

задля тієї короткої миті, коли вона, розгорнувши пакунок, побачить 

омріяний броцак і вигукне: „Ольо-о-ошка! Але ж ти, Ольошка...". А 

тоді закрутиться, затанцює стежкою. І за півгодини встигне 

показати презент усьому селу. 

Ольошка поглянув у вікно. Автобус саме виїжджав зі столиці. 

Нарешті це чуже спекотне і таке якесь болюче місто залишається 

позаду. Ще день в дорозі – і вже наступної ночі прокинеться він без 

того тяжкого усвідомлення чужини і приниження, яке, перманентно 

пануючи над його єством, зробило Ольошку якимось зовсім іншим 

чоловіком. Те, що сталося з ним за два роки заробітчанства, не 

можна назвати прозрінням чи усвідомленням. Хоча в 

метаморфозах, що відбулися, очевидно були присутні й ці два 

елементи. Але було у тому, що він пізнав з досвіду свого 

заробітчанства, щось таке, що давило на плечі, що відівчило 

безпричинно тішитися. Ольошка ловив себе на думці, що він 

перестав дивитися в небо. Колись любив подовгу ходити гостинцем 

з дівчиною чи просто з хлопцями, горланячи пісні, і дивитися на 

зірки. Він міг годинами спостерігати за зоряним небом, особливо в 

серпні, коли зорепад такий рясний і коли можна загадувати стільки 

бажань: падає зірка – задумуєш щось заповітне. І воно часто 

збувалося... Тепер Ольошка цього не робить. Тепер він навіть якось 

і не вміє радіти з будь-чого: з того, що день сонячний, з того, що 

літо надворі, з того, що ластівки літають низько, заповідаючи 

грозу... Життя наче забрало в Ольоші те первісне відчуття щастя, з 

яким він народився, і з яким жив вдома, не зважаючи на те, що так 

часто не було особливих причин для радощів. Там, вдома, над 

Рікою, Ольоша був щасливий без причини. Тут, на чужині, причин 

для щастя не знаходилося. Хіба ось цей подарунок для сестри... 

Зараз, повертаючись додому, він відкрив для себе ціну, справжню 

ціну заробленого в Заграниці долара. Вона була інша, ніж здавалося.  

Її можна було б виміряти польотом ластівки над Рікою, 

співставивши два періоди життя: перший, коли ти не тримав в руках 
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й долара, але міг щодня дивитися з берега, як черкають крилом 

ластівки хитромудрі вензлі на зеленавому плесі Ріки; і другий, коли 

ти маєш можливість купити подарунок сестрі, але вже не бачиш 

ластівок над Рікою. Себто, на одних шальках велетенських терезів 

долі опиняється ластівка; на других – твій заробіток. Ти можеш 

вибрати, але поєднати ці дві складові існування тобі не дано. 

...Дорога пролягала крізь ліс. Шофер автобуса, що був тут 

царем-паном, вибирав місце, аби зробити зупинку на перекус. Довго 

приміряючись, він нарешті запаркував автобус на самому краю 

кемпінга, не доїжджаючи до того місця, де був бар і платний туалет. 

Заробітчани на такі дурниці грошей не викидали. Коли лише 

відчинялися двері автобуса, вони гуртом висипали на повітря. 

Спочатку чоловіки бігли в кущі наліво, а жінки – направо, а потім 

розгортали на траві хто що міг і виймали свої полуденки. Тепер 

вони вже не боялися, що заскочить поліція, не тряслися, що 

виженуть з країни за нелегальне перебування. Кожен уже був 

господарем свого становища, бо повертався додому. Отже, цей 

полуденок на траві був не лише способом вгамувати голод (в 

автобусі шофер їсти не дозволяв), а наче демонстрацією свободи, 

незалежності від обставин, в яких кожен врешті-решт опинився за 

власною волею. 

Тут, під час дорожньої „імпрези", особливо говіркими ставали 

жінки. Та так голосно щебетали, наче були вже у себе на городі і 

перемовлялися з сусідками через пліт. 

– А ти чого стільки видзвонюєш? Ти приїхав сюди гроші 

заробити чи до жінки телефонувати? – повчала Оляна якогось 

невдаху, що з усієї своєї праці за шість місяців ще й лишився 

винним господареві за телефон. 

Господар казав, що можна дзвонити додому, скільки хочеш. То 

й Місько дзвонив – до сільради, щоб переказати своїй Гасі, що 

живий-здоровий, до цьотки з міста, що мала вдома телефон і часом 

їздила над Ріку за городиною до його жінки, до приятеля, що теж 

заробіткував, але не в столиці, а десь аж під німецьким кордоном. 

Але найгірше вийшло у Міська з „телефонами на телевізор". 

Господар, у якого вони будували, добрий був. Годував вдосталь і 

навіть поставив у бараку старенький телевізор. Телевізор робітників 

рятував – після праці всідалися біля екрана, і так збігали вечори. 

Міськові сподобалися конкурси, в яких, як повідомляв ведучий, 

можна виграти навіть автомобіль, якщо задзвониш і правильно 

відповіси на запитання. А самі питання були – нема легшого. Ось 

Місько й бігав до хазяйського телефона та все надиктовував 

відповіді. Та до того надиктувався, що коли прийшло за півроку за 
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працю розрахунок робити, Місько залишився ще сто долярів 

винний. Ледве вблагав хазяїна, щоб відпустив додому... Отакий 

заробіток. Куди темному хлопові по заграницях їздити! Сидіти 

вдома, жінку та дітей пильнувати, город орати. А то жив, як той пес 

півроку, працював по дванадцять годин на добу без суботи та 

неділі, а виявилося, що ще й винен. 

– Не маєш на кого нарікати, – повчала Оляна, що мала вже 

великий досвід праці в Заграниці. – Сам собі винен. Перш ніж їхати 

– мав би до мене прийти та запитати: як там, мовляв, Оляно, 

поводитися треба, на що зважати... А ти всі розуми поїв – думаєш, 

що Заграниця – це Гасі п'яти шкрябати! 

При тих її словах гурт зареготав, а Місько, присоромлений, 

відійшов убік. Оляна й справді була досвідчена заробітчанка і навіть 

зробила певну кар'єру. Вона їздила в Заграницю вже років зо п'ять. 

Спочатку, як усі жінки, на парниках гарувала, а тепер у барі миски 

миє і вже навіть подавала як кельнерка кілька разів для клієнтів. 

–Я коли перший раз з заробітків від'їжджала, господар питає: 

„Чи не будеш, Оляно, за нами плакати?". Я йому свої руки показую 

і кажу: „Оце ж за цими мозолями я плакати маю та за цими 

долонями порепаними? Та ж я на них всюди працю знайду". З тим я 

й поїхала... 

Оляна в гурті заробітчан займала певний ранг і вміло те своє 

становище використовувала. До неї зверталися перед від'їздом ще 

вдома. Вона наче формувала групи і консультації давала – вчила, як 

в халепу не потрапити, як берегтися від заграничних злодіїв і свого 

рекету, як поводитися в господарів, як свої права відстоювати і за 

платню впоминатися. Була Оляна наче лідером неіснуючої 

заробітчанської профспілки. Втім, небезкоштовним. За свої поради 

брала хоч маленьку – по десять гривень – а все ж платню. І дуже 

пишалася, що не лише руки, а й інтелектуальну власність свою вже 

продає. Оляна ніколи б на заробітки не поїхала, якби життя не 

притисло. Її чоловікові, що головував у колгоспі, тепер, за нової 

влади, посади ніякої не дали. Все, що було в хаті, швидко проїли, а 

жити якось треба було. А Оляну що вдома тримає? Бездітна вона. 

Ось і подалася на заробітки. Тепер вона (ще про це нікому не каже) 

про інше думає: як би з тієї Заграниці більше витиснути та 

молочарню в себе удома відкрити. Дуже розраховує Оляна на 

симпатію господаря з Заграниці, того, в кого тепер працює. Він – 

чоловік порядний. І жінку поховав кілька років тому. До Оляни наче 

й приглядається. Ех, літ би їй зо два десятки скинути – не ті роки 

вже, не ті... 

Оляна першою закінчила полуденок, повернулася в автобус та 
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зайняла своє сидіння. Вона сама займала два місця – на одному 

сиділа, а на другому везла пачку з начинням. Оляна, мабуть, 

підкрадала миски в своєму барі, бо безперестанку возила їх додому і 

то в таких кількостях, що сумнів закрадався, чи на закупи заробітків 

вистачило б. 

У селі Оляна мала кіоск, який відчиняла в ті дні, коли 

приїжджала. Сільські господині могли прикупити там дешевого 

начиння, приправ, родзинок, ванілі та усіляких порошків до печива. 

Діти купували лизаки, жуйки та інші блискучі дрібнички. 

Одне слово, так виглядало, що незадовго Оляна стане 

правдивою бізнесвумен і, ще чого доброго, захоче в депутатки йти. 

Втім, рано про це, рано. 

– А ну, руштеся там – скоро сонце сяде, а ви все ще 

полуднюєте, – скомандувала Оляна, і навіть шофер автобуса, що 

їхав сьогодні якось наче неохоче – спека його замучила – 

послухався її. 

Їдуть. Старий смердючий автобус, що пам'ятає ще комуну, 

знову тяжко котиться розпеченою асфальтівкою, пихкає, тужиться, 

як старий дід в кльозеті, і марно сподіватися, що обжене хоч одну з 

тих автомашин, котрі прошмигують мимо, наче ракети. Пасажири 

після полуденка якось притихли. Хто дрімає, хто щось перебирає у 

торбі, хто мугикає щось під ніс, – і кожен думає про дім. 

– А він мені каже, – враз пролунало на весь автобус, – що б ви 

хотіли знати? В Інтернеті, каже, все є. 

–  Це хто? – почувся другий голос. 

– Та ж син господаря мого. Він щовечора біля комп'ютера. Я 

якось випадково заглянув – шукав господаря. А він мені: що, каже, 

ви в цей момент хотіли б довідатися – ця штука, – і показує на 

екран, – усе вам скаже. А я йому: – То ж довідайся, як там мій Бобік 

– чи йому хто без мене їсти до буди носить. – А він що? 

– Він каже: „А цього в інтернеті нема...". Ось бачиш, 

відповідаю, нема ... А кажеш, що все можна довідатися... 

Автобус вибухнув сміхом.  

– Я своєму Славкові, як гроші зароблю, такий інтернет у селі 

куплю, – продовжує голос. 

– І до чого ти його підключиш? Хіба собі до одного місця – 

телефон один в сільраді, і той не працює. 

– А я собі мобільний привезу. 

Гурт завмер. Такої відповіді і такого розв'язку проблеми не 

чекав ніхто. Мобільний телефон – це була навіть не голуба мрія, це 

було щось з цілком іншої сфери. Із заробітчан на цю тему ніхто 

ніколи вголос не говорив. Навіть Оляна не насмілилася б напевно 
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аж так зухвало порушити цю тему-табу. 

– А що думаєш, мій хлопець дурніший від того заграничного? 

Та він у школі на олімпіаді навмисно завдання не виконував, аби не 

перемогти. Бо коли найкращий будеш – треба наступної неділі до 

району їхати на такі ж змагання. А на той день припадало нам 

череду пасти. 

– Але ти, Федю, вмієш плести з язика ходаки! 

– А думаєш брешу? – Оповідач насупився, ображений, і замовк. 

Якийсь час знову їхали мовчки. 

...Кульмінацією усієї подорожі був кордон. Там, де 

закінчувалася Заграниця і починалася батьківщина, пасажирів 

чекало вже останнє випробування. їх висаджували з автобуса, 

змушували заново витягати свої важкі картаті торби й очікувати, як 

екзекуції, митного контролю. Боялися митників люди скорше за 

інерцією, бо, зазвичай, ніхто нічого недозволеного не віз. Але 

боятися наче належало. Боятися вони звикли: колись – голоду чи 

повені, згодом – голови колгоспу чи міліції, що час від часу трусила 

хати, шукаючи самогонку, тепер – митника і загалом будь-якого 

начальника в формі чи без неї. Люди ці боялися, здавалося, самі 

себе і лише перед однією обставиною страху не мали – перед 

смертю. Лише її зустрічали спокійно, байдуже, ба навіть з якимось 

полегшенням. 

Отож прикордонний контроль. Обличчя подорожніх знову 

нагадують ті самі, які були назаграничному пристанівку. Люди 

знову зробилися якісь наче менші ростом, зіщулені і нещасні. Але 

вони й тут покірно терпіли прискіпливість, а то й відверту 

брутальність як чужих, так і своїх чиновників, перевтілившись 

миттєво з веселих життєрадісних людей на мурашок з торбами у 

клітинку. Це миттєве перетворення наче належить до якихось 

неземних реалій. Якісь космічні метаморфози – ніби хтось тримає 

цей гурт подорожніх на велетенській долоні, і залежно від життєвої 

смуги, в яку долоня чи, може, перст, їх переносить, вони приймають 

лики: людей чи мурашок. Зараз ось покірно висипають на лави своє 

барахло, а згодом так само покірно складають його знову, очікуючи 

тієї хвилини, коли можна буде сісти на своє місце в автобусі і знову 

здерти ненависну мурашину маску, ставши самим собою. 

Нарешті процедура завершена. Подорожні знову стали самими 

собою, з власними іменами, характерами; до них повернувся дар 

жартувати, співати і мріяти. 

Додому! Тепер до нього уже – рукою подати. 

Дорога стелиться під колесами автобуса легко, але час 

тягнеться довше. Десятки очей вдивляються крізь шибки у пітьму, 
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що так відрізняється від Заграничної. Там, на заробітках, нема таких 

темних ночей. Там не вимикають за графіком світло у селах, і 

заробітчани за час свого побуту в тому іншому світі наче 

відвикають від пітьми. 

– Хоч око виколи, – тихо мовить хтось, що сидить спереду. 

Але бесіда не зав'язується, бо жоден присутній на те 

зауваження нічого не відповідає. В автобусі – мовчанка. Глуха і 

напружена. Резерв очікування закінчився, мабуть, в усіх, і кожен 

долає ці вже останні кілометри, наче на голках. Нарешті вдалині 

мерехтять неони придорожніх ламп. Значить, автобус в'їжджає у 

місто. 

На автобусній станції уже не заграничного, а свого міста, 

виходять усі пасажири. Тепер вони сидітимуть на лавках до 

світанку – часу, коли відправлятиметься вже інший автобус – 

рейсовий, що завезе їх аж до села. 

Заробітчани сідають в ряд на порожні лави автобусної 

почекальні і ставлять перед собою великі, напхані по вінця картаті 

торби. Здалеку ці люди, мовчазні й нерухомі, чимось нагадують 

привиди. Здається, у світлах неонів, що їхні обличчя раз-у-раз 

змінюються, знову вдягаючи маски, але вже інші, ті, що відбивають 

їхнє давнє минуле, маски, на котрих – сліди предків. І впізнаєш 

серед присутніх цілі покоління, минулі і наступні. Є серед них 

небіжка Куриха і потопленик Славко; є Фесуня у своїх білих, 

намащених зубним порошком черевиках; є Віра, що корчиться в 

передсмертних муках; сидить Ромцьо, що купив собі в Заграниці 

нові черевики, аби взути на Великдень; є Андрій, що везе гроші, аби 

могла його доня в інститут поступити; зіщулився на лаві й 

Кровзалляє, стискаючи в кишені незмінних сірих широких ногавиць 

печатку давно закритої радянської сільради... 

Усі ці образи минулого, теперішнього та, може, й майбутнього, 

наче вишикувалися в ряд на цих вифарбуваних в казенний зелений 

колір лавах міської почекальні і ждуть – не діждуться легшої і 

щасливішої долі. Вони так щиро вірять, так переконані, що вона 

буде, що вона просто заблукала в якомусь далекому космосі, але 

ось-ось повернеться... Може, вже не до них самих, але до їхніх дітей 

– напевно. 

Подорожні сидять на зелених лавах міської почекальні, а небо 

вже зачинає сіріти новим днем, світити їхнім сьогодні, їхнім домом, 

котрий уже зовсім близько, який уже прокидається кукуріканням 

півнів, гавканням сусідських собак, тарапанням відер, з якими 

господині йдуть доїти корів. Люди зосереджено дивляться кудись у 

далечінь – може, на небо, що ось-ось перетнеться першим 
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промінням сонця, може, на дорогу, на той вже останній її відтинок, 

за яким блисне зеленаве плесо їхньої Ріки, котра хіба лише одна 

чекає їхнього повернення без тривоги. 
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Ураз хтось з них, наче прокинувшись від чи-то сну, чи-то 

оціпеніння, взяв свої торби, і перекинувши через плече, мовчки 

попрямував на шлях. За ним, так само мовчки, не змовляючись, 

піднеслися й інші, і вервицею – одне за одним – вийшли на 

автостраду. 

Підождати ще з годину до приїзду автобуса у них не вистачило 

сили. Бажання відчинити браму рідного обійстя перемогло втому, і 

вони, з кожним кроком бадьоріше, рушили в путь. Не знати звідки 

додалося міці – кілометри, виміряні кроками, не лягали тягарем на 

плечі, а навпаки, наче давали крила. Хто молодший, – уже й 

підбігав, хто старший – теж крокував весело. Чулися жарти і щебет 

ранніх птахів упереміж з голосами дівчат. 

Ось ліс. Той самий, за яким – уже їхня долина, за яким 

починаються заплави їхньої Ріки і видніють димарі хатів. Ще трохи, 

ще проминути дубовину, стависько посеред лісу і там... 

Хтось, що відірвався від гурту і вийшов уже на самий хвіст 

лісу, несподівано вкляк на місці і скрикнув так, що подорожні 

мимоволі зупинилися, як вкопані. За якусь мить, хто бігцем, а хто 

підтюпцем наздогнали того першого і тепер стали коло нього в 

одній шерезі, перекривши, як рільнича блокада в Заграниці, 

гостинець, що вів до села. Люди дивилися на дивну з'яву, що 

височіла відразу за лісом, трохи схожа на піраміду, лише вужча і 

стрімкіша. Вгору пнулася вежа, розтинаючи мряку яскравими 

вогнями, котрі вінчали її контури. Вона ніби перекреслювала своєю 

мереживною постаттю увесь дотеперішній, знайомий з преждивіч 

пейзаж. Її вогні давали таку ясність, що похмура мряка передрання 

відступала назад, відкриваючи панораму села, що вже прокинулося, 

жило і метушилося. 

Біля вежі снували люди. У комбінезонах, в шапках з довгими 

дашками спереду – ділові, зосереджені, зграбні та впевнені у рухах. 

На буровій монтували якісь труби. Та й не чужинці ніби, свої. 

Подорожні стояли в шерезі і, не зважуючись рушити з місця, 

зачудовано вдивлялися у струнку піраміду, що трохи вже 

поблідлими від світання вогнями п'ялася в небо. Аж хтось зауважив 

у передранковій імлі другу, третю... І тоді, зоставивши на мокрій від 

роси траві тяжкі свої торби, першим кинувся до них Ольоша. 
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– Я знав, я знав! – майже кричав він. 

І голос його луною відбивався у світанковій тиші. 

 

 

Гданськ, 1998 рік 
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Щастя Юлі С. 

 

Їх було четверо: Левко, молодший на сім років, жвавий, 

середнього зросту, з великими палаючими очима і ледь помітними 

залисинами з обох боків чола; Гостя зі Сходу, яку було запрошено, 

аби продемонструвати переваги тутешнього способу життя; 

дівчина років чотирнадцяти-п'ятнадцяти з ледь рудуватим 

стильно підстриженим волоссям, обличчя якої трохи псував 

занадто задертий ніс, що неначе видавав походження її 

найближчих предків, підкреслюючи, що були вони людьми 

простими, грубої кості, цілком ймовірно, селянами; на місці 

Господині сиділа власне Юлія С., актриса, яка не діждалася успіху, 

але, не зважаючи на це, цілком пристойно влаштувала своє 

приватне життя – мала розкішний дім, яким не проминала 

похвалитися перед кожним, кого закидало в ці краї вітром зі Сходу, 

добре оплачувану, хоча й не за фахом працю, дочку від першого 

шлюбу і другого чоловіка. 

Юлія С. знайшла у житті нірку навіть кращу, ніж: могла 

сподіватися, хоча якби хто завдав собі праці розвідати, чи вона 

щаслива, то міг би дістати відповідь радше несподівану Щось не 

грало в так ретельно скомпонованому Юлиному благополуччі, з усіх 

його кутів визирали сірі істоти, що плодяться в нашому єстві 

упродовж життя у міру того, скільки ми самі себе ґвалтуємо, 

скільки переступаємо через свою сутність, через те, чим людині 

наказано керуватися. 

Юлія С. навчилася на них не зважати, не зауважувати їх, не 

визнавати, але від цього не припинялася з ними постійна і тяжка 

боротьба, від якої Юлія С. час від часу починала задихатися. Тоді 

вона впадала в істерики, у тривалі чорні депресії, ходила по дому 

невмита, опущена, з великими синцями під очима і розтріпаними 
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своїми блонд-косами, від яких з роками лишилися хіба смички, і 

косами їх величала господиня швидше за інерцією. У такі моменти, 

коли втомлена від змагання зі своїми сірими співмешканцями, зі 

своїми невидимими конкубантами Юлія С. сама ставала чимось до 

них схожа, лише тоді вони ховалися в шпарки і, наче співчуваючи 

Юлії, ба навіть жаліючи її, затихали на кілька днів, даючи короткий 

перепочинок. Цей тайм-аут приносив новий приплив сил, і якийсь 

час усміхнена і трохи защедро, якось по-театральному 

підмальована, з незмінно нещирою усмішкою на вустах Юлія С. 

знову з'являлася на праці, де мало хто міг здогадуватися, що 

ховається за її так званими лікарняними листками. 

Юлію С. вважали красунею, хоча, коли придивитись ближче, 

виглядала вона достатньо банально – довгі ноги і розміру „С" бюст, 

голубі очі, які вона вже років зо п'ять закапувала спеціальними 

краплями, аби вони блищали, не завеликі, але достатньо помітні 

вуста, доглянуті штучні зуби і все решта з типового набору високої 

стрункої блондинки. Колись Юлія мала дещо кирпатий ніс, а що 

поправила його за порівняно невелику суму грошей, вважаючи, що 

акторка, навіть невдала, мусить перейти через пластичну операцію, 

то він так і не дістав тієї витонченої форми, яку мають носи справді 

породистих жінок. Ніс Юлії С. був надто рівний, і ця його пряма 

лінія виказувала недорогу клініку, в якій його зліпили. 

Треба віддати належне Юлії С.: вона не вбиралася задорого, не 

витрачала бездумно на косметику й парфуми найвідоміших фірм, а 

жила згідно з тим рівнем, який у суспільстві посідала, не роблячи 

боргів, не намагаючись за будь-яку ціну вразити усіх своїм 

виглядом. Дехто міг би вважати Юлію С. навіть трохи скупуватою, 

з огляду на її архаїчний гардероб. Жінки з оточення часом 

пліткували на цю тему, іронізуючи над Юлиними костюмами, мода 

на які минула принаймні років десять тому. Юлія С. натомість 

щодня приходила до праці в дещо сценічних і часом не зовсім до 

місця і до часу сукнях, – і всі вони були однаково давні, якщо не 

сказати старі. 

Втім, Юлія С. мала ту перевагу над жінками у своїй фірмі, що в 

неї водилися гроші, ніколи не траплялося мінусів на банківському 

рахунку, і отже, в будь-який момент можна було перехопити в неї 

до зарплати сотню-другу (більших сум Юлія С. зазвичай не 

позичала) 

Цього року Юлія С. нарешті купила помешкання для дочки і 

тішилася з того, бо можна було відселити дівчину в окрему 

квартиру, яка до того ж – зовсім близенько, аби контролювати, 

може, ще трохи замалу як до самостійного життя дитину. 
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Він, себто, Левко, новий чоловік Юлії С, сидів за столом якраз 

навпроти неї і саме наливав у келихи червоного вина. Лені, дочка 

Юлії С., принесла велику мельхіорову тацю, на якій парувала 

запечена в татарському соусі телятина, обкладена свіжими овочами, 

і в покою враз зробилося жвавіше. 

Усі були голодні, бо, по-перше, – кінець робочого дня, а, по-

друге, ані Юлія, ані Левко не ходили до кантони, оскільки 

харчуватися вдома – у кілька разів дешевше. Заощаджені у такий 

спосіб гроші Левко волів видати на пиво. Юлія ж – відкласти на 

чорний день, до якого вона готувалася все життя. 

Лені також зголодніла, але з іншої причини – вона перманентно 

перебувала на дієті, щоразу іншій, маючи великі комплекси з 

приводу, як вона вважала, недосконалостей фігури. 

Гостя зі Сходу не збиралася тут витрачати валюту на харч, а 

сподівалася тих кілька днів прожити, перехоплюючи що-небудь у 

знайомих, і тому теж була голодна. Одне слово, аромат страви 

помітно пожвавив усе товариство, котрому досі якось наче не 

зав'язувалася застільна розмова. 

–Прошу скуштувати й оцінити кулінарні здібності моєї 

донечки, – Юлія С. сказала це, може, й щиро, але її звичка постійно 

перебувати в якійсь ролі при відсутності таланту і поганій 

акторській школі робила її слова наскрізь фальшивими, а пози і 

рухи – манірно-штучними. 

При цьому запрошенні Юлія С. поклала собі на таріль таку 

мініатюрну скибочку м'яса, що Гостя зі Сходу, яка сиділа поряд з 

господинею і якій передали тацю, не змогла приховати 

розчарування – добрий тон підказував взяти таку ж, якщо не меншу. 

Левко м'яса не їв, але загорнув до свого тареля мало не половину з 

усіх овочів, якими була обкладена телятина. Він встиг уже тричі 

перехилити свій келих, у той час коли всі решта ледь торкнулися 

вина, і налив собі знову. Юлія С. виразно дивилася на чоловіка, але 

той відводив погляд так уміло, що вона ніяк не могла його зловити, 

аби самими очима промовити фразу, яку чоловік розумів без слів. 

Аби якось відвернути увагу Гості зі Сходу від Левкового 

келішка, Юлія С. почала жваво оповідати історію з бородою про те, 

як вона їздила до свекрухи, котра, до речі, теж мешкає в 

„остбльоку" і яка була дуже здивована щедрістю невістки (а Юлія 

С. привезла повний багажник подарунків для всієї родини свого 

нового мужа). 

Гостя зі Сходу при тій розповіді чомусь зашарілася, наче Юлія 

С. говорила про неї чи про когось із близьких їй людей. 

– А ви що хотіли б купити у нашому місті? – Юлія С, наче 
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вгадала думки приїжджої і тепер вичікувально дивилася, маючи вже 

заготовану відповідь на те, що скаже гостя зі Сходу. 

–Я... Не знаю... ще не знаю... 

– Раджу вам ходити в югославські магазини – там дешевше. У 

тутешніх крамарів усе дуже дороге, і вам буде не по кишені. 

Гостя зі Сходу кивнула головою, але Юлії С. цього було не 

досить – розмова на її улюблену тему зашвидко обірвалася. 

– Я можу вам показати ці магазини і можу вас повезти на 

блошиний ринок – там за малі гроші можна придбати ще цілком 

придатний одяг і взуття, я там завжди купую, коли відсилаю пачки 

до остбльоку. 

Гостя зі Сходу мовчала, але Юлія С. тепер була вдоволена – 

вона сказала майже все, що хотіла, і зараз спостерігала, як на очах 

опускаються плечі в Гості зі Сходу, цієї, як Юлії здалося, майже 

професійної шукачки щастя і пригод, яка, мабуть, приїхала сюди не 

без прихованого бажання залишитися. Усі, хто приїжджає звідтіля, 

хочуть тут зостатися. Лише одні кажуть про це відразу й відкрито – 

і це Юлія С. розуміє, навіть намагається допомогти, чим може. 

Звичайно, Юлія С. не імміграційна служба і не збирається ходити 

по чиновницьких кабінетах з кожним, хто взяв собі за мету 

залишитися на Заході, але... 

Зрештою, за Юлею С. теж ніхто не ходив – сама мусила 

виборсуватися, як кіт з води... А наковталася вона тієї каламуті, ой 

наковталася... Тяжко починати все спочатку у чужій країні, де ні 

мови, ні праці, ні грошей... Випадок допоміг і Юлина спритність, її 

вміння проростати на будь-якому ґрунті – це не кожен потрафить. 

Ось ця красуня зі Сходу в ангоровому светрі. Чого вони 

приїжджають усі в тих ангорових светрах! А вії як вифарбувала – з 

Левком майже неприховано заграє... 

– Може, ще м'яса? – Юлія С. при цих словах не піднесла, 

щоправда, тацю до краю стола, де сиділа гостя зі Сходу, а лише 

показала на нього ледь вловимим рухом і поглянула невидющим 

поглядом – так, наче дивиться на тебе і разом з тим – крізь тебе, 

кудись вдалину. Цей погляд – її коронний номер. Вона навчилася 

дивитися так уже на своїй новій праці, перейняла його від тієї 

коротко стриженої блондинки з кадрів, яка брала її на роботу. 
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Юлію С. тоді приголомшив цей погляд, це вміння дивитися на 

людину так, ніби ти її не бачиш, так, наче вона означає для тебе ще 

менше, ніж порожнє місце, так, неначе ти боїшся чимось заразитися 
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від неї і навіть дихати одним повітрям не маєш наміру. О, Юля С. 

довго тренувалася перед люстром, виробляючи такий погляд. 

Щоправда, їй досі не вдається вживати його нащодень, дивитися так 

завжди, бути холодною і недоступною, гордовитою, іронічною. На 

праці доводиться перед багатьма схилятися, запобігати, і оцю свою 

запопадливість Юлія С. ненавидить. Лише в ті короткі дні, коли сірі 

конкубанти її осилюють, коли вона снує цілими днями по дому, як 

привид, лише тоді зникає, кудись пропадає ота звичка запобігати 

перед усіма, ота риса не вроджена, а набута за роки поневірянь і 

боротьби за нинішнє благополуччя. Але вона повертається відразу 

ж, коли Юлія С. знову влізає у свій звичний образ. Ба, може, навіть 

Юлина скупість є не чим іншим, як засобом, як стежкою до 

вивільнення від запопадливості – багаті не мусять перед всіма 

запобігати... Але чи вистачить усього життя, аби заощадити суму, за 

яку можна купити собі гідність? Треба зібрати якнайбільше грошей: 

незалежність – привілей багатих – і тоді... 

Щороку на Сильвестра Юлія загадує бажання, аби нарешті 

прийшов той час, коли можна буде дивитися на всіх невидющим 

поглядом, аби погордувати з дотеперішніх своїх засобів, якими 

доводилося досягати мети, не гребуючи ані улесливістю, ані 

підступністю, ані інтригами, використовуючи без останку і свою 

душу, і своє тіло, не залишаючи нічого не діткнутого, такого, що 

лише – для себе, вивертаючи усе єство аж до блювоти... Втім, якби 

тепер можна було позбутися усього цього, викинути у смітник, а 

тоді вийти з високо піднесеною головою, маючи в носі, що про тебе 

думає шеф, як сприймає твою працю начальник відділу, що 

говорять колеги, – чи змогла б Юлія С. це зробити? 

Зрештою, пощо Бога гнівити? Ця шатенка зі Сходу з густо 

намальованими віями дуже охоче стала б на Юлине місце, і десятки, 

сотні знайомих жінок побігли б, лише кивни, аби замінити Юлю на 

її життєвому причілку – вибореному, вистражданому, вирваному, 

можна сказати, зубами в цього байдужого ситого світу! Що там 

нарікати! Юлія С. посміхнулася своїм думкам. 

– Левку, долий нам вина, чому забуваєш про дам? – Юлія 

сказала це трохи заголосно і надмір грайливо. – Наливай, Левочку! 

Пляшка доброго бордо знову закружляла по столу і наповнила 

келихи трохи менше, ніж до половини. Гостя зі Сходу подумки 

зауважила, що вдома у неї так не наливають, навпаки – завжди 

ллють більше, ніж наполовину, а дехто й по повному. Гостя зі 

Сходу, цілком ймовірно щось би іще під'їла, але запрошення 

господині цьому не сприяло. За столом не було розкутої, дружньої 

атмосфери, і відчувалася якась глибоко прихована напруга. 
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– Щастя Юлії, – підняла келих гостя зі Сходу і дістала від 

господині у відповідь картинну посмішку. 

– Сонечко, я принесу ще овочів, – Левко звернувся до дружини 

радше для годиться, бо на її відповідь не чекав, а відразу встав і 

вийшов на кухню. 

Він почувався у цьому домі досить певно, тримався природньо, 

і видно був людиною доброю, але разом вони – господар і 

господиня – якось наче не пасували одне одному. Левкові, може, 

підійшла б Лені, яка була схожою на нього, не зовні, звичайно, 

більше, ніж на Юлію С. 

Дівчинка увесь вечір сиділа мовчки і лише ледь усміхалася, 

наче хотіла підкреслити, що дуже їй приємно, але не надто цікаво 

тут. На Гостю зі Сходу вона уваги майже не звертала, з мамою 

зберігала якусь наче теплу віддаль і лише з Левком трималася на 

рівних. 

– Скажіть, – несподівано промовила вона, звертаючись до Гості 

зі Сходу, – а правда, що там, у вас, школярі тепер не пов'язують 

червоних галстуків? 

– Авжеж, – з гордістю підтвердила гостя зі Сходу. – Не 

пов'язують. У нас тепер свобода. 
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– Шкода, – зауважила дівчина. 

– Шкода? Але чому? – зав'язувалася майже політична дискусія. 

– Тому, що коли я маленькою виїжджала, то запам'яталася мені 

картина – багато дітей у червоних галстуках... І тепер мені здається, 

якби я приїхала в ту країну і не застала того, що там залишила, то 

мала б враження, ніби у мене вкрали моє минуле... 

Хто це написав: „А щастя повного, то щастя до кінця не знав 

ніколи жоден смертний чоловік", – Юлія С. не могла згадати імені 

автора. Це хтось з древніх латинян, Архілох, може, колись вона 

читала ці рядки в театрі. 

Юлія ніколи не змогла позбутися певної патетики в інтонації, 

що свідчило про неї як про погану актрису, і цих рядків вона теж не 

зуміла б прочитати, хоча десь глибоко у свідомості розуміла, як 

треба такі слова вимовляти: „А щастя повного, то щастя до кінця не 

знав ніколи жоден смертний чоловік...". 

Юлія С. дивилася на дочку. Власне в ній повинно було б, так 

собі Юлія планувала, полягати її щастя, в майбутньому цієї 

дівчинки, на яке вона, її мама, поклала стільки зусиль – спочатку 
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еміграція, потім довгі роки очікування на громадянство, добра 

дорога школа, ліцей. І ось тепер здійснилася ще одна Юлина мрія – 

вона купила для дівчинки її власний дім... Хоча, може, купила Юлія 

його скорше для себе, для того, щоб... Так не можна казати, в цьому 

навіть собі страшно зізнатися, але вона ніби ревнувала дочку до 

Левка. Коли він і Лені про щось задовго розмовляли, або коли 

жартома кидалися подушками, або... Юлія С. ревнувала. Навіть 

стиль їхнього спілкування видавався їй занадто фамільярним, 

зафривольним, і коли вони, зустрівшись вранці за сніданком, 

віталися отим своїм „Привіт, старий!" – „Як спалося, мала?", – Юлії 

здавалося, зрештою, їй нічого не здавалося, вона усім своїм єством 

відчувала, як Левка тягне до дівчинки, як підсвідомо він 

захоплюється її юністю. Коли Юлія спостерігала за ними, то чулася 

старою, розбитою і безнадійно немодною. Тоді вона була особливо 

безпомічна, невпевнена в собі, і тим ще більше Левка дратувала. 

Втім, він ніколи не демонстрував якоїсь своєї нехіті до Юлії, але 

його завжди однаково рівна люб'язність, його нічого не значущі 

фрази і стандартні, „сонечко", „любонько" ще більше 

підкреслювали задавнене до неї збайдужіння. 

Юлія С. була певна, що коли Лені піде на своє, їхні стосунки з 

Левком зміняться, може, навіть повернеться колишня пристрасть, 

яку вона, зрештою, ніколи не втрачала. Ось Левко – він, здається, 

незадовго після шлюбу зробився якийсь відсторонений, 

заглиблений у себе, він не допускав Юлії далі „сонечко – 

любонько", і жив чимось глибоко своїм, ухитрившись збудувати в 

їхньому домі невидимі стіни навколо себе самого. Юлія 

заощаджувала гроші з усіх сил, відмовляючи собі в усьому – і ось 

настав нарешті час, коли можна спровадити Лені. Вона ще замолода 

для того, щоб мешкати самостійно, обурювався проти такого 

рішення Левко, але Юлія його запевняла, що він зовсім не знає 

молодих, що світ тепер інший... 

Сьогодні Юлія покаже Гості зі Сходу нову квартиру своєї 

дочки. Все-таки переваги тутешнього життя ніяк не зрівняєш з тим, 

що лишилося по той бік кордону. Боже, Юлія з таким жахом згадує 

своє містечко, двокімнатну тісну квартирку, де тижнями не було 

гарячої води... Як люди можуть усе це витримувати! Життя, 

звичайно, тут, одначе щастя... Чи є воно десь? Чи було воно там, 

коли Юлія С. отримала свою першу роль, коли вона несла додому 

перший букет гладіолусів. Боже, які гидотні ці гладіолуси... їх знову 

дарували Юлії, коли вона, уже підстаркувата актриса, що так і не 

відбулася на сцені, приїжджала зі свого зарубіжжя. Грала вона і 

цього разу препаскудно, і навіть сама це розуміла. Левко сидів у залі 
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з ввічливості й відверто дрімав, а їй там, на сцені, хотілося ридати, 

бо того, на що вона чекала стільки років, знову не трапилося. їй так і 

не вдалося знайти правдивий тон для тієї фрази: „А щастя 

справжнього, то щастя до кінця...". Хоча тепер Юлія вже добре 

знала її смисл, розуміла – ні, не зазнав того ніколи жоден смертний 

чоловік. Вона вже збагнула цю таку просту і таку складну водночас 

формулу людського буття, але сказати про це все ж не вміла. 

Левко купив їй тоді гладіолуси у бабки, що стовбичила під 

театром – інших квітів там просто не було, і Юлія згадала букет, 

подарований після першого спектаклю. 

Як вона тоді йшла! Не чула землі під ногами, торжество 

переповнювало її всю – провінційну бездарну актрису, що не відала, 

не розуміла своєї банальності, а була несвідомо безмежно 

щасливою. Куди воно поділося, оте відчуття віри у казкове 

прийдешнє, ота закоханість у саму себе і в цілий світ, ота певність 

своїх рацій і свята переконаність, що геть усе в житті знаєш? Чому 

тоді, в одній сукні, пошитій місцевою кравчинею і в зацерованих 

дешевих капронах можна було почуватися королевою? У чому 

секрет людської радості? 

Юлія дивилася на Гостю зі Сходу і тепер картала себе за 

жалюгідні спроби корчити перед цією дівчиною велику даму. Юлія 

враз зауважила, як зі шпар, з усіх кутів і найменших щілин 

зачинають вилазити сірі потвори, як вони зближаються до неї і 

тягнуть до її горла свої масні невидимі лапи. 

Юлія ще бачила, як Левко підносив до вуст черговий келішок, 

вона ще намагалася якось тому перешкодити, але її рухи були уже 

наче спаралізовані, – усе, що відбувалося за столом, неначе 

опинилося за скляною вітриною, відтяте від неї непроникною 

шибою... Гидкі, липкі, задушливі тіні стрибали навколо Юлії у 

своєму божевільному танку. Вони то збільшувалися до розмірів 

кімнати, то враз ставали карликами, всідалися їй на колінах, 

обліплювали волосся і вуста, душили і розривали ... „Щастя Юлії 

С.! Щастя Юлії С.! Щастя Юлії С.!" – бухкало в голові, і від цих 

звуків, від цієї метушні не сила було оборонитися... 

Левко перехиляв келих за келихом, Лені встигла нанюхатися на 

кухні своєї гидоти, і Юлії стало ясно, що цієї пристрасті дочки вже 

не вдається приховувати від оточення. Гостя зі Сходу все більше 

почувалася господинею у домі, – реальність, все, що досі вдавалося 

втримувати під контролем, враз вислизнуло з Юлиних рук і 

котилося тепер хаотично, набираючи обертів і все більше 

унезалежнюючись від Юлиної волі. 

„Щастя Юлії С.! Щастя Юлії С.!" – видимий лише їй танок 
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вплітав до свого кола вази з квітами, фотелі, тарелі зі столу і саму її. 

Тепер Юлія кружляла навколо столу разом зі своїми сірими 

партнерами, її старомодна кльошована спідниця розвівалася від 

розбурханої у хаті нечистої віхоли, задиралася аж до пупця, 

оголюючи бліді стегна, тугу німецьку грацію, що стягувала складки 

на животі і творила щось на зразок талії. 

– Тобі ще налити, любонько? – до неї враз донісся, наче 

здалека, голос Левка. Його глибокі очі ніби відділилися від обличчя 

і зависли в повітрі саме нарівні її вуст. 

– Левку, чому ти мені цього тоді не сказав? – Юлія не розуміла, 

чому ця фраза, яку вона носила в собі вже зо два десятки літ, чому 

ця фраза саме тепер злетіла з язика... 

– Про що, любонько? – Левко зачув щось недобре, якась дивна 

була Юлія в ці хвилини. Що вона взагалі має на увазі? Чи ж бо 

давно здогадується? 

Юлія враз встала, підійшла до чоловіка і обійняла його за плечі. 

Сірі тіні танули і зникали. Фотелі, тарілки, вазони з квітами – усе 

ставало, лягало, вкладалося на звичні місця. На обличчі Юлії знову 

застигла знайома наскрізь фальшива посмішка, і крізь намальовані 

помадою трохи старомодного кольору вуста зблиснули рівні штучні 

зуби... 
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Версія нецензурована 

Він мав задовгу шию, що гостро виступала адамовим 

яблуком над комірцем завжди трохи зажовклої, але неодмінно 

білого кольору сорочки, по котрій совгався недопасований 

шнурок того, що колись називалося краваткою, котра позбулася 

форми років з десять тому і тепер бурою продовгастою плямою 

звисала з шиї до живота, досягаючи ременя, що якимось дивом 

тримав такі самі давні, закороткі і безбарвно-сірі сподні. Увесь 

він, починаючи з ріденьких кучерів, що де-не-де засівали 

передчасну лисину, і закінчуючи тонкою смужкою шкарпеток, 

котрі виднілися при кожному його кроці у тому місці, де 

закінчується ногавичка і починається черевик, був невиразно 

сірий – чи то бурий, чи то коричневий, і мав такий самий 

безколірно мутний погляд. До того всього додавався здебільшого 

злий гумор, так наче цього Сірого Чоловіка безперестанку болів 

зуб. 

Він мешкав сам. Щоранку о тій самій годині з завеликим (усе, 
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що він мав, здавалося для нього завеликим) саквояжем (у таких 

інкасатори носять гроші) Сірий Чоловік виходив з дому і простував 

до автобусної зупинки. Щовечора одним і тим же рейсом вертав 

назад, відчиняв громіздким ключем двері своєї квартири і зникав за 

ними на цілу ніч. Хто зна, чи мав він якусь родину. 
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У неділю пополудні акурат о тій самій годині, незалежно від 

пори року і погоди, приходили до Сірого Чоловіка гості. Перший 

гість був старшим низеньким присадкуватим паном з такими 

кривими ногами, що діти, коли він проходив, неодмінно показували 

за його спиною кола, роблячи їх з рук у такий спосіб: зчіпали 

докупи пальці так, що передпліччя і лікті творили при цьому круглу 

форму, яка мала символізувати найкривіші у світі ноги. Дітлахи 

бігли за першим гостем услід, показуючи творені з рук фігури, 

пирскаючи зо сміху і перекривляючи його ходу. 

Першого гостя прозивали Крічкатий, і він, мабуть, про це якщо 

не знав, то здогадувався, ніколи одначе не подаючи вигляду, що чує, 

як йому те прізвисько шепочуть услід. При тому "Крічкатий", що 

наче шерхіт осіннього листя, наче звук розчавленого під важким 

черевиком щебню долинав за ним услід, гість якось безпорадно 

кривив вуста. Не зрозуміло було, що ця, схожа на усміх міна на 

обличчі, має означати – чи його справді так мало обходить те 

прізвисько, чи він ось-ось розплачеться, як дитина, що її скривдив 

чужий, чи попросту, давно глухуватий, він і не здогадується, що 

його дражнять, і та усмішка – не що інше, як спроба приховати, що 

він насправді не чує й половини з того, що йому кажуть, а вже 

шепотіння за спиною – то й поготів. 

Третім у товаристві був Пан Пияк. Його не називали просто 

Пияком, бо навіть заллятий, як ніч, не втрачав ані панської стрункої 

постави, ані вишуканих манер та шляхетності, що так рідко тепер 

зустрічалася серед людей і яка у нашому випадку виражалася у 

презентах, які Пан Пияк робив щоразу, приїжджаючи до Сірого 

Чоловіка з візитом. Він неодмінно купував дітям з тутешньої 

околиці карамель, і тютюн – старим дідам, незалежно від того, чи 

був у цей час тверезий чи ні. Ще одна характерна ознака панськості 

Пана Пияка полягала у тому, що він завжди пам'ятав про борги, 

навіть якщо робив їх у стані, який не піддається жодним описам. Ба, 

Пан Пияк потрафив виглядати по-панськи, навіть обіллявши гаці, 

що не раз траплялося з ним у морозні зимові дні, коли автобус довго 

не приходив, а Сірий Чоловік не мав сил, аби затягнути Пана Пияка 
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назад до своєї квартири. 

Ми призабули сказати, що Пан Пияк у цьому товаристві був 

найвищий, найважчий і до того всього – вродливий. Пан Пияк мав 

виразні сірі очі, густу русу чуприну, здорові рівні зуби, довгі ноги і 

широкі плечі. Він міг би з успіхом служити моделлю для якогось 

знаменитого скульптора, бо був утіленням чоловічої стриманої 

краси. 
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Про нього казали, що колись мав забагато дівчат, але жодна з 

них не стала його дружиною, бо за жінку мав іншу, ту, що ходила за 

ним невідступно, щодня, з котрою ледве міг дати раду до обіду, але 

пополудні вже їй опиратися був неспроможний, і вона підкоряла 

його собі беззастережно, безапеляційно і невідворотньо. Не 

існувало нічого сильнішого понад неї, і мала вона владу над ним 

таку, що здатна була замінити собою цілий світ. Сумління і сором 

могли боротися з нею якихось кілька годин на добу, лише вранці, 

коли день ще туманився і вивертало нутрощі від нудоти і докорів 

матері. Але чим ближче було до встановлено часу, до фатального з 

нею рандеву, тим непереможнішою ставала влада пристрасті. 

Пан Пияк теж приїжджав до Сірого Чоловіка в неділю, ніколи, 

одначе, не разом з Крічкатим, а лише відразу опісля, дослівно кілька 

хвилин по тому, як Крічкатий зникав у прорізі дверей, що вели до 

помешкання Сірого Чоловіка. Тим своїм незначним спізненням Пан 

Пияк ніби демонстрував цілковиту ще незалежність від своєї не то 

коханки, не то жони, не то гріховниці, або попросту відьомського 

зілля, що приємним для Пана Пияка слуху хлюпотом нагадувало 

про себе у пляшці в портфелі. Кожним неквапливим кроком своїх 

довгих і струнких ніг Пан Пияк наче доводив сам собі, що зовсім 

він не поспішає чимскоріш випити. 

Отже всі троє приятелів зустрічалися, наче за розкладом, і якби 

комусь було цікаво спостерігати за цим дещо дивним на перший 

погляд тріумвіратом, то він легко міг би зауважити, що в квартирі 

Сірого Чоловіка, як лише товариство було в зборі, наглухо 

засувалися гардини, котрі зазвичай висіли тісно спресованими 

фалдами обабіч віконних рам, бо ж Сірому Чоловікові вдень завжди 

бракувало світла, а ввечері не було чого ховати від людей. Але так 

уже є на світі, що люди завжди більше знають, що діється в квартирі 

за заштореними гардинами, аніж у домі, де вікна відслонені, як 

вітрини дорогих бутиків. 

У нашому випадку теж могло б бути саме так, якби існував 

предмет людського інтересу. Але такого предмету не було. Троє 
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приятелів не мали ані надзвичайних вад, ані особливих гріхів, ані 

якихось таких великих достоїнств, які чимось вирізняли б їх з-

поміж інших смертних. Вони сходилися за банальних обставин, і 

вся їхня двохгодинна бесіда, а саме стільки часу зазвичай тривали 

посиденьки, минала приблизно так, як минає вона в першому-

ліпшому домі – при столі. 
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Сірий Чоловік накривав (точніше, одного разу накрив та так і 

залишилося) стіл давнім тканим обрусом з колись золотавими 

китицями, і кожного разу, коли сходилися гості, на тому обрусі 

стояла пляшка дешевого вина, чорніло кілька скибок сірого, завжди 

черствого, хліба і лежала розрізана навпіл цибулина, а поряд з нею – 

банка рибних консервів у томатному соусі. 

Консерви приносив Крічкатий. Він щодня купував їх у 

найближчому магазині навіть після того, як до півсмерті ними був 

затруївся і його ледве врятували у місцевій маленькі лікаренці, де 

єдиний на весь шпиталь хірург довго пишався тим, що зумів 

промити Крічкатому усі тельбухи. 

Смертельна небезпека не відучила Крічкатого від згубної 

пристрасті до рибних консервів у томатному соусі, так, як ніщо в 

світі не могло відірвати Пана Пияка від вина, а Сірого Чоловіка від 

звички їсти чорний хліб з цибулею, хоч знайомі не приховували 

відрази до запаху, який супроводжував кожен звук, що проривався з 

його горлянки. Кожен з трьох делікатно толерував пристрасть 

приятеля і якось навіть з солідарності – чи що – співчутливо 

допомагав, коли наставала така потреба. Сірий Чоловік, приміром, 

терпляче підтримував Пана Пияка на автобусній зупинці, коли той, 

випростаний на струну, хитаючись назад-вперед, ступав, наче робот 

ногами, що переставали згинатися в колінах, і хоч піднімалися 

достатньо високо, все ж ніяк при цьому не могли намацати ступнею 

підніжку автобуса, аж складні дверцята причинялися, стискаючи 

Пана Пияка, а пасажири з вереском: „Чоловіка придавило!" – 

кидалися допомагати і таким чином втягали Пана Пияка у 

переповнений салон. 

Сірий Чоловік щиро тішився з успіху приятеля, але не відходив, 

хоч і був уже добряче змучений тим процесом впихання Пана 

Пияка у перевантажений автобус, хоч було йому соромно і хоч 

добряче змерз. Він неодмінно чекав, коли автобус рушить, і лише 

після цього дріботів своїми худими короткими, як у рахітика 

ногами, скулившись у три погибелі, зібгавши коло шиї скупі поли 
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преждивічного темно-синього пальта, марно намагаючись заховати 

своє велике адамове яблуко, що виразно випиналось з-під будь-

якого ковніра будь-якої одежі. Так Сірий Чоловік боронив гонор 

свого приятеля, а Пан Пияк, у свою чергу, коли бував натверезо, 

при людях навмисно ставав дуже близько коло Сірого Чоловіка, 

обіймав його за плечі своєю великою рукою і нахилявся до самого 

приятелевого обличчя, демонструючи у такий спосіб своє 

неприйняття загальновизнаної думки про неможливий запах з рота 

Сірого Чоловіка. 

Крічкатий мав у компанії місію пропагандистську – він уміло, 

можна сказати фахово, бо колись Крічкатий пробував робити 

кар'єру і вона навіть досягла щабля лектора Товариства „Знання", 

затуляв рота тим, хто насмілювався вголос висловлювати щодо 

Пана Пияка сентенції на кшталт – і дивіться, який мудрий чоловік, 

який освічений і який вродливий, а вино доведе його до того, що 

здохне під плотом. Спростовував Крічкатий і плітки про те, що 

Сірий Чоловік, начебто, такий брутальний у своєму вегетаріанстві, 

що якось плюнув просто в таріль лише тому, що хтось десь у гостях 

насмілився його обдурити – мовляв, м'ясом там і не пахне, а 

насправді у тій воді, з якої приготували соус, варилася качка. 

Три приятелі відтак вірно служили захистові репутацій один 

одного і трималися купи впродовж багатьох років, ще з часів 

незапам'ятних, відколи одного літнього дня у дитинстві 

попрощалися вони на канікулярні місяці, а вийшло – на десяток 

довгих літ; ще з тієї пори, коли Пана Пияка, котрий не був ще тоді 

Паном Пияком, а лише малим паничем, завантажили з мамою і 

батьком у товарняк і повезли далеко, дуже далеко, у край, про 

котрий вголос воліли не говорити, і де вже на той час перебував 

брат Сірого Чоловіка, і куди чомусь повезли й Крічкатого, хоч його 

батько сподівався, що саме їхню родину омине, бо він був дуже 

рідкісним фахівцем, без якого при жодному режимові й не обійтися. 
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Три приятелі знову зустрілися через багато років, але той час, 

який розділяв їх, наче витяв з їхніх біографій щось дуже суттєве, 

яскраве, радісне і безтурботне, те, що називається юністю. Вона 

минула тут, без них, а вони без неї проваландалися по чужих краях, 

по нескінченних снігах. І юність лише світила їм звідкись здаля 

дивом північного сяйва і була при цьому, як диво-жар-птиця, яку 

неможливо схопити за хвіст. 
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Може, ця обставина й була началом, котре їх найбільше 

об'єднувало, – усі троє були людьми без юності. Лише дитинство — 

і відразу старість. Коли вони побачилися після довгої розлуки, Пан 

Пияк був уже Паном Пияком, а Сірий Чоловік встиг втратити колір. 

Крічкатий ... У тих холодах наче заклякла його чоловіча сила – він 

так ніколи і не спізнав тепла жіночого тіла. Е-е-е, сплили літа марно 

світом, як дуй по Дунаю. 

На розмови про втрачену молодість існувало неписане і 

невисловлене ними самими табу. І не лише тому, що стіни мали 

вуха, а люди знали краще, що діється за наглухо засуненими 

гардинами, аніж за відчиненими навстіж вікнами... Табу це існувало 

як одне з основних параграфів їхнього внутрішнього розпорядку, 

їхніх правил доброго тону, що ґрунтувалися на засаді: про юність, 

як – про небіжчика говорять або – добре, або – ніяк. А оскільки 

доброго не знаходилося, то залишалося оте „ніяк". Це була формула 

спокою, певна традиція цих трьох однаково нещасливих людей, це 

був обряд, заповідь їхньої ложі Трьох Старих Кавалерів. Навіть у 

вузькому своєму колі, навіть пошепки, навіть натяком, ці, наче чужі, 

але водночас найближчі між собою в цілісінькому світі люди, 

ніколи не згадували про молодість. Тема ця могла порушуватися 

лише у співі – із пісні слів бо не викинеш. Але навіть співаючи, 

тріумвірат дотримувався певного порядку, чергування, невідомо 

ким і коли писаного сценарію. За однією піснею обов'язково йшла 

саме та, а не інша. За другою неодмінно слідувала та, що мала 

визначене третє місце і так далі. 

Властиво, тільки застільної бесіди як такої майже не було. 

Існував тільки пісенний сценарій, що усім, хто втратив молодість, 

давав більше до розуміння, ніж могла б принести розмова, яка не 

мала шансу, бо вміння вимовляти вголос думку було задушене 

всередині кожного назавжди, було стерте постійним багаторічним 

контролем за власним язиком, який не міг собі дозволити бути 

помелом. Залишався трафарет, форма, яку вживали всі, і це було 

основною причиною того, що мало кого навколо цікавило, що 

відбувалося щонеділі пополудні за засуненими гардинами у домі 

Сірого Чоловіка. 

Властиво, там не відбувалося нічого. Тріумвірат всідався за 

столом, на який Пан Пияк ставив пляшку дешевого вина, а 

Крічкатий клав банку незмінних рибних консервів, а Сірий Чоловік 

краяв хліб і цибулю, й вони частувалися, час від часу заспівуючи то 

однієї, то другої... 

Так тривало роками. Здавалося, що може змінитися у цьому 

вічному, наче назавжди встановленому порядку? Аж якось Пан 
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Пияк сплутав у сценарії рядки. Може, це і не він зробив, може, 

Крічкатий, що врешті зовсім оглух, переставив пісні місцями, а 

може, Сірий Чоловік, який саме виходив на кухню краяти цибулю і 

міг не зауважити, що третього пункту ще не співали, затягнув 

четвертий, – тепер складно встановити істину, хто саме порушив 

запроваджений порядок... Важливим було інше – непоправне уже 

трапилося: сценарій порушився, і вийшла Версія Нецензурована. 

Якусь мить усі троє мовчали. Розгублені, схвильовані, вони 

наче прокручували в головах усе, що мчало там з шаленою 

швидкістю – спогади, почуття, біль, муки сумління, жаль за 

назавжди втраченим. Кожен ще намагався вгамувати емоції, 

впорядкувати розбурхане, зробити попередній лад у своїй душі, яка, 

було, так легко скорилася наказові заглушити у собі усе живе, 

прийняти закон табу. Одначе з кожною хвилиною ставало все 

зрозуміліше – нікому більше не вдасться жити так, як учора. Світ, 

який собі збудували троє нещасних людей, завалився і тягнув у 

прірву їх самих. Досі та обставина, що вони, не домовляючись, 

прийняли все як є, що вони, не підписуючи протоколу про 

невтручання, закрили свої серця на замок, що вони дали шанс один 

одному вдавати, ніби нічого не трапилося, що можна існувати так, 

як до того дня, коли розсталися на літні канікули, – досі це давало 

їм можливість жити, дарувало їм шанс погодитися з самим собою, 

умертвити сумління, а значить – біль. І єдиною умовою було лише 

дотримання певного трафарету поведінки, пошанівку табу до теми 

юності так, щоб навіть пісні не мали шансу про це нагадати. 

Але сьогодні впали мури у замку їхнього спокою. І все через те, 

що Пан Пияк, чи то, може, Крічкатий, а можливо, сам Сірий 

Чоловік, переставив місцями пісні, і зміст співаного змінився – він 

збурив вали спокою, які оточували їхню фортецю забуття. 
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Троє чоловіків сиділи один навпроти одного. Посередині стояв 

стіл, накритий бурим обрусом з колись золотавими китицями по 

краях, а на ньому – недопита пляшка дешевого вина, півокрайця 

черствого хліба, рештки цибулі й майже порожня банка з-під 

рибних консервів, на дні якої залишився лише томатний соус. 

– Ти виказав брата, – Пан Пияк встав і враз перестав бути 

Паном. Він виглядав у цю хвилину звичайним Пияком, який казна 

що плете нетверезим язиком. 

Пияк стояв дуже рівно, аж вигнувшись трохи назад, – це була 

його звична поза, але тепер в ній не було нічого шляхетного. Він 
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стояв, встромивши руки до кишень, і белькотів ледь зрозуміло: „Ти 

виказав свого брата...". 

Його очі здавалися скляними, як у мерця. Вуста – міцно 

стиснуті аж до скреготу зубів, а вилиці сіпалися так, наче хтось 

невидимий рукою шарпав йому щоки. „Ти виказав свого брата...". 

Сірий Чоловік, до якого були звернені ті слова, мовчав. Він 

зробився ще меншим і ще худішим, його гострий ніс і скупе 

підборіддя тепер ще більше підкреслювали величину адамового 

яблука на шиї, котре зараз тряслося – тремтіло, як пиякові вилиці... 

– Що ти... ти... про це можеш знати, ти... ти... 

Обличчя Сірого Чоловіка чи не вперше за всі ці роки 

порожевіло. Шкіра на наче набрала барви, так, ніби кров, що давно 

вже, здавалося, застигла в жилах, тепер запульсувала, загуляла, 

зашуміла і повертала його до життя. 

– Що ти... ти... Як ти, – Сірий Чоловік не міг більше нічого 

вимовити, він ловив долонею адамове яблуко, наче намагаючись 

його втихомирити. – Що ти... ти... ти... 

Крічкатий встав і з розчепіреними пальцями рук та великим 

животом творив на своїх кривих ногах посеред кімнати якесь 

суцільне коло. Він, як умілий пропагандист-агітатор з архаїчного 

товариства „Знання", ще робив спробу врятувати ситуацію, але вона 

вже не піддавалася контролеві. 

– Панове, дайте спокій, чого ви раптом? – вигукував 

Крічкатий... 

– А ти, Крічкатий, чого так злякався – боїшся, що згадають тобі 

твоє? 

– Я? А ти? Ти? Думаєш, не знає ніхто, чому ти по снігу тоді 

босий прибіг? Думаєш, хтось повірив, що ти від них утік? 
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Тепер говорили уже всі троє нараз, і кожен чув і слухав лише 

себе. Слова падали, як вода на невидимий млин часу, і переганяли 

роки назад. Троє людей захлиналися з болю і безпорадності... Вони 

намагалися щось довести одне одному, щось прояснити, були нараз 

і прокурорами й адвокатами тих літ, що давно вже минули і забрали 

їх юність. Вони говорили, говорили, говорили, розуміючи, що ця 

розмова для них трьох остання, що... 

А за столом біля пляшки недопитого вина, біля майже 

порожньої банки з-під рибних консервів клювала черствий хліб 

чудодійна птаха – їхня молодість – з общипаним, а колись – із 

золотим хвостом. 
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KAISERIN ELIZABET 

Пані Оля мешкала з котами на піддашші. Цю мансардову 

кімнату дістала вона від міської влади по кількох роках ходіння 

якими лише є на світі бюрократичними кабінетами, аж 

врешті-решт було враховано її заслуги перед громадою і взято 

до уваги приналежність до місцевого грона рафінованих 

патріотів – пані Олі надали житлову площу величиною в 

двадцять метрів квадратних у довічне користування з 

мінімальною оплатою за оренду 

А що пані Оля ніколи нічим вдоволена не була, то і на цю 

ухвалу влади зреагувала так, як на все інше —міцно стиснула 

вуста і часто-часто закліпала довгими віями, що прикривали 

оксамитним вінком її великі, трохи валуваті темно-сині очі – 

мабуть, єдиний скарб, який мала ця жінка і про який пам'ятала 

кожну хвилину всього свідомого життя. Пані Оля, властиво, 

(так пліткували) була панною, хоча сама при коленій нагоді 

розповідала легенду про свого красеня-чоловіка, котрого в очі 

ніхто ніколи не бачив, навіть її давні знайомі. 

Втім, яка кому справа до паніолиного приватного життя, хто б 

мав час чи бажання втручатися в таку нецікаву буденщину 

самотньої особи, що вела достатньо відлюдькуватий спосіб життя. 

Пані Оля час від часу видавала путівники для туристів, знала у 

своєму місті кожен камінь, могла навіть уві сні розповісти історію 

кожної камениці, вулиці, ба навіть дерева у парку, що був окрасою 

та місцевою історичною пам'яткою. 
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Але найбільше пані Оля любила оповідати про австрійський 

період в історії цих теренів, за що, мабуть, і прозвали її Кайзерін 

Елізабет. Сама пані Оля насправді нічим не нагадувала славну 

цісарівну. Росточку вона була таки ніякого, обличчя – сухе й 

жовте, з тих, про які кажуть – пергаментне, волоссячко – одне 

другого кличе. До того всього – ще й горбик на лівому плечі. Хіба 

очі були таки паніолиною гордістю, і що стосується жіночих 

принад, то лише вони давали підставу (якщо давали) для отієї 
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манери триматися з оточенням прохолодно, здалека, на відчутній 

відстані, не переходячи на „ти" навіть з найближчими 

співробітницями, сусідами чи добрими знайомими. 

Пані Оля до всіх ставилася з якоюcь погордою, з легким 

презирством, наче кожен чимось їй завинив і кожен живе не так, 

як годиться, а вона робить велику ласку, що залишається серед цих 

дрібних безвартісних людей. 

Пані Оля мала дві пристрасті – про першу ми вже казали, а 

другою були коти. Вона починала кожен свій день з того, що 

білосніжною м'якою ганчіркою протирала порцелянові тарелі із 

зображенням Кайзерін Елізабет – їх вона колись привезла з Відня, 

і тепер ці тарелі висіли на стіні її мансарди праворуч від ліжка, так, 

що й пані Оля, розплющивши вранці гарні темно-сині очі, могла 

споглядати свою патронессу, яку самочинно возвела у такий 

власне ранг. 

Після обряду протирання Кайзерін пані Оля годувала котів. 

Робила вона це чомусь на сходах, ніколи не прибираючи після 

таких трапез і котяче їдження могло кілька днів киснути у 

щербатих мисках, від чого гнилий запах, злучившись із котячим 

послідом, розвівався на весь будинок неймовірним смородом. 

Сусіди час від часу ловили пані Олю на східцях, коли вона – 

припудрена, із старанно вкладеними льоками-граційно спускалася 

зі свого піддашшя, і кляли її на чім світ, погрожуючи викинути 

котів у стічну канаву. На всі ці нападки пані Оля реагувала 

щоразу однаково – дрібно кліпаючи оксамитовими віями і міцно 

стуливши вуста. 

– Треба любити тварин, – зверхньо кидала пані Оля, 

оминаючи своїх нападників, і складалося враження, що ці сварки на 

східцях давали їх колосальну сатисфакцію хоча б за те, що вона 

взимку добряче мерзла на своєму піддашші, а влітку мучилася там 

від спеки у той час, коли решта мешканців цього невеликого 

будинку розкошувала собі у цілком затишних комфортабельних 

квартирах. 
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Пані Оля мала ще один привід для гордощів і зневаги цих 

дрібненьких людей, які її оточували, – вона єдина серед них була 

корінною, місцевою патріоткою і вважала, що має набагато більше 

права на всі існуючі у цьому місті мешкання, аніж ці зайди, що 

відомо, яким чином повпихалися у найкращі квартири і тепер ще 

сміють знущатися з її бідолашних тварин. 
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Одне слово, самотність пані Олі була абсолютно логічною й 

обґрунтованою. Так насправді, то тут не було для неї товариства. Її 

сестра? О, це була недалека, зла особа, яка обсілася бенькартами, 

загрузла в борщах, варениках, пранні і прасуванні і при тому 

претендувала на спадок, що лишиться, коли помре їх старенький 

тато, з яким пані Оля була вже двадцять літ розсварена, і легендою 

про причину конфлікту був той самий містичний чоловік пані Олі, 

який, мовляв, пішов до іншої власне через паніолиного батька. 

Існувала, втім, одна особа, з якою пані Оля час від часу 

перемовлялася кількома фразами. Це була господиня кам'яниці, 

що стояла візаві будинку, в якому містилася паніолина мансарда. 

Господиня називалася пані Дарина, вона була вдовою колись 

відомого у місті диригента, говорила по-німецьки і становила 

живий предмет захоплення пані Олі. Лише цю жінку пані Оля 

удостоювала посмішкою, добриднем і кількома, на її погляд, 

обов'язковими для людей їхнього кола фразами. Картина їх 

зустрічі виглядала приблизно так: 

– Доброго дня, дорога пані Дарино. 

– Як ся маєте, кохана пані Олю? 

– Чи ви думаєте, що сьогодні збирається на дощ? 

– Передавали про добру погоду. 

– А як ваше коліно? Чи не турбує вас тепер так часто? 

 – Дякую. Чи ви здорові? 

 – Учора мене знову боліла голова. Мабуть, щось з 

тисненням. 

–  Мусите пити калиновий сироп. Місцеві жінки мають 

перманентно низьке давлення, а калиновий сироп здатний його 

підносити. 

Так або приблизно так виглядали ці обов'язкові фальшиві і 

штучні від початку до кінця діалоги, які, на думку обидвох жінок, 

мали б свідчити про їхню приналежність до зникаючої касти 

корінних мешканців старої дати. Так насправді, то тих корінних 

таки майже не було, і лише цей факт давав можливість на 

існування сурогату на кшталт паніолиних претензій. Словом, набір 

фраз, якими обмінювалися при кожній зустрічі дві жінки, було 

помітно, давав їм велику насолоду, особливо коли ця коротка 

бесіда відбувалася у присутності інших мешканців, котрих пані не 

удостоювали увагою, вважаючи їх зайдами, самозванцями, 

брутальними неуками, що не могли при всьому бажанні належати 

до вишуканого кола. 

– Кохана пані Дарино, я була сьогодні на чудовому концерті. 

– Що ви кажете, пані Олю, а я ось уже кілька тижнів не можу 
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вибратися до філярмонії. Олеся щовечора ходить до своєї мами, і я 

мушу пильнувати внучку, бо за дітьми, знаєте, треба дивитися –

тепер такий світ... 

Олеся – це невістка пані Дарини, взята сином до хати з того 

іншого світу, який не належав до „їхнього кола". Невістка була 

товста, неохайно вбрана, завжди якась заспана і залякана, бо пані 

Дарина була суворою й вимогливою господинею дому. Усім своїм 

виглядом, кожним рухом і словом вона підкреслювала, що пані тут 

– вона, і з цим усі мусять рахуватися. Невістка, одначе, якось не 

дуже брала собі це до голови, часто втікала з хати до приятельок, і 

її навіть бачили кілька разів у місті добряче напідпитку. Чого, 

одначе, ніколи не робила пані Дарина, – не обмовляла невістку зі 

сторонніми. Сміття з хати не виносилося, але крики звідтіля не раз 

долинали аж до вікон паніолиної мансарди. 

Цьогорічної зими пані Оля зробила сусідам ще один злий жарт. 

Вона не змела снігу з балкона, і ціла його кучугура, яку намело в 

хурделиці, розтанула при першій відлизі та залила увесь фасад. 

Сусіди бідкалися, нарікали на мешканку мансарди, однак, нікому 

на думку не спало вимагати від пані Олі гроші на ремонт, бо кожен 

знав, що безнадійно це і що навіть ніякої розмови на цю тему з пані 

Олею не вийде. Вона була такою майстринею вести дискусії і так 

уміла себе високо поставити, що не один, зіткнувшись з нею у 

якихось справах, пригадував собі мимоволі оте її прізвисько – 

Кайзерін Елізабет. 

Пані Олю проклинали і ненавиділи всі ще й через те, що, 

маючи навіть гроші і впливи, порадити з нею не могли, з чого вона, 

здавалося, отримувала неймовірну насолоду. У цій безпорадності 

заможних сусідів перед її наче й незначущою особою, котра 

сиротливо притулилася в мансарді, пані Оля вбачала власну міць. 

Вона – маленька, худенька, із заробітною платнею, за яку лише й 

можна було купити кілограм доброї риби – чулася в своїй мансарді, 

немов у палаці, а решту мешканців, що належали до нового класу 

теперішніх підприємців, їздили на дорогих автах, купували своїм 

дружинам норкові хутра, розбещували дітей неймовірною 

кількістю забавок і малися в місті за осіб впливових, пані Оля 

трактувала як нерозумних слуг і антураж до її мансарди, яку вона 

ділила з сімома котами. Пані Оля в прямому і переносному смислі 

слова підносилася найвище від них усіх разом узятих, і малося при 

цьому на увазі, звичайно ж, не лише піддашшя. 

Одного чудового ранку сусід знизу, який скупив у домі кілька 

квартир, упорядкував сад, зробив нову огорожу та відремонтував 

залитий пані Олею фасад, постукав у двері її мансарди. Властиво, 
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пані Оля давно була готова до пропозиції, яку він їй тепер робив, і 

мала чітку та ясну на неї відповідь: „Ні. Вона не хоче переїхати в 

повноцінну квартиру, яка б стала її приватною власністю. Чому? 

Це її справа. Вона не хоче і край.” 

Коли сусід пішов і коли пані Оля кілька разів перекрутила 

ключ у замкові, зачиняючи за непроханим гостем двері, на неї враз 

напав якийсь незрозумілий приступ веселощів. Пані Оля 

танцювала, снуючи своїм горбиком по всій кімнаті, підносячи 

високо вгору кінці великої вовняної хустки, якою вона вкривала 

перманентно змерзлі плечі, приспівуючи і притупуючи, наче на 

якихось вечорницях чи на інститутському сильвестровому балю, де 

вона була багато-багато років тому. 

Цей вечір враз видався винятково радісним. Пані Оля навіть 

вийняла з шафки карафку з горіховою настоянкою, налляла собі 

щедро майже півкелішка і випила одним духом. їй хотілося жити. 

Хотілося кудись іти, з кимось зустрічатися, посміхатися людям, 

навіть тим, дрібненьким, які мешкали поряд. Пані Оля була 

щаслива. Вона чомусь саме тепер захотіла доторкнутися до своєї 

улюблениці і зняла зі стіни вибитий на порцеляновому тарелі 

портрет Кайзерін Елізабет. 

Уночі наснилася пані Олі цісарівна. Наче стоїть вона у їхньому 

городі навпроти кам'яниці пані Дарини, коло самісінької райської 

яблуні, тієї, що пхається своїм віттям просто у віконце мансарди... 

Стоїть у єдвабній сукні, тій самій, у якій вбрана на портреті, 

вибитому на порцеляновому тарелі, і сяє під світлом місяця 

золотом своїх незрівнянних кучерів. Пані Оля так ясно бачила 

Кайзерін у сні, що, прокинувшись, аж заплакала, дивлячись на 

улюблене зображення. Пані Оля думала, що мав означати цей сон, 

але розгадки у жодному соннику не було, і залишалося 

заспокоїтися думкою про те, що це – добрий знак. 

Минали дні, місяці, які, одначе, нічого не змінювали в житті 

пані Олі. Надійшли Різдвяні свята. Місто цього року вбралося до 

них досить скромно – бракувало електроенергії, й люди 

заощаджували її навіть на ялинкових ліхтарях. Втім, стосувалося 

це не всіх, – паніолин сусід поначіпляв лямпочок навіть у саду на 

деревах, і тепер освітлені віття заглядали і у віконце паніолиного 

піддашшя, отже, свято прийшло і до неї. 

 

142 

 

Пані Дарина пекла маківники, і їх аромат долинав з її кам'яниці 

до сусіднього будинку. Той запах та вогні на деревах додавали пані 
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Олі ще більше смутку, бо пані Оля не любила свят. У такі дні вона 

чулася ще більш самотньою, і навіть її коти були у свята сумними. 

Лише Кайзерін Елізабет не змінювала настрою, – вона так само, як 

завжди, ледь присміхалася рожевими юними вустами, у бальовій 

сукні, у віночку з білих гіацинтів, що був пришпилений з правого 

боку на її золотавих кучерях. Вона була втіленням радощів життя. 

Пані Оля вдивлялася у порцелянове обличчя своєї пасії й на очі 

наверталися сльози. В які чудові часи жила Елізабет, які шляхетні 

чоловіки її оточували, які карети, сукні, палаци, яка була епоха, 

гай-гай... 

Пані Оля наче застигла у своєму продавленому кріслі, 

огорнувши плечі великою вовняною хусткою, що рятувала її від 

холодів, котрі з початком зими знову запанували на піддашші. А 

внизу у сусідів було гамірно: дзенькіт келихів, сміхи, – святкували 

гучно, весело і заголосно, як на смак пані Олі. 

Жінка посиділа ще кілька хвилин у кріслі, потім підвелася, 

вимкнула світло і лягла у ліжко. У вікно зазирали прибрані 

різдвяними вогнями віття райської яблуні (навесні вона цвіте так 

рожево), зі стіни поблискували в сутінках порцелянові очі Елізабет, 

цокав старий дзиґар – єдине віно, що дісталося пані Олі з дому, – 

знадвору долинали притишені голоси перехожих, що поспішали на 

якусь святкову гостину або уже поверталися з неї. 

Пані Оля лежала на своєму холодному ліжку і чекала на сон. 

Він однак не поспішав, лише глупі думки роїлися в голові, як 

весняні бджоли. Пані Оля думала не про себе. В її уяві поставали 

нові й нові картини з життя Кайзерін. Пані Оля заплющила очі і 

поринула у прекрасні віденські палати, і зазвучали на її піддашші 

неземні вальси Штрауса, і замиготіли сукні, еполети, блискучі 

мундири... Кельнер розносив холодне шампанське у кришталевих 

келихах, з вишуканих ваз звисали пахучі грона винограду. Хтось 

незнайомий торкнувся паніолиної руки, і вона закрутилася-

закружляла у танці... 

...Тоді Кайзерін Елізабет зійшла зі стіни і потупотіла своїми 

порцеляновими ніжками сходами донизу, відчинила хвіртку, 

ввійшла у сад, стала акурат біля самісінької райської яблуні і 

розсипала там клейноти. 

*** 

 

 


