
 

 

                                      СОРОКИ 

Ранок Микола Лахно зустрічав на балконі, куди його звечора 

виштовхала дружина, Олена Юхимівна, добряче нагородивши стусаном. 

Будь коли, в інший день, Микола відстояв би чоловічу гідність, але 

ввечері рівновагу не було втримано і сп’яніле тіло прийняла в обійми підлога 

балкона. 

Був сон-примара снилось розхристане море, яке гойдаючи, щось і 

витягало із шлунка кремезного чоловіка,  котрому вбачалися застояні ламінарії 

з зелено-жовтим кольором. 

-Пахощі, як на морі, - буркнув Лахно і прокинувся від галасу. 

На березі, котра дотягнулася вітами до четвертого поверху квартири 

сім’ї Лахно, сиділи п’ять сорок і сперечалися. Миколі здалося, що він розуміє 

пташину мову: 

-Я перша знайшла цей багатющий смітник. 

-Ну і що з того, - процокотіло маленьке сороченя, - я теж їсти хочу. 

-А чого ти тоді на варті не стоїш? 

-А навіщо? 

-Скоро дізнаєшся про сусідів-ворон.  

Микола визирнув у шибку. Дійсно дві ворони здаля вбачали оченятами 

мерехтливу компанію сорок. 

-Мабуть у них як і у нас, людей, - думалося Миколі, - а чи болить у них 

дзьобик з перепою? 

-Полетіли звідси скоріше, - озвалася сорока з підпаленим крилом, – а то 

цей п’яндига, що виглядає з балкона, біду накличе. 

-Здається це він вчора копирсався на нашому смітнику. 

-Мабуть закуску шукав, п’янь я охо! 

-Я вам покажу «П’янь лоха», - вигукнув Микола, почавши вилазити у 

вікно. – Геть звідси, непотреби. 

-Куди ти поперся, чоловіче? Двері в іншій стороні. 
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-Відчепись від мене, жінко. Я – чоловік! 

-А ми зараз подивимося, - промовила Олена Юхимівна, смикнувши 

Миколу за реміняку штанів. Бретельки і ґудзики попереду не витримали, тому 

штанці голови сімейства сповзли до колін. 

-Дивіться, дивіться, птаство! Жінка чоловіка мотузить, - стрекотали 

сороки, здійснюючи галас навколо. 

Ворони теж зацікавились і підлетіли ближче, бо завжди відчували 

присмак крови. 

-Та ні, крові не буде, бо це просто відбуваються сімейно-матріархальні 

пустощі, - стрекотала старша сорока. 

Микола образився: 

- Геть звідси сорочинське сімейство, - вигукнув він дригнучи ногою, бо 

пані Олена потягла його з балкона до кімнати. 

- Ще зустрінемося , Миколо, - скриготіли сороки, дружно хитаючи 

хвостами. 

- Ти що, застряг у дверях? 

- Іду, іду вже. Чого ти хочеш? 

- Чоловіче, ти забув який сьогодні день? 

- Здається понеділок. От йолопе, я наразі забув про чергування на 

городах. 

- Так я тобі нагадую. Ось сніданок, торбинка з харчами, я пішла до 

метро. 

- От і добре, що пішла. Я теж слідом за тобою. 

Двері гримнули, залишивши Миколі пахощі парфумів дружини. 

- Нарешті пішла, хоч відпочину трішки. 

Але слухавка покликала його: 

- Не здумай відпочивати. Я все бачу. 

- От бісова жінка, хоча і моя. 

Микола тільки головою покрутив, бо пригадав про ще одне доручення 

Олени – закріпити плінтус біля дверей. 
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Він спробував нахилитись додолу, але двері міцно ляснули його по 

скроні. 

- Сороки – очманіли, жінка знадвору все бачить, двері, як живі, 

вигукнув спантеличений пан Лахно і швиденько подався на чергування. 

Надворі голосило літо. Його павутиння, як сльози дощу, обійняли 

обличчя Миколи, лащились до очей, носа. 

- Нарешті хоч комусь я потрібен, - промайнула  думка у Лахна. Навіть 

блакитне небо ніби присіло йому на плечі, притиснувши до землі: 

-Щось важкувато сьогодні, - вигукнув чоловік. Але згадав про росисті 

помідори і холодненькі огірки не у відкритому парнику, поспішив до сторожки. 

-Добридень, напарнику. Як здоров’ячко? 

Сусіда з третього під’їзду, здається Федір Хвиргун, смакував пиво, 

сьорбаючи  з півтора літрової пляшки з написом «роганське». 

-Добрий, то він добрий, але чому ти запізнився, сусіде? 

-Здається позбувся спортивної форми, щось нудить.. 

-Сьорбни-но пивка і пішли в обхід наших володінь. 

А навколо посміхалися величезні гарбузи, бо чорна-чорна земля ніби 

виштовхала їх на поверхню. Кукургузиння сторожко дивилося навколо, 

ховаючи свої початки, а зграя птахів готувалась до нальоту. 

-Пішли поганяємо, Федоре, оту зграю. 

-Зачекай трішки, зірву помідор та огірок для закусі. 

Невдовзі дві постаті, розділившись, колами пересувались по городах, 

оминаючи купи бадилля картоплі, деінде ще не викопану моркву та буряки. 

Біля огорожі хлопчаки на велосипедах  чкурнули в ярок, ховаючись від 

сторожі. 

-От бісенята, знову навідались за огірками та кукурудзою. Треба 

пригостити, Федоре, малечу. 

-Я їх так пригощу, що на велосипеді не всидять від лозин. 

-Облиш, Федоре, це ж діти, краще добром до них. 

-Пішли, друже, краще до куріня, щось жарко стало. 

-Добре, перепочинемо трішки, вже й обідати час. 
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Драні стіни куреня заманювали прохолодою, старенький двотумбовий 

стіл звично підставляв плечі під стакани та харчі. 

- Де твоя торбина, Лахно, що там як, може горілка? 

- Зараз принесу, я повісив її знадвору. 

Невдовзі, захеканий він зазирнув у курінь: 

- Зникла моя торбина. 

- Куди вона пішла, Миколо? Може її не було взагалі? 

- Як це не було? Я почепив її на гачок біля дверей. Ти не знімав? 

- Навіщо вона мені, в мене свій сніданок. А ти шукав навколо, може в 

тебе з перепою – сліпота? 

- Облиш жарти, Федоре. Краще пішли шукати. 

За халабудою торбини не було. Хлопці уважно оглянули кукурудзиння. 

-Це не твій хліб, здається з маслом на землі, Миколо? 

-Здається мій, а ось і порожня торбина. 

-Хто спромігся поцупити, може коти. 

-Які там коти, Федоре. Дивися целофан висить аж на кукурудзинні. 

Бачу, що без птаства тут не обійшлось. 

-І ми кажемо Вам, що без нас люди не спроможні жити. 

Микола і Федір зупинилися, ледь переводячи подих і примовкли. 

На галявині серед кукурудзи зграя сорок доїдала сніданок Миколи 

Лахна. 

-Доброго дня, Миколо. Чого очі вирячив? 

Не впізнаєш? 

-Впізнаю, впізнаю, - озвався Лахно. 

-Чого Вам іще треба, бо ви впоралися з моєю торбою. 

-Так, так, - озвалася стара сорока, - впоралися. От тільки сиру на всіх не 

вистачило. Може ще принесеш? 

-А який мені з цього зиск? 

-Зовсім не розумієш? А от з твоїми друзями, котрі раніше чергували, ми 

порозумілися. 

-Яка буде угода, - озвався Микола. 
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Зробимо так, - застрекотіли сороки. 

З тебе пів-головки смачного сиру. А ми забезпечимо охорону по 

периметру ділянки. Ви тільки уважно прислухайтесь до наших пісень і не 

хильніть свою літру пива, що сховали у буді. 

-Федоре, - звернувся Микола до напарника. – Почергуй сам, а я віднесу 

ключі дружині, а то вона до хати не потрапить. 

-А що з сороками робити, розігнати? 

-Не треба, залиш їх у спокої, нехай обідають, бо живі істоти. 

Лахно швиденько повернувся з сиром за пазухою. Одрізав скибку 

Федору, котрий таки хильнув таки хильнув із пляшки і дрімав, і подався у 

кукурудзиння до сорок. 

-Швидко впорався, хлопче, - зауважила сорока з підпаленим хвостом. 

Зробимо так, розклади дрібненько сир на білі папірці по кутках ділянки, 

а ми покличемо своїх сусідок, нехай сторожують. А ти йди, відпочивай, якщо 

зможеш заснути під наші пісні. 

-Вони в Вас якісь металеві, без будь-якої мелодії. 

-Миколо, коли ти вчора повзав біля нашого смітника напідпитку, 

міркуючи що прийшов додому, ми щось не чули твоїх мелодій. Один стогін: - 

Дайте випити. 

-То було вчора, навіщо згадувати про неприємне. Давайте працювати. 

Сороки погодились і полетіли збирати сусідів-охоронців. 

Смеркалося коли Микола розклав останній шмат сиру на папірець, тому 

він вирішив перевірити дірки в огорожі біля ярка. 

Здалеку він побачив дірки в огорожі, котру пошкодили хлопчаки на 

велосипедах. Вони саме зараз прив’язували заплічники до своїх коней. А в 

заплічниках, Микола був упевнений, лежали огірки, і кавуни, і дині. 

-Стійте, байстрючата, зараз дожену! 

Та, мабуть, галасував Лахно для себе і може, для Федора, котрий вже 

прокинувся. 

-Миколо, де ти? Візьми ліхтарик, бо без нього вскочиш у яму. 

-Зараз буду, Федоре, готуй вечерю. 
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Микола швиденько замотав дротами дірки в огорожі і подивився 

навколо. 

На городину, вишні, смородину сідала роса. Повний місяць з неба 

старанно сипав на землю свої срібні промені, котрі снопами лягали на купи 

бадилля, хмизу і здавалися, на погляд хлопця, грізними форпостами, котрі і 

вдивляються, і охороняють врожай громади. 

Йому навіть здалося, що промені, як дослідники, вбирають очима 

землю, готуючи нову флотилію інопланетних тарілок. 

Понад срібним плаєм городиння, як чарівна пісня, лунав погук Федора: 

-Миколо, прямуй швидше, а то пиво скисне, чує-єш? 
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