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Коли в пам’яті раптом воскресне й засяє
піднебесся ясна висота,
наче й дихати легше, і думка скресає,
й не страшні ні біда, ні літа.
І хоч я того сяйва ще змалку не бачу,
та до тебе у ріднім краю
не навпомацки, ні, мій шановний читачу,
протоптав я стежину свою.
Будь-коли: чи під тихим мигтінням сузір’я,
чи як раптом сліпучо сяйне
і стонадцять громів піднебесся розірвуть,
на тій стежці ти стрінеш мене.
Сповідатись не пізно ніколи й нікому
на такім перехресті доріг:
я піднятись не зміг до високого грому,
але блискавки в серці зберіг.

СЛОБОЖАНИ
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Схопить би, як жарину, в жменю,
роздмухать в глибі далини.
Червона зірка. За найменням,
ні більш, ні менш, а – «Бог війни».		
По ній колись вітри гуляли,
дзвеніли, тьохкали птахи,
й свої кораблики в канали
щодня пускали дітлахи.
Усе під пилом, всі епохи.
І холод з вічної імли.
Та ми й самі хіба що трохи
до того краю не дійшли.
І де б нам здибати пророка,
щоб напоумив віщий глас –
Чому оте червоне око
незмигно дивиться на нас?
***
Ми називаємо це землетрусами.
Тисячі й тисячі нових смертей.
Рано чи пізно, а визнати мусимо:
за недостойних страждав Прометей.
Кожен той поштовх, здається, засвідчує, –
байдуже, добрі усі ми чи злі, –
то калатає з великого відчаю,
з гніву великого серце Землі.
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Початок чи завершення?
Хто зна, в якім краю
не пощастило вершнику
в запеклому бою,
чия вдова тужитиме
в прадавні ті літа?
Столочені копитами
чиї були жита?
І скільки бід пророчило
звідтіль у наші дні
сідельце скособочене
на сивім гривані?
***
І знов безсоння вкрало ночі,
і в голові бедлам якийсь.
Сузір’я ондечки пророчі.
Не віриш? Все одно молись.
І не скупись на добре слово.
та, вочевидь, сузір’ям тим
куди як ліпше бути в змові
з лукавим світляком земним.
І час від часу, як за чудом
і тінню власною слідком,
ми довго ще ганятись будем
за тим примарним світляком.
І кров’ю й потом землю кропим.
Для просвітку нема й свічок.
Сяйне попереду – ухопим.
Аж гульк – сіренький черв’ячок.
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Як нитку у голку, в судьбу протягли нас.
Нове щось пошити, старе залатати.
А вийшло, що й голка чомусь затупилась,
і нитки нової уже не зсукати.
Хоч завжди й мудруєм при кожній примірці,
і ліпим докупи модерне й новітнє,
та шви розповзаються – дірка на дірці.
І світиться наскрізь лахміття всесвітнє.
Тут марні примірки усі та прикидки,
й прадавні, і всякі нові постулати.
Струхлявіла пряжа. А голка без нитки
безсила найменшу з дірок залатати.
***
Не знати – віщий дух присутній
чи хмара тиха дощова,
коли удень зненацька сутінь
не в хату – в душу заплива.
Від неї в дивнім супокої,
де кожна хвилька неспроста,
не відмахнутися рукою,
не заховатись за хреста.
У ній віки вляглися й далі.
Невідворотна сутінь та
усе – і радості й печалі –
в свою подобу оберта.
Тому й ввижається, неначе,
прислухайсь тільки, придивись,
в тобі в цю мить сміється й плаче
з прадавніх пращурів якийсь.
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В чуткій ранковій тиші
щось дивне воскреса.
На землю сонце дише.
Окроплює роса.
Й над тихими дворами –
не знати, звідки він –
пливе чи то від храму,
чи просто з неба дзвін?
Ледь чутний листя трепет,
і пісня за селом,
і ластів’ячий щебет –
під ним, як під крилом.
У затінку під стогом
вже й вітер розімлів.
І, може, все, що Богом
присуджено землі,
від часу сотворіння
і на усі часи –
із тихого проміння,
із крапельок роси.
***
Неправда, що світ уже неміч скорила,
що виссав його вовкулака якийсь.
Бо майже до сонця Ікарові крила,
хоч віск їх і зрадив, та все ж дотяглись.
Бо йдеться звідтоді в годину напасти,
як віра в душі й голова на плечах,
коли вже й судилось в безодню упасти,
то тільки з-під сонця в усіх на очах.

10
***
Він тут розклав своє багаття,
коня пустивши на попáс.
В ставку між темного латаття
щербатий місяць зірку пас.
За скатертину – добра свита.
І пахло сало з часником,
і плюскотіла оковита,
і він аж цмокнув язиком.
...В ставку між темного латаття
щербатий зірку знов пасе.
Розклав я подумки багаття.
Й, немов димок, мій сум несе
кудись у безгомінням скуту
глибінь правічної імли,
аби душею доторкнутись
хоча б до теплої золи.
***
Чи казка, чи ні, а дійшло,
що саме десь там, на Поліссі,
не йшов у древлянське село –
летів Кожум’яка по лісі.
Летів, бо шалено несла
спокусою збурена сила,
бо дівка із того села,
найліпша з дівок, запросила.
І раптом в кущах печеніг.
Стріли дві у грудях, як свічі.
Скрутивсь у баранячий ріг
і дивиться, дивиться в вічі.
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– Добий! – як крізь сон, прохрипів. –		
Добий! Я ж бо теж не собака... –
І, гострий піднявши топір,
на хвильку завмер Кожум’яка.
Його у цю мить не втіша
уже кароока надія,
бо молиться нишком душа,
що смертю й життям володіє.
ХАТА
Ось так щоранку і щовіку,
обпершись на благенький пліт,
ясні розплющувала вікна
в немилосердний білий світ.
Веселе юрмисько конвалій,
святкуючи зими кінець,
збиралось до її підвалин,
немов до церкви під вінець.
Із року в рік ті білі юрми
вона в принишклому дворі
благословляла тихо й журно,
як всі на світі матері.
Коли зібралась у минуле,
із затамованим жалем
востаннє світові махнула
своїм солом’яним брилем.
І відійшла, одвікувала.
А пам’ять наша нетривка.
От тільки юрмисько конвалій
по всім дворі її шука.
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ЛУНА
Луна пугукає по степу.
Блука по Криму тінь Ґірея.
А ми уславлюєм Мазепу.
А ми картаєм Кочубея.
І тими самими вустами
хіба давно зчиняли галас?
Мазепу на чім світ картали,
і Кочубеєві вклонялись.
Нові й нові Дніпрові води.
Й відлуння «пугу!» серед степу…
Усе чомусь докупи зводить
і Кочубея, і Мазепу.
І на душі сум’яття вкотре,
Чи хоч комусь-то знадобиться –
чому, чому нещасна Мотря
любила батькового вбивця.
***
Пішов із дому не по добрій волі –
галасвіта від долі кріпака.
Й не мав нічого, окрім дрібки солі,
та цибулини, й житнього шматка.
Отак розщедрилась моя уява.
Старався більш дізнатись я дарма.
Хоча у мене пам’ять не дірява –
в ній навіть імені його нема.
Нема й тії, тоді ще молодиці.
Лише одне не в прірві забуття:
він вистраждав своє в якомусь віці,
бо у двадцятім народився я.
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Хтось викопав криницю під вербою.
На зрубі ще й відеречко старе.
І ноги вже бредуть самі собою.
Жара – прямісінько із пекла пре.
Загайсь на хвильку, спопелить, задушить.
Один ковток – і горе не біда.
Не те що тіло, навіть спраглу душу
повік свячена освіжа вода.
То хто ж ти був, мій брате безіменний,
що так-от просто сотворив добро?
За воду помолився і за мене,
ще й не забув поставити відро.
***
Так незвідано сумно чомусь.
Ще й нагадує вишня за хатою
найпрадавнішу із прабабусь,
що прийшла сюди перша з лопатою.
Тут спливали печалі усі,
мов свічки у кутку під святими.
І, немов ягідки у росі,
оченята до неї світились.
І щоранку вишневі гілки
із тремтливою радістю в листі
до її доторкались руки,
ніби діти довірливі й чисті.
А коли споважніла хода,
і здавалось – лишилося трошки,
довго усмішка ще молода
в хитруваті ховалася зморшки.
І ніщо не закінчилось враз.
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Просто думала грудочку масла
сколотити, а вітер ввірвавсь,
І лампадка... Лампадка погасла.
...Без упину тепло весняне,
мов колиску, віки колихатимуть.
Й не одна іще вишня за хатою
прабабусину хустку напне.
ОРДИНСЬКА ЯМА
Оковита та ще з перцем!
Добре прадідам пилось.
Серед ночі тож в озерці
і уздрів химерне хтось.
Так чи ні, а ми ще змалку
дізнавались од бабусь:
хто пішов у Вовчу балку,
вже назад не повернувсь.
Бо, якщо по балці прямо,
потім вліво й ще лівіш, 		
там і є Ординська яма.
Як набрів – тікай скоріш.
Глибина у тім озерці
заворожлива така,
що як глянеш – зразу серце,
серце зразу закляка.
А вночі – гай-гай – страхіття!
Щось клубочиться в траві.
Ще й ґелґочуть поміж віття
бусурманські вартові.
Спочиваючи під в’язом,
на галявині колись
кримський хан з наметом разом
тут під землю проваливсь.
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От вони й чекають хана.
І під місяцем блищать
криволезі ятагани
із-під кожного куща.
А на самім дні озерця
хтось блукає навмання.
І щоночі видно все це,
і зникає все щодня.
– Ой, бабусю! Я боюся! –
Усміхається бабуся
і, всміхаючись, засне.
А воно, хитрюще зроду,
поміж терну, поміж глоду,
там, де й вуж не прослизне.
І дереться до нестями,
сам би дідько так не дравсь,
щоб у ту Ординську яму
зазирнути, ну, хоч раз.
***
Хоча й не свистять над людьми
татарські отруєні стріли,
млини розмахались крильми,
що й бозна-куди відлетіли.
Давно з-перед наших очей
хати білолиці покрасти
в одну із купальських ночей
сподобилась відьма якась-то.
Ні сліду від хат, ні золи.
Млини у захмарнім польоті.
І лише держак од мітли
стирчить на якомусь болоті.
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Та, бач, не списалось само
усе це на витівки вíдьом.
Куди ми сьогодні йдемо?
І завтра до чого ми дійдем?
Малює хлоп’я олівцем
машинки якісь незнайомі.
Запахло б оце чебрецем
в моїм шлакоблоковім домі!
НАЩАДКИ
В нас на слова усі не бідні,
їх дехто щедро витрача,
що ми не вишкварки безрідні,
а, бач, нащадки Деркача.
А ще й Непийводі самому,
ще й Твердохлібові рідня.
І, наче б, рипатися з дому
за чимось ліпшим – маячня.
Та без одвіту й без привіту,
хто просто здуру, хто з нужди
заметушилися по світу, –
мишва та й годі, – хто куди.
Цей на виду. Від того й сліду
ні на піску, ні по росі.
Комусь везе, на комусь їдуть.
І всі за пасинків, усі.
І покаянний час настане,
потягне душу в довгу путь,
в забутий світ, де під хрестами
давно їх батько й мати ждуть.
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Мої сивенькі слобожани,
Куди там «цоб», куди «цабе»,
ще змалку знали й поважали
і круторогих і себе.
Та їх давно немає поруч.
І ми збиваємося з ніг:
ліворуч брати чи праворуч,
хоч як не цвьохкає батіг.
І дідусі неговірливі
махнули б, мабуть: «Не біда!
Солому прив’яжіть на лівій,
на правій сіно – і гайда!»
Але за промислом лукавим
ми все збиваємося з ніг
і плутаємо ліве з правим,
хоч як там цвьохкає батіг.
***
Живу я над Лопанню, виріс на Удах.
Зміліли обидві, бо кожна всиха.
Неначе по всіх неозорих усюдах
вода утікає кудись від гріха.
Туманом, немовби журбою, повиті
мовчать очерети. Мовчать неспростá.
Немає такого комп’ютера в світі,
аби пам’ятав, що вода пам’ята.
Втікає, втікає по всіх виднокругах.
Якщо не устигнем отямитись в строк,
чи хтось залишиться із нас, недолугих,
щоб спрагло зробити останній ковток.
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***
А ось де річка невеличка!
Куди тече і що несе?
У неї давня, мудра звичка:
терпіти все й мовчать про все.
Із віку в вік тихцем голубить
у глибі часу і води
сліди веселих життєлюбів
і потопельників сліди.
Між очеретами й кущами
під гомін верб і плеск весла,
слізьми покроплена й дощами,
несла сміття і кров несла.
І мала славу добру й строгу,
від всіх приймала каяття
і очищалась, слава Богу,
й від крові тої, й від сміття.
***
У шибку стукнуло. А що як не гілляччя?
Ми ж у безодню космосу рвемось.
Зробилося чомусь і смішно, й трохи лячно:
Ну, трапся й справді із прибульців хтось?
Вони ж усе мовчком. Для них це просто й звично.
А ми – і на словах, й на кулаках.
То як з незваним говорить телепатично
й ні разу не лайнутись у думках?
Гуляє чутка: й наші пращури уміли
отак от безсловесно, навпрямця.
Та ми охрещуєм частенько чорне білим,
і нам до шмиги прямота оця.
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І поки зоряність якась там не настане,
щоб не проспали ми і Божий страх,
нехай стараються тополі та каштани,
хоч зрідка барабанять по шибках.
СУСІДИ
Зітхали ви на всенький світ –
розкішний бас, манери світські:
«Не можем жити по-сусідськи!
забули Божий заповіт!»
При дверях здоровань стоїть.
На дверях бронзова табличка.
В зіницях ваших давня звичка –
стріляти в душу мимохідь.
Стріляти. Я не помиливсь.
Для вас ми – зрадники майбутні.
Тепер ви знову всемогутні
і, може, більше ніж колись.
В шпарину я не заглядав
і нишком під дверми не щуливсь.
Все, що не бачилось й не чулось,
я всім життям своїм вгадав.
Мені на тому відкритті
ви б хутко віку вкоротили.
Не по двору, не по квартирах –
ми не сусіди по житті.
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***
– Позолоти, чорнявий! Карта просить.
Хоч гривеник!
– Здуріла! Скинь п’ятак.
А по-циганськи лаятися досить.
Ти не на того кинула й не так.
Он бачиш, двоє? Смирні та солідні.
Здається, лусни – не впадуть у гріх.
Іще в позаминулому столітті
очима прадіда я вгледів їх.
Надибав парубійко на кургані
та й приховав пістоля і списá.
Один шепнув ясновельможній пані,
а другий спину канчуком списав.
І «письменами» отими густими
встелятиметься довго їхня путь.
На кого в тридцять сьомім не устигнуть,
в гестапо в сорок другім донесуть.
Їм байдужісінько, чиї знамена,
яка народу випада судьба.
Один нашіптує комусь на мене,
а другий подумки стьоба й стьоба.
І не дивись на мене очманіло.
Поворожи без сумніву й жалю,
щоб аж колода разом почорніла!
Не гривеник – червінця відвалю.
Лише б одне узнати до останку:
чи спинить хто живучих «близнюків»?
А раптом та й спіткнеться об циганку
ця проклятуща загадка віків.
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МОНОЛОГ НАЩАДКА
ТАРАСА БУЛЬБИ
Даремно, звівшись на стременах,
крізь онімілу далечінь
ось так хитнулася на мене
його немилосердна тінь.
Бо хоч сухий у нього порох,
хоча й пістоль намацав свій,
та я не друг йому й не ворог,
я не Остап і не Андрій.
В холодний присмерк погляд звівши,
я п’ю очима небуття.
І звідтіля зринають вірші
складні, немов передчуття.
Вітчизна? Совість? – Забобони!
Я сам собою повен вщерть,
і визнаю лиш два кордони,
лиш два – народження і смерть.
А ні на краще, ні на гірше
душа моя не зазіха.
Щоб тільки присмерк, тільки вірші,
де ні молитви, ні гріха.
І розсудила мудро доля,
що на таких, як я, ніде
не те що доброго пістоля,
а й пальця Бульба не зведе.
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КУЛЬГА
– Богутенко? Їх у нас багато.
Ви б Кульгу спитали. Він же швець.
Знає всіх. У нього крайня хата.
Швидше через луки навпростець.
– Богутенка? Це ж якого, хлопче?
Я із Богутенків.
– Ви ж Кульга!
– Ну, й Кульга, земельку часом топче
і така ось липова нога.
Темна допотопна дерев’янка
зиркнула з-під верстака на світ.
Сало з часником, гранчаста склянка
і сліди. Сліди від двох чобіт.
Чийсь наказ, чиясь тихенька зрада
під тими рипіли чобітьми
в сорок другім – снігом Сталінграда,
в сорок восьмім – снігом Колими.
«Відморозив ногу? Чи й не клопіт!
Відчикрижимо якраз у строк...»
І пішов один по світу чобіт,
й дерев’янка поряд крок у крок.
...«Богутенко? Їх у нас багато.
Ви б Кульгу спитали. Він же швець...»
Та не завжди скраю крайня хата,
і не так-то просто навпростець.
Бо в ході, в самій ході старого
деручким питанням кожен крок:
скільки залишилося від нього
не прокльонів, ні – важких крапок.
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ЛІВРЕЙНІ
Трапилось колись і не одне,
й не в якійсь картинній галереї –
в ресторані і смішне й страшне –
офіцерська виправка в лівреї.
Шуби одягаючи свої,
респектабельні і Жаки, й Джонні
тицяли лівреї чайові,
й виправка ламалась у поклоні.
В двадцять першім віці наш престиж
дотягнувсь до рейтингу такого,
що не слід ні в Лондон, ні в Париж
пертись до смішного і страшного.
Можна й тут уздріти ледь не скрізь,
теж не у картинній галереї,
в модній забігайлівці якійсь –
офіцерську виправку в лівреї.
БЕЗ БЕРЕГІВ
Він повагом по греблі йшов.
Ну, що таке тутешні чвари
до італійських підошов
і до гаванської сигари?
Бо просвітку як не було,
так і не буде. Що й гадати!
І все-таки його село.
Тут десь лежать і батько, й мати.
Лежать. А де? Чи й пригада.
Йому тепер шторми братами.
Його судьба, його хода
на всіх морях зі ста портами.
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Аж ось рядочком – дідусі.
Клюють по щебню молотками.
Ну, як сметана, білі всі,
в поклони зігнуті роками.
Чи поздоровкатись, чи ні?
Чи мимо, не помітив наче?
По цій ріденькій сивині
більш для годиться хтось заплаче.
Не засмутивсь і не зрадів.
І не в таких бував бувальцях.
Мов купку щебеню, дідів
пройшов байдужим перевальцем.
З якою думкою, Бог зна,
услід дивились морякові?..
І зморшки, наче письмена,
темніли, мудрі й загадкові.
КОВАЛЬ
Здавалось – ніколи зупину
не буде йому на землі.
Ще вчора гарячу хлібину
він різав на цьому столі.
І раптом, мов зірка скотилась,
упала безсило рука.
І сяє під ним скатертина,
аж холодно, біла така.
Погасло і в горні, і в серці.
І вперше за довгі роки
до нього приїхали сестри –
ставні голосисті жінки.
Зійшлись, затужили красиво,
немов затягнули пісні.
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І сльози на голову сиву
закапали й справді рясні.
Бо соромно й гірко за брата.
Який же із нього коваль?!
Лишилися цуцик та хата
така, що й дивитися жаль.
А в кузні і тиша і холод.
Немов на ікону яку,
підручний дивився на молот
і схлипував тихо в кутку.
ПЕРВІСТОК
Усе: наркотики, вино
і цигарки на кожнім розі,
ще й пестициди заодно
у нього стали на дорозі.
Підстерігали всякий час,
як не попереду, то слідом.
Іще до того, як зачавсь,
він був приречений на біди.
Але, охрещений жалем,
благословенний добрим словом,
він повноправним королем
з’явивсь у царстві пелюшковім.
І не комусь там одному,
у тій, у королівській люлі,
а, певне, світові всьому
свої маленькі крутить дулі.
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***
Буде казка. Я знаю про це.
Тут не треба чаклунського вміння.
Повернуся до сонця лицем
і вдихну, скільки зможу, проміння.
Хай для інших воно золоте,
а для мене всього лиш гаряче.
Та воно в мені дивом росте,
тим, що чує далеко і бачить.
Гріє душу у мить крижану,
як простерту долоню лампадка.
Повернуся лицем і вдихну.
Бо не вигадка це й не загáдка.
Бо у тихий у вранішній час,
як замреш біля рідної хати,
а на серці ні зла, ні образ,
можна й справді проміння вдихати.
***
Чого це так – холодна м’ята?
Мерщій дістать довідника.
Та чи не краще розім’яти
її зеленого листка?
А чародійці хати мало –
війне по світу холодком,
і всі, хто є й кого не стало,
до столу зійдуться слідком.
Ми – малишня. Вертка, весела.
Кудись встромили швайку нам.
І ложка... ложка дідусева
іще погрожує лобам.
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Така іще моторна мати
миски прибрала і ложки
і розливає чай із м’яти
у нерозбиті ще чашки.
ОДИНАЧКА
Нишком рюмсала. Щоправда, зрідка.
Тут як тут – Василько і Мишко.
Та ще й Богом послана сусідка.
Й добре слово завжди, й молоко.
І не схожі наче аніскільки,
а вона, невдаха отака,
то назве, було, Мишком Василька,
то Васильком погука Мишка.
Вибехкались мало не під стелю.
Йдуть не поспіхом. А крізь шибки
дивляться і ніби квіти стелять
їм під ноги молоді жінки.
Армія – на всім житті позначка.
З їх чубами душу їй стриже.
– Як же так? Я мати одиначка... –
– Ви хіба на пенсії уже? –
Рюмсає у самоті без свідків.
Не вщуха обкраяна душа.
Навіть Богом послана сусідка
добрим словом мало утіша.
І вона вигадує причину,
ніби там, за плотом, щось нове.
Вигляне й сусідського хлопчину
то Васильком, то Мишком назве.
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ПРОВОДИ
В неї все життя – не слава Богу.
От і зараз. Ну, хоч не дивись!
Молоді лаштуються в дорогу.
Не близьку – за океан кудись.
Наскликали і близьких, і дальніх,
замахнулись аж на три столи.
Їй же в тих веселощах прощальних
ні шматок, ні чарка не пішли.
Кишнула страхів кігтисту зграю.
Бо своє покличе, де не будь.
Може, із того «чужого раю»
в «рідне пекло» покоротша путь?
Так чи ні, хіба у тім причина?
– Дай вам Боже! – мовила вона.
І свою неторкану чарчину
підняла і випила до дна.
***
Не гаразд сьогодні, не гаразд.
В полудень присіла біля столу
та й не підвелась. Забула враз
й клопоти, і їжу прохололу.
Часом задихається і квит.
Не хворіла ж начебто ніколи.
Від Петра вернулася з Москви.
З Києва вернулась від Миколи.
Умовляли, сердились, дурні.
Думали – розприндилася мати.
Не хазяйство в рідній стороні,
їй минуле страшно залишати.
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Хух! Здається, легшає-таки.
Мов розвиднилось перед очима.
В бур’янах по вуха буряки,
а вона розкисла. От причина!
Ще, бач, важкувата голова.
Пальці ледь ворушаться – потерпли.
...Вечір, наче свічечка, сплива,
й кожна хвилька, мов краплина тепла.
У ПОКИНУТОМУ ХУТОРІ
Все життя вони ворогували
на одній садибі, все життя…
Хоч було всього у них навалом,
гризлись без жалю і каяття.
В місто їм рушати не виходить.
Та й який на старість інтерес?
І сидять на вичовганих сходах,
й журяться рядочком кіт і пес.
НОВОРІЧНЕ
На сніг і натяку нема.
Дощі липучі, як дрімота.
Бо зноровилася зима,
не в ті заїхала ворота.
А з неї спробуй щось візьми!
Блукають між дерев байдужих,
мов напідпитку дві куми,
нудьга і сутінь по калюжах.
Оце і все, і рік новий.
Але не вперше нам ховати
самих себе у дух живий –
до світу нашого, до хати.
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Ми не по східцях – по роках
не йшли, а бігли, наче діти
в той світ, що хлібом весь пропах,
де можна й душу відігріти.
А дід Мороз, він знає все,
куди й чого зима заїхала,
і по калюжах принесе
у торбі нам веселу віхолу.
НА ВУЛИЦЯХ
1

У нас іще нема водопроводу,
іще на вулицях колодязі.
І так жіноцтво в будь-яку погоду
іде від них, немов несе не воду,
а сонця два на райдузі-дузі.
Розхлюпати краплину – боронь Боже!
А ті «сонця» повнісінькі ущерть.
І кожна з них на королеву схожа,
хоч трохи й пахне димом і борщем.
Бува, аж посвітлішає бабуся
і пропливе шамкенько до двора.
І сам молодшаю, коли нап’юся
з такого королівського відра.
Я не закину ні слівця огуди,
якщо не стане враз колодязів.
Нехай жінкам у всьому і усюди
життя полегшає у сто разів.
Щоб тільки в кожній таїна знадлива,
щоб так ходили по землі усі,
мов на плечах не модернове диво,
а сонця два на райдузі-дузі.
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2

На лавках коло дворів
потихеньку вулицюють
і колишні штукарі,
і колишні волоцюги.
Дехто й костура трима –
підпира думки невтішні.
І пригадує Кузьма
тоговічне, як торішнє:
«Ще такої не було
повені, як в тому році.
І хати нам залило,
залило й на тому боці.
Хлюпа й хлюпа об поріг.
А мені дрімотно трішки.
От коли б оце я зміг
до кумів по хвилях пішки!
Хоч баби і на вино
нам кредиту не відкрили,
ми із кумом все одно
пляшку б якось сотворили.
Так зачмеливсь, аж заснув.
Кум уздрівся. Я до нього
усього разок ступнув.
Ну, і плюхнувся з порога.
Перед жінкою постав
синій, як нечиста сила.
А вже скільки не кректав,
хоч би чарку сотворила».
...Хто від сміху просльозивсь.
Хто закашлявсь, зажуривсь.
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Хто ніяк на ті дива,
бо давно не дочува.
Рік мина, і вік мина.
І любов мина, й війна.
Все минає. Та завжди
Є світанок, є і вечір.
В колисках лежить малеча.
На лавках сидять діди.
3

Ні, то сама історія живе.
Сивесенька уся, надсадно дише.
Все рідше згадує про фронтове.
Про те, що змалечку, усе частіше.
Розбійницький наліт на чийсь-то сад,
відмиті в рівчаках вавки присохлі,
і крадений у діда самосад,
і все блаженство в печеній картоплі.
Кому який би не судився вік,
які б не муляли думки невтішні,
один по одному із року в рік
відходять відчайдухи вже колишні.
Змовкають шамкітливі балачки,
і вслід, чогось неначе недочули,
одна по одній їхні лавочки
то тут, то там відходять у минуле.
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МОЇ ДЕРКАЧІ
Не сприймайте, прóшу, за образу.
Для усього свій надходить час.
Ви моїми стали не відразу.
Змалечку я тільки чув про вас.
Аж за десять кілометрів з лишком
Деркачі якісь там, кажуть, є.
А ось тутечки ховалось нишком
у сосновий бір село моє.
З року в рік у закутку первіснім,
можновладним оком стеж не стеж,
ми й «Жовтневу» святкували, звісно.
І Великдень святкували теж.
Поміняв я не один притулок
і, як родичів близьких, зустрів
таємничість мавок у гуцулок
і солоні жарти шахтарів.
Ні на мить неначе не забуті,
кличуть у незвідане кудись
сніговії казахстанські люті
і запінений п’янкий кумис.
Роки до всього мене привчили.
Я від затишку згубив ключі.
То з якої все-таки причини
ви моїми стали, Деркачі?
Маю я лише одну заслугу
і одне із найсвятіших прав:
я тут виплакав найбільшу тугу
і найбільшу радість відспівав.
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ПРОКЛЯТТЯ
Монолог батька одного із старшин,
що за титули та угіддя продалися самі,
а за одним рипом продали і Україну.
– Оце дивлюсь на тебе, сину,
й кляну, повір, не Катерину.
Вона цариця, гне своє.
Кляну й не вас я, не старшину,
що тій німкені Україну
за тридцять срібних продає.
Ви не варяги, не приблуди.
Ви з нас. То хто ж ми є самі?
Ніхто не здер з очей полуди.
Живем навпомацки в пітьмі.
Живем не нижче і не вище –
на самім дні тієї мли.
Не знати ким, коли й за віщо
ми, певне, прокляті були.
І чорноризі мудрі браття
чи й зроблять прописи чіткі:
чиї замолювать прокляття,
гріхи відмолювать які.
Дивлюсь оце на тебе, сину,
й кляну себе за Україну.
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***
У прірву забуття не всюди
й не все поглинули віки.
Зринає привидом Іуда.
Блищать зловісно срібляки.
Нема, звичайно, запоруки,
що був такий-от чоловік.
А тридцять срібних з рук у руки,
а тридцять срібних з віку в вік.
І, хоч згрібають їх у жменю,
не роздивившись до пуття,
кладуть у душу, не в кишеню,
і не на день – на все життя.
Їх жалують високородні,
безбатченко не обмина.
Чому ж дорівнює сьогодні
отой біблійний номінал?
І чи урветься хитра путь,
коли нам просто ліньки знати:
які ж то мудрі нумізмати
їх так ревниво бережуть.
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***
Ні трибунно, ні тихенько,
ні тепер я, ні колись
над тобою, рідна ненько,
вже пробач, не просльозивсь.
Коли мати з тінню схожа,
гнеться в злиднях, як старча,
їй слізьми не допоможеш.
Сліз у неї вистача.
Ще й підкова не згубилась,
ще її коваль кує
ту, у котрій притулилось
щастя зболене твоє.
Та воістину пророчі,
вірю, знайдуться слова.
Від зажури сліпнуть очі,
але серце прозріва.
***
Аби з нудьги мирянам не поснути,
у сміхові до бісиків заразні,
по всіх шляхах від смути і до смути
бродили пó світу веселі блазні.
І зло висміювали, й навіть жалість –
за три гроші кумедія домашня.
Й надійнішим сьогоднішнє здавалось,
і забувалась смута учорашня.
Безжальний час глухим піднявсь заслоном,
і вже не копійчаний, не домашній,
під куполом між тигром і пітоном
лоскоче нерви клоун бідолашний.
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А десь Армагеддон, Содом й Гоморра,
і смерть в окопах, і в’язничні ґрати.
І, мабуть, ще відчується не скоро,
якої, справді, ми зазнали втрати.
***
Колись я вичитав у книжці,
що десь щасливе царство є,
де гном в своїй чаклунській хижці
якусь мудренцію кує.
Щодень – виковується з того
всьому народу благодать.
Ковадло, кажуть, срібне в нього.
А молоточки так дзвенять!
Оце і нам би щось подібне.
Та, бач, ніхто не замовля.
нехай не те ковадло срібне –
хоча б такого коваля.
***
Яблуко від яблуні... Тиша у садку.
Не відводить погляду з доріжки хлопчина.
Сирітство без просвітку в нього на віку.
Іще тепле згарище в нього за плечима.
Може, над доріжкою хоч тінь промайне
чи з вікна якогось хвилька промениста.
Захолоне попіл. Вітер роздмухне.
Тільки й залишилося – мамине намисто.
Тільки й залишилося – щезнути кудись,
по усьому світу грюкнути дверима.
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Але намистини у душу вп’ялись,
запекли, зігріли холодні жарини.
По доріжці місячній сяють спориші.
Тиша вже не тиша – батькова порада.
Боляче яснішає в хлопця на душі...
Яблуко від яблуні не далеко пада.
***
Ми – караван. Спрадавна і понині
пісок і час під себе загріба.
Верблюд крокує з тягарем на спині,
а в нас душа слугує за горба.
Ні духу, ані мудрості запасу.
А ще й спокуса – збочити кудись.
В незмірянім ніким пустелі часу
наш караван давно вже заблудивсь.
Ні каяттям спізнілим, ні зароком
судьба пустельна не оберіга.
Усе нестерпніше із кожним кроком
нас палить майже не людська жага.
Нехитра штука вихлистать до денця,
а потім слізно докорять судьбі.
Яка не є – до скону доведеться
нести її на власному горбі.
***
І знов недійшлі колоски,
бо спека стала не на три дні.
І знов думки, як не думки,
бо заїдають кляті злидні.
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Вітрець – захекане лоша –
в знемозі пада під тополю.
Мовчить земля. Болить душа.
Чи буде край мовчанці й болю?
Бо звідано в усі часи
землею спраглою й душею:
не досить крапельки роси,
сльози не досить однієї,
щоб у колосся, в спориші –
в усе влилась спасенна сила
і до зболілої душі
сама земля заговорила.
***
Іще опівдні по ріллі
граки й граки крокують лише.
І розімліла у теплі
рілля услід їм парко дише.
Згадалося: у ту весну
жінки – і літні, й молодиці –
не смеркло поки, уручну
із пелен сіяли пшеницю.
І не таких зазнали втрат.
Але у ту лиху годину
молились, щоб безногий Гнат
сівалку воскресив єдину.
Під осінь дехто з тих жінок
за колоски пішли за ґрати.
Не відвели безжальний строк
ні матюки, ні сльози Гната.
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Вп’ялися в душу й ті роки,
не дай Господь, на те поверне:
гнили на стернях колоски,
і на токах горіло зерно.
Нові часи в старім селі,
вікують в нім бабусі й тиша.
...Граки крокують по ріллі.
Рілля услід їм дише й дише.
КОБЗАР
Забулось, де й коли живем.
Неначе в ту, у давню пору.
Сліпий кобзар з поводирем
не у кіно, а біля двору.
Сусіди збіглись. Поводир
насупив бровенята строго.
І сивий віник бороди
мете по грудях у старого.
На пальцях темні мозолі,
й бандура, наче так і треба,
зітха басами з-під землі
і плаче струнами із неба.
Щоб похлинутися слізьми,
тії жури було нам досить.
І хто убогий – він чи ми?
Хто в кого милостиню просить?
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***
Дерева, неначе сліпі,
обмацують небо гілками.
І сіються разом з листками
осінні росинки скупі.
Й чомусь із печалі усмішка
в душі потихеньку зрина.
Он свіжа лягла борозна –
У весну прийдешню доріжка.
Бджолиний урветься політ
над гречкою десь молодою.
І сонях кивне головою
веселому сонцю услід.
І будуть тверді мозолі
творити, як пісню, роботу,
й краплинами щедрого поту
окупиться щедрість землі.
МИШКО
– У тебе, хлопче, що зосталось? –
– Півста гектарів усього. –
І голова, немов постарів,
важкенько видихнув: – Ого…
– Ні, не ого, – всміхнувся скупо. –
Зостанусь на ніч – і привіт! –
– А не розв’яжеш, хлопче, пупа?
– А пустите побачить світ? –
– Отак в трусах? Чи, може, й голий?
Як не секрет, куди ж це ти? –
– Я, Васю, хочу до монголів
од тебе й жінки утекти. –
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В обличчя теплий дух колосся,
і хлопці зовсім молоді.
Регочуть. І мені здалося –
Мишко пожартував тоді.
– Ну, що, мандрівцю не до жартів? –
Я вранці голову спитав.
– Авжеж! Куняє біля жатки.
Махнув, чортяка, всі півста.
Хоча всього й не пригадати,
від тих часів прочах і слід,
я часом чую хрипкувате:
«А пустите побачить світ?»
***
За легендою град Кітеж сховався від
нехристів під землю. Утворилось озеро.
Час від часу де-кому ні би то вдавалося
бачити в глибині світло і чути звідтіля
дзвін.
Відвести навальне лихо
змилосердилась земля.
У озернім глибі тихо.
Дзвін і світло звідтіля.
Мало очі, мати й вуха,
стерегти прихід ночей,
аби дзвін отой до слуху,
і те світло до очей.
І чутку потрібно, й зрячу
душу мати. Але як?
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Тут надія на удачу,
як сліпому на маяк.
Може, скоро, граде Кітеж,
ти підводний кинеш храм
й так задзвониш, так засвітиш,
що розвидниться і нам.
***
Я туди хоч у думці поїду.
Може, там, не зізнавшись, чия,
просто в душу тутешньому діду
хлюпне Гангу свята течія.
Звідтіля поспішати не буду.
Хай доточать і духу й снаги
недосяжність великого Будди,
гімалайські сліпучі сніги.
Годі, пане! Даремна надія.
Не освятить чужинська ріка.
Тільки дурень в думках багатіє.
Тричі дурень кудись утіка.
Будуть щедрими жито й пашниця,
і не знать слобожанам біди,
поки в Лопані ще залишиться
хоч краплина живої води.
***
Курган в степу, і хмари низько,
і трави росяні й густі.
А на кургані баба скіфська,
й ми біля баби у гурті.
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Я суперечити не стану
і не поставлю за вину,
що поглядаємо з кургану
ми все назад – у давнину.
Бо я ще вірю, хоч і слабо,
що хтось із нас та й добере
з кургану від сліпої баби
нарешті глянути вперед.

РОЗМОВА З ПАМ’ЯТТЮ
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***
Дивна ти в мене. Лисію і сивію,
й чимось кігтистим у грудях стиска.
Ти ж молодого, красивого, сильного
водиш і водиш по зниклих стежках.
Все там: і вірші, і друзі, й дівчата,
щось незакінчене, щось непочате.
Будь милосердною, не дорікай мені,
що не постав я ні в бронзі, ні в камені,
й заздрісних душ не шкребе і не коле
слави гучної перекотиполе.
Якщо по совісті, смуткова нене,
тільки й лишаться на світі від мене
дві нерозлучниці – радість й журба –
на перехресті між щастям і горем.
Душу кришити – то й справді ганьба.
Крихтою буть у великім не сором.
***
Кажуть, смерть приходить, але звідки?
Може, із Ващенкових проваль?
Он Миколка плаче – жалко тітки.
А мені чомусь Миколки жаль.
Раптом вітерцем долоня тепла
по моїм зарюмсанім виду:
– Ну, чого ти, дурнику! Не треба!
Я тебе додомку відведу.
І мене б, напевне, вговорити
матері вдалося, як завжди,
та дідусь озвалися сердито:
– Не чіпай малого. Відійди!
Чи наказ то був, чи осторога?
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Роки – ластів’ята на дротах –
пурхнули, і вже нема старого,
вже і сам я в кадрових дідах.
І своїх гризот, здається, досить.
Всі болючі, котру не візьми.
Та коли чиясь біда голосить,
я давлюсь, немов хлоп’я, слізьми.
Бо ота чужа лиха година
ще тоді, у голоп’яті дні,
закотилась в душу, мов жарина,
і пече, і світиться в мені.
***
Кажуть, в той рік біля кожного двору
й криків бувало, і сліз.
Не пам’ятаю. Бо саме в ту пору
ледь до ослінця доріс.
Тільки й згадалось: стою біля столу.
Хліба шматок у руках.
– З’їв би хутенько. Бо впустиш додолу! –
мати від печі гука.
Де там стежина од віку до віку,
де там ляга борозна?
Правду про хліб неосяжно велику
я ще, звичайно, не знав.
Тільки й того, що тривога одвічна
до кісточок пройняла,
наче побільшало в кусні пшеничнім
враз і ваги, і тепла.
Їв, ніби вдихував, скибу духмяну.
І не впустив. Не впустив.
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... Роки. Вони випливали з туману,
як через прірву мости.
Мужності, витримки – всьому навчився.
Тільки здається чомусь –
тим я тримаюсь, що, наче хлопчисько,
хліб упустити боюсь.
***
Об тин корова треться рогом.
Рябко гарчить на горобців.
А я стою перед порогом
у сорочині, без штанців.
Чотири сходинки, і кожна,
ледь не до пояса, крута.
Ну, як по них ходити можна?
– Ти що, злякався? – дід пита.
Я відмахнувсь від діда кволо
і трохи ближче підступив.
І так у грудях похололо,
що навіть губ не розліпив.
Але поліз, точніш – пошкрябавсь.
Колінця натрудив, як слід.
Та все ж угору здерся якось
і засміявся на весь світ.
Усе від краю і до краю –
падіння й злети – визнаю.
Але завжди благословляю
ту першу сходинку мою.
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***
Я діждавсь, як догорять полінця.
Бо іще в ту весну не осліп.
Біля грубки осідлав ослінця,
попіл кочережкою розгріб.
Довго заворожено дивився,
як згасає купка золота.
Й не журивсь, що то моє дитинство
з теплим димом в безвість відліта.
Та чомусь он похмурнішав вечір,
у вікно надихав темноту.
Й захотілось хоч соломи верчик
кинути на купку золоту.
***
А ще й така забава мила:
всував папір у гребінця
і дув. І, ох, як веселила
малого музика оця.
Ніщо не зникне поза часом,
бо гребінцеві завдяки
для мене стали Божим гласом
давно вівальдівські скрипки.
Тому і в пам’яті, можливо,
де згадки й щедрі, і скупі,
той гребінець, зберігшись дивом,
лежить тихіший за папір.
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***
Мати знову хмарою дише:
– Ти би, Вікторе, не дурів.
Ну, візьмись за щось розумніше. –
Я ж до хлопців поміж дворів.
За якимсь, не знати, законом,
може, чудові завдяки,
наспіх зліплений із картону,
літачок мій злетів-таки.
Чи здалося у ту хвилину,
чи вже так схотілось мені,
щоб не впав він, а геть полинув
і розтанув десь вдалині.
Й досі мрія моя хлоп’яча
ще летить і летить кудись.
Я у ту далину, неначе
на усе життя задививсь.
НА БАШТАНІ
Лежать кавуни і сміються. Чого б це?
А ми, як на гріх, не дівчата, а хлопці.
А ви матюкаєтесь не сердито,
то як же мимо ходити?
Ех, дядьку!.. Ви гвардію стрижену, звісно,
не гладили по голівці.
Мене особисто збирались повісить
на щонайвищій гілці.
Мовляв, що жаліть розбишак отаких от?
В Куряж усіх, у колонію...
Чого ж ви тепер ото зразу й кахикать?
Чого до очей долонею?
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Це ж тільки мені, як ніде й ніколи,
і боляче тут, і гарно.
Хіба то лежать кавуни довкола?
То ж хлопці позалягали.
1976

РОДОВІД
Не знаю, сниться чи не сниться,
чи, може, й справді бачу те:
серед двора стара криниця,
а збоку яблуня цвіте.
Дубовий зруб, зотлілий скраю.
В душі зажеврів тихий біль.
Я не в криницю зазираю –
у крижану віків глибінь.
Звідтіль мене частенько кличуть
і уві сні, і наяву.
Їх не впізнáю по обличчях
і поіменно не назву.
Які вітри гуляли з ними,
в які заносили краї?
Очима добрими чи злими
дивились пращури мої?
Їх упокоїла й скорила
невідворотності імла.
Та часу ще лиха сокира
не все під корінь підтяла.
Бо тихий біль то, певне, кладка
поміж віками. І мене
чиясь душа, немов лампадка,
колись журливо осяйне.
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З РОБОТИ
Підстрибує обшарпаний автобус,
мов цап, на поколупанім шосе.
Заснути? Дзуськи! Над портфелем горблюсь.
Всього, як у пропасниці, трясе.
Та слава Богу, хоч трясусь, усівшись.
Бува й навстоячки. І так щодня.
Усі свої тут. Не бува своїших.
Тут навіть сварка й та, немов рідня.
В душі зринає із самого денця
й щемливим чимось огорта мене:
а що як старість, бо до того йдеться,
мов до кілка, до немочі припне?
Тоді, напевне, видасться за щастя
і буде мила й дорога до сліз
оця спустошлива, трясуча частка
життя мого над вистрибом коліс.
Тоді не раз я над минулим згорблюсь,
і все воно, до крихітки усе,
пропхнеться в переповнений автобус
на довгім поколупанім шосе.
***
Корови паслись за байраком,
і дід бурчав біля верби.
Бурчав і всім нам, розбишакам,
ледь не щодня свистки робив.
Ми діду буркотню прощали
і дули так у ті свистки,
щоб аж у вухах залящало,
і всі телята – навтіки.
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І буркотливий дід, і луки
в ясній розтанули журбі.
Зроблю свистка, візьму у руки
й тихенько свисну сам собі.
***
Цока вічність, мов підкована,
і у такт метля хвостом
Відьма Гоголівська в комині,
ніби в ніч перед Різдвом.
Дать по шиї доведеться.
Але чуб зрадливо змок.
І чомусь погірк на денці
кахетинського ковток.
А дрімота, ніби дівчина,
пригорнулась крадькома,
щось шепнула, мов освідчилась,
й ще міцніше обніма.
І неначе з-під долоні,
раптом сонце у лице.
А назустріч: хмари, коні,
вітер диха чебрецем.
І червоне над шапками,
і червоне на шапках.
Степ танцює під шаблями.
Смерть танцює на шаблях.
І злилися глибші неба,
вищі сонця голоси.
І нічого більш не треба,
тільки б сили та краси.
Та ще б вічність загнуздати –
зноровилась, обмина.
Та ще б відьму доконати
згірклим залишком вина.
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АРХЕОЛОГУ
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТОГО СТОЛІТТЯ
Нехай під нашою долиною
твоя турботлива рука
в піщанім прошарку чи в глинянім
хоч щось од мене відшука.
Я знаю: дехто з вас обстежує,
чи до слов’янської рідні,
чи до єврейської належу я.
Усе це байдуже мені.
Під найпотужнішою лампою,
мій добрий друже, додивись,
що я усе-таки не мавпою,
а був людиною колись.
***
Верх блаженства – до сонця всміхатись,
горілиць потонувши в траві.
То не гріх, то воістину святість,
коли ясно в душі й голові.
Тут нікого не згадуєш всує,
тут слова – замале відкриття.
Бо у жилці у кожній пульсує
неймовірне якесь відчуття,
що в траві – в безтурботному зіллі –
і в мені – у живому теплі –
є від сонця жагуче свавілля
і затаєний смисл од землі.
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***
Ізмалку заходивсь косарювати.
У ті роки підмога немала.
Ти билось рівно, хоч і важкувато.
Коса не іграшковою була.
Усе життя я радився з тобою.
І все б гаразд, бо дечого устиг.
Та от біда! Якісь-то перебої.
І я, бува, лежу ні в сих ні в тих.
Передчуття долаючи примару,
молю тебе, хоч правда і гірка,
за хвильку до останнього удару
дай видихнуть останнього рядка.
***
Он коні знову заіржали.
Об берег плюскає вода.
Довкола тиша. В небі жайвір.
І дід мені розповіда:
– Бувало так: із вороного
козак поранений впаде,
і кінь лягає біля нього,
аби в сідло забрався, жде. –
Човнами ляхи по протоці
пливуть – ввижалося мені –
і я з шаблюкою при боці
лечу на вірнім гривані.
А річка? Річка тихо дише.
Верба зітхає крадькома.
І жайвір є, й довкола тиша.
От тільки діда вже нема.
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Життя – біговисько шалене.
Вночі впаду чи серед дня –
нехай притулиться до мене
хоч тінь козацького коня.
***
В віках по Гангові величнім
печальні вогнища пливуть.
То заповітом предковічним
означено останню путь.
Мені ж судилось інше щастя:
ні перед ким не завиню,
як після сповіді й причастя
не заповім себе вогню.
І не багатим був, й не бідним.
Робив, що міг і що зумів.
Колись-то хрест під небом рідним
за мене стане на землі.
НА СЕМИ ВІТРАХ
1

Пірнуло, ні, не в роки – у віки:
Я – ще хлопчисько. Мружуся від сонця.
І світ увесь віршовані рядки,
мої рядки, чита крізь два віконця.
Знічев’я заманулося мені
в запал гранатний топірця всадити.
І тільки кола, кола вогняні
від двох віконець й від усього світу...
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Давно переболіло. В іншім суть:
ціпок – не батько, вулиця – не мати.
І від стовпа не завжди вбережуть.
То від зневіри... Е, та що й казати!
Хто йде отак, той на семи вітрах.
Біда не в тім, що затишку немає.
Біда, що перед ним не просто шлях,
а обсамотнення, як світ, безкрає.
Я спотикався й збочив би кудись
у тому неосяжнім безмаяччі,
та з двох віконець тихо простяглись
два промені, мов дві руки гарячі...
2

Снідаю. Дружину обіймаю.
У кутку намацую ціпка.
Півтора квартали до трамваю
по Сумській, що, наче храм, лунка.
Звідусюди кроки, кроки, кроки
й чудернацько зрідка – голоси.
На каштан утрапиш ненароком –
зойкнеш не від болю – від роси.
Як там зодіак не розшифровуй,
відтепер уся моя судьба –
просто гвинтик триміліметровий.
Й, слава Богу, не крива різьба.
У складальному мені не заздрять,
не шепочуть за моїм плечем.
Поки що для мене тільки й радість –
клацнути новим вимикачем.
І серед ночі, сьорбнувши чаю,
десь на кухні над новим рядком
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зліва й справа хлопців відчуваю,
ніби за робочим верстаком.
Я до засмальцьованих пророків
йду на сповідь, й стук мого ціпка,
і мої нетерпеливі кроки,
як усі, відлунює Сумська.
Півтора квартали подолати –
п’ять хвилин для молодечих ніг.
Але мій березовий локатор
не вловив чомусь кіоску ріг?
Наче плівся стежкою вузькою
я вночі, а недруг перестрів –
і на мить – ні кроків, ні Сумської.
Шарпонули разом сім вітрів.
3

Добро і співчуття, як хліб і сіль.
В державі, в хаті – то святіш святого.
Та якщо тицяють в самінький біль,
кому хоч трохи легшало від того?
Не раз було: оговтаєшся вже.
Горить подряпина? Ну, й грець із нею!
А хтось у спину зойком, як ножем.
Та ще і в ліктя впнеться п’ятірнею.
І скільки того духу витрача,
немов від прірви відпиха якоїсь,
лайнешся нишком – і навтікача.
Щоб часом гріх ізопалу не скоївсь.
Та найпекучіше, як шепітком,
з тремтливим придихом, нестерпно близько:
«Нещасненький! І сам ото з ціпком?»
Мов сипонуть в обличчя жменю іскор.

59
Я довго віру сповідав одну,
моливсь, коли в дорогу споряджали:
як часом десь стовпа не обмину,
нехай мене хоч не ужалить жалість.
4

Буває, наче збоку подивлюсь.
Такий собі сивенький чоловічок.
У нього звичка рахувати пульс,
іще до біса непотрібних звичок.
Іде, перед собою тротуар
ціпком простукує, мов дятел кору.
Ясне тепло сяйнуло із-за хмар –
він радісно лице підводить вгору.
Нікому в світі не збагнути, ні,
що то не сонце вийшло із-за хмари.
То два вікна всміхнулися мені
через літа і темні окуляри.
За душу раптом паморозь хапа:
а що як світ довкола сірий, черствий?
То чи не краще врізатись в стовпа?
Хай зойкне хтось, нещасненьким охрестить.
Нехай до сліз, до болю пробира.
Бо то не жалості квапливий дотик –
глибинний жар одвічного добра.
Допоки він, і світу нам допоки.
З того, що є і що було колись,
а там усе – здобутки і невдачі, –
до мене руки, руки простяглись,
немов із вікон промені гарячі.
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***
А раптом та й станеться диво!
Не смійтесь. Бувають дива!
Зустріну я жінку вродливу,
скажімо, віків через два.
Їй просто цікаво, бо жінка.
А я? Не видіння якесь,
а жовта-прежовта сторінка.
Надибала в закутку десь.
Ні імені, звісно, ні дати.
Таке в смітникові зника.
Ну, що їй, тодішній, сказати,
аби зупинилась рука?
А що як візьму і сонета,
а й справді, сонета утну?
Мовляв, і Ромео й Джульєтта
і в нашу були давнину.
Оздоблю найліпшою римою,
щоб кожен рядок до пуття.
Та, мабуть, руки не затримаю.
Не бозна-яке відкриття.
А може... І гостро й тверезо:
нехай прочитає колись,
що вчора спиляли березу,
бо всохла – осколки вп’ялись.
І книгу, де часом нестерпно
той вир вогняний воскреса,
з таким же осколком під серцем
Григорій Тютюнник писав.
«Осколки? А що це – осколок?»
В довідник вона зазирне –
і, може, забуде не скоро,
й не викине, може, мене.

61
НАД ГЛИБОМ
Глухо в хаті, а місяць то щезне,
то засяє – пливе у шибках.
І, немов павуки величезні,
причаїлися тіні в кутках.
ледь ворушаться – злі й волохаті.
Але жахом чомусь не пройма.
Їсти хочеться дуже, а в хаті
і скоринки черствої нема.
Та ще й німців наїхало чорно.
Та ще й фронту не чути з учора.
Оце б зараз гайнути до льоху!
Може, здалеку гухне хоч трохи.
Тільки що це? І місяць, і хата,
І павуччя зника волохате.
Прокидаюся. Тихо і тепло.
Чи рука, а чи серце затерпло?
Десь онук напівсонний лопоче,
що війна і що він уже льотчик.
Ухойдокалось зá день хлоп’я.
В хаті м’ятою пахне і хлібом.
І досвітнім остудливим глибом
тихо дихає пам’ять моя.
СОН
Ми на лужку. Микола рядом
спітніле витира чоло.
Неначе не його снарядом
ще в сорок третім рознесло.
А ондечки біжить Михайло.
Такого жевжика злови!
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Уже газетою махає.
В конторі вкрав – у голови.
Ого! А літаків учора
аж тридцять збили! Молодці!
І майже голі, й зовсім чорні
уже танцюєм в осоці.
І тільки Надька, тільки Надька
сидить, коліна обніма.
Їм з матір’ю листів від батька
чотири місяці нема.
...Прокинувсь. В грудях каламуть.
На другий бік лягати мушу.
Та тільки як перевернуть
й чи слід перевертати душу?
***
Он біля повітки сіра тінь
схожа на коня. А й справді – кінь!
Може, він німецький? Тільки ні.
Хтось із наших їздив на коні.
Зірка на луці. А от сідло...
Загубило вершника – сповзло.
Я вставав удосвіта щодня,
аби швидше в хлів до гриваня.
Доки наші вернуться в село,
збережу і сірого, й сідло.
...Крик хлоп’ячий зла не зупиня.
Поліцаї вивели коня.
Захлинувся я під ворітьми
і своїми і його слізьми.
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Очі в очі, Сірого в мої.
...Скільки років гомонять гаї!
Скільки років, як єдина мить.
Він під ворітьми іще тремтить,
наче перелякане хлоп’я,
і ніхто не бачить, тільки я.
І, як їдуть верхи на коні,
б’ють і б’ють копита по мені.
***
Рудий есесівець щосили
сусідці руки вивертав.
А ви, бабусю, голосили:
«Чи на тобі нема хреста?»
У мене браунінг в кишені –
спітнілий палець на курку.
Я досі тільки по мішені
разочок стрельнув у ярку.
Але чи довго хлопчакові?
Аж біля ставу підстеріг.
Рудий вмостився на пенькові
ще й закурив. А я не зміг.
Бо не лише, як цілять в тебе,
а й цілитися страшно теж.
Чи, може, й згадувать не треба?
Не вбив, то довше проживеш.
Давно поставили, бабусю,
хреста на тому рудані.
А я забуть його боюся
і часто бачу уві сні,
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і цілюся у лоб широкий,
і натискаю... Та дарма.
Вже скільки років, довгих років,
пройшло, а пострілу нема.
Є пень зотлілий біля ставу,
а з вами біга онуча.
Та ви й самі маленькі стали
й такі сухенькі, як дівча.
А що як знову розгублюся,
і хтось вам руки полама?
Заголосіть тоді, бабусю,
що на мені хреста нема.
***
– У мене, Васику, була сестра.
Мала, а бач, вступилася за тата.
Поліцаї он там серед двора
посікли всю її із автомата. –
– А як же ви, дідусю, як же ви?!
– А що там я? Сховався у коморі.
Ти, Васю, на коліна не дави.
Хіба забув? Вони ж у мене хворі.
Підвівся із ослінчика старий.
Було, хитнувся, на похмілля наче,
й на перекур подибав. А малий
уткнувсь обличчям у подушку й плаче.
Надворі десь розвеселився шпак
і червоніють рясно вишні спілі.
Ровеснице моя, пробач, що так
знайшли тебе ці сльози запізнілі.
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***
Подоїла, підклала у ясла
й знов у хату, у рідну тюрму.
Вже й лампадка поблимала й згасла.
Образи відступили в пітьму.
Ні Петра, ні «Марії з младенцем».
Знов подушка чомусь затверда.
Та ще й душно. І поки вкладеться,
ту прокляту зиму пригада.
Задубілими, певне, руками
здоровань автомата трима
й підганяє дівчат матюками.
І Катрусю її з усіма...
Написала, що, бач, не горює,
у Німеччині райське життя,
бо щовечора майже дарує
їй хазяйка смугасті плаття.
То й від радості плаче, буває.
Та ще сниться нарізаний хліб...
А цвіркун – ну й сказивсь! – не вгаває.
І старий на дивані захріп.
Все, що є в застарілому горі,
як молитву, душа береже.
А на сполох дівчатам надворі
треті півні ударили вже.
Ось і справді пробігло якесь-то.
Дріботить у сусіднім саду.
І старенька, зітхаючи, хрестить
ту дівочу безжурну ходу.
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***
Іще не раз сльозу при згадці витру.
Тоді, після голодної зими,
корови йшли й хиталися од вітру.
Ішли і плакали, а з ними й ми.
І слава Богу, в згадках, а не в хáтах
ота слізьми заюшена весна.
Лиш косі тіні із-під крил хрестатих
за мною й досі ще женуться в снах.
Та лихо з ним, що від тії примари
і за усе життя не утекти.
Лише б ніде не виринули з хмари,
не окрилатились нові хрести
й не довелось ще й правнукам побачить,
як разом із людьми корови плачуть.
ПРОТИГАЗ
Нічого від солдата не знайшлось,
окрім посіченого протигаза.
В воронці , ще сирій, із друзів хтось
його, напевно, й поховав одразу.
Горбок не довго на виду темнів.
Він, може б, і не вивітривсь до часу,
та від байдужості і бур’янів
ні мертвим, ні живим немає спасу.
Уже й від пам’яті протухлим тхне.
До миготні в очах ряснять знамена.
І хто там тоговічне пом’яне,
та ще і безтілесне, безіменне?
Он риють котлован – задумок чийсь.
Лихий із ним – могила чи воронка!
І він з’явивсь! На білий світ з’явивсь!
Страшний, як запізніла похоронка.
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***
Обходимо байдужим кроком
на їх могилах лопухи.
Усе, усе забути чоком
і жити вільно, як птахи.
Живем. У всякім разі, дишем.
Щоправда, дишуть і кроти.
Ні, не моїм убогим віршам
і славу, й пам’ять зберегти.
Нема ні образу, ні рими,
аби відчулось в добрий час
усе нечутне і незриме,
що вічно буде поміж нас.
Перед сивенькими дідами
гучних словес не промовля.
Воно не горб під лопухами,
воно уже уся земля.
Є знак простий і визначальний
на всі віки, громаді всій:
вклонімось пам’яті печальній,
вклонімось славі мовчазній.
ЗИМА ІЗ СОРОК ПЕРШОГО
НА СОРОК ДРУГИЙ
Навкіл рипіло і дзвеніло.
Надовго, мабуть, і всерйоз
за діло взявсь, за добре діло
сорокаградусний мороз.
От і приспічило солдату
по ледь протоптаних стежках
стрибати зайцем з хати в хату
із клятим «шмайсером» в руках.
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Усі підряд хати обходив,
тут підсковзнувся, там спіткнувсь.
Тягнув із вішалок, з комодів,
по скринях рився у бабусь…
Під низ кожух. А зверху свита,
аби надійніше тепло.
На те опудало дивитись
і смішно, й боязно було.
Щоб, певне, совість вдовольнити,
не скільки пам’ять, як душа
той сміх і страх той воскресити
уже давно не поспіша.
На те одна – свята причина:
бо стрілись якось на стежках
сивенький німець і хлопчина,
та ще й з букетами в руках.
ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Ми крадем й на санчатах возим
солому. Дров давно нема.
Знадвору тишею й морозом
крізь стіни дихає зима.
А хто це ми? Це я і мати.
Війна і голод у селі.
Підморгує, кому не знати,
каганчик на пустім столі.
Неначе вогник миготливий
гнітючу темінь поборов,
щоб сповістити: день щасливий
ще прийде. Й він таки прийшов.
Нікому звірити не вдасться,
як розділить добро і зло.
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Той день... Чого в нім більше – щастя
чи горя більше в нім було?
Але прийшов. Із того часу
ми в наших буднях непростих
до очманіння, до неспасу
пророцтв наслухались пустих.
Не на веселу втіху, може,
у зиму ту душа гайне:
нехай іще раз поворожить,
ще раз каганчик підморгне.
ВЕРБА
Ніхто того не знає вже,
та чи й захоче знать, боюся,
чому так пильно стереже
вербу усохлу ця бабуся.
...В душі одне: гілок сухих
не дати б вітрові зламати.
Чотири дні тоді на них
гойдались рядом батько й мати.
І як, ще й досі невтямки,
мала у будку встигла влізти.
З городу свіжі огірки
Рябко приносив їй поїсти.
...Хатина мохом обросла.
Стоїть, хоч трохи й покосилась.
В забитих вікнах півсела.
Їй за рідню верба лишилась.
І хай би як там довелось,
під нею й ночувать готова.
Боїться – не спиляв би хтось
її серед ночі на дрова.
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***
З правнуком біда у Тимофія.
А ще й грижа, й ломить у кістках.
Та хіба воно урозуміє?
Не хлоп’я – чистісінький реп’ях.
Холодно надворі та волого.
Це б на піч до теплої стіни.
Гульк – на сорочині у малого
всі його медалі й ордени.
Дід скипів і жевжика за шкірку:
– Не крутися! Ременя зніму!
Я, паршивцю, за оцю ось зірку!.. –
І замовк. «Кому це він? Кому?»
Ну, розповідав, як був солдатом.
Пом’янув і Віслу, і Десну.
Та куди там! Позіхнув щербатим:
– Діду, перестань... А то засну... –
Всеньку ніч перевертавсь на ліжку.
Де той час лишивсь і та земля,
що уже ні по-солдатськи – пішки, –
ані догукатись звідтіля?
***
Іще грозі – гай-гай! – неближня путь,
ані хмаринки ще над широчінню спраглою,
а ноги вже і ниють, і гудуть,
поперебивані під золотою Прагою.
Він звик і потихеньку дибуля.
Біда не в тім. Усе чутніше і чутніше
не щось заобрійне – сама земля,
неначе з відчаю якогось, важко дише.
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І не картаймо за круті слова.
Він, шкутильгаючи крізь товкотнечу й гамір,
зболілим серцем лихо відчува,
як передгроззя, перебитими ногами.
***
Хлоп’ячих п’ят стерня не коле.
Рядами копи по стерні.
Але горить, горить довкола,
й хрестаті крила в вишині.
П’ятірко хлопців – чи й не сила!
Та страшно – чорні колоски.
Васька тоді на смерть скосило.
Ванько зостався без руки.
...Стерня відвиклі ноги коле.
Валки рядами по стерні.
І все-таки – горить довкола.
Горить в мені.
Не по примхливому хотінню
в нові часи нова стерня
вогню танцюючою тінню
мене зненацька зупиня.
Бо як земля не обновилась,
але на всі, на всі віки
щось від Васька у ній лишилось,
щось від Ванькової руки.
То вже який зростити колос,
щоб ті, що житимуть колись,
не на стернищі укололись,
а хоч об пам’ять обпеклись.

СВІДКИ З МИНУЛОГО
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СВІДКИ З МИНУЛОГО
Час – лікар? Може, й так. Та, на жаль, не всі хвороби
йому по зубах. Одна із них споконвічна, невиліковна – брехня.
Один залюбки оббріхує сусіда. Іншому цього замало. Оббріхує
весь народ: «Міста і села України зустрічали героїчну армію
Великої Німеччини хлібом і сіллю, як визволительку». Це часто
видається тепер за святу правду. Майже всі основні свідки
того часу вже в минулому. То чом би й не скористатися з цього? Одна дрібничка на заваді панам – непідвладні ні їх словоблудству, ні золотому, ні зеленому тельцю, ніякому дурманові
взагалі саме вони – СВІДКИ З МИНУЛОГО.

КОРЖЕВА ЯМА
Такої задухи і тиші, як тієї середи, давно вже не було. Змовкли навіть жайворонки. Присадкувате узвишшя «Весела гора»
розляглося майже на пів-обрію і важко видихувало мерехтливе
марево, висолопивши довжелезного темного язика – дорогу.
Хлопці залягли у вільховому лужку кроків за п’ятнадцять
від містка через Вудянку – Стьопко Хрущик і Юрко Поліщук.
У Стьопка – бінокль. У Юрка – автомат.
– От же падло руде! Невже не приїде?
Худорляве Стьопкове обличчя аж посіріло від нетерпіння.
Юрко відвернувся: не приїде, то й не приїде. Гайну на косовицю. Одне діло в печері у Вовчім яру по німецьких касках.
Смали хоч до очманіння, ніхто не почує. А от як у Рудого чергу
всадити? Він же на мотоциклі. Промажеш – усьому селу амба.
Стріляє Юрко, щоправда, краще за Степана. Самому невтямки, як воно виходить. А мати думає – Юрко на луках. Ще звечора і косу виклепав, і попрохав розбудити вдосвіта. Зітхнув
крадькома і знову глянув на Стьопка. Невже йому й справді не
страшно?
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***
На цього есесівця глянеш здаля – високий, ставний, геть
тікай, який красень!.. Але все в нього: і чуб, і брови, і навіть
очі – якесь вицвіле, зблякле. Лише акуратні вусики були, як
не його, наче приклеєні – руді-рудісінькі. Саме через них пана
офіцера охрестили спочатку «рудим», а згодом – «рудим падлом».
Приторохтів він якось на мотоциклі у середу місяців зо
два тому. Зупинився біля крайнього двору. Хвіртка у Варки
Мірошничихи не з гулящих, завжди на засуві. Шарко ланцюжка нап’яв, харчить – найлютіший у селі пес. Коли б не постріл,
могло б здатися, що Рудий одним лінькуватим помахом руки
утихомирив оскаженілого собаку і той, простягнувшись посеред двору, уткнувся мордою в спориш. Есесівець постояв
хвильку, мружачись та посміхаючись. А коли Шарко востаннє
здригнувся й затих, буркнув щось невдоволено і попрямував
до сусіднього подвір’я. Того ж дня урвався собачий лемент іще
в кількох дворах. І тільки після цього Рудий якось розслаблено,
ніби трохи сп’янілий, осідлав мотоцикла.
Звідтоді щосереди западало в селі гнітюче зловістя. Ховати собак боялися. Дід Охрім із бабою Онисею спробували,
було, прип’яти свого Кудлатика у картоплинні. Пес, ніби й
сам відчував лихе, голови не підводив. Рудий побачив порожню будку, посміхнувся – і до сажка, де порохкував кабанчик.
Стара оніміла від жаху, метнулася на город, привела Кудлатика. А потім тужила над ним, як над дитиною. Ледве сусідки
відволодали.
Минулої середи тріскотнява мотоцикла зненацька урвалася
десь на луках. Ляснув постріл. Тиша. І знову мотоцикл.
Мертву корову знайшли у Вудянці під берегом.
Тринадцятирічну Галинку в лужку – платтячко подерте, на шиї
синці.
Другого дня на кладовищі Стьопко шепнув Юркові:
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– Підстережемо біля містка – і в Коржеву яму разом із мотоциклом.
Юрко тоді й сам не сумнівався. В Коржевій ямі не те що мотоцикла – танк дідька лисого знайдеш. Кажуть, якийсь Остап
Корж відьмак, чи хто він там іще, років двісті тому закляв озеро. От у ньому й дна не дістати.
– Їде! – Хрипко вихопилось у Стьопка. – Гляди, не проґав!
У Юрка похололи пальці, вуха, як водою, позакладало.
– Що за чортівня? – нервувався Стьопко. – Рудий у люльці
за кулеметом. Хто ж це мотоциклом править? Ну, ти глянь, Горбоносий! Пам’ятаєш, за курми приїжджав? Невеличкий такий,
сухенький, як стручок, а Хухрянському морду набив. Дарма,
що староста. Не промаж!
Юрко майже не чув ні Стьопчиного голосу, ні свого.
– Ти долоні у Горбоносого бачив?
– Ні. А що хіба?
– Як підошва. З робочих, мабуть.
– Стьопка пересмикнуло всього:
– З робочих? А Рудого хто везе?
– Їх же шукатимуть. Що тоді буде?
– У нас, у Гриньківці, чи у Млинках? Руде падло скрізь
гицелює. Давай сюди автомат, бабо!

***
Стьопко вів мотоцикла, Юрко попихав. У лужку тихо,
так тихо, аж у тобі порожньо робиться, дихати перестаєш.
Юрко вже ні про що не думав, силкувався відірвати погляд
від люльки і не міг. З-під плащ-палатки звисала рука Горбоносого. Вузлуваті, скрючені пальці, широка і темна, справді як
підошва, долоня. Шурхотіли шини. Прив’ялий моріжок густо і
м’яко стелився по дорозі. А рука все погойдувалась і погойдувалась. Здавалося, ніби й пальці ворушаться.
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***
Озеро тьмяно поблискувало на дні крутосхилої балки.
Довкола ні кущика. Лише старезний явір чатував у самотній
зажурі над Коржевим закляттям. Тут химера якась живе. Дід
Охрім сам пересвідчивсь: «Закинув, – каже, – вудочку, а воно
як смиконе, братчики, мало не втягло. А тут іще й гадюки з
яворового дупла як засичать, як виваляться клубком, ледве живий та теплий вихопився».
Хлопці зупинились.
– Може, пустимо, Стьопкý? Нехай сам.
– А як перевернеться?
Мотоцикл не перевернувся, з глухим плеском врізався у
воду, щез. Тієї ж миті чи то з балки, чи із самого озера вихопився розпачливий зойк:
– А-а-а!
Отямились у лужку.
– Стьо, ти чув?
– Не глухий.
– Що воно таке?
– Піди й подивись.
Відсапавшись, хлопці розгребли гущавину, визирнули. Над
краєм балки хтось немічно борсався, силкуючись підвестись.
– Тю, та це ж «братчик». Рибу під явором вудив. А каже –
гадюки. От же тріпло!
– В тому то й діло, що тріпло. – буркнув Стьопко. – Почне
патякати, мотоцикла в Коржеву втягло, от і влипнем.
– Та він ні греця не бачив. Куняв ото над вудочкою, а тут
обхлюпало, ну, й зарепетував.
– Може, й так. – Погодився Стьопко. – Давай у лужку
перестрінемо, ніби тільки-но прийшли, а там видно буде.
– А це куди? – кивнув Юрко на ручний кулемет і обидва
автомати, свій і Горбоносого.
– Нехай тут. Як стемніє, в печеру віднесемо.
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***
– Тікайте, братчики, тікайте! – Дід Охрім випустив костура і, обм’яклий, повис на руках у хлопців. Відволокли старого подалі від дороги. Глухо шелестіло листя. Важко дихав дід.
Хлопці мовчки перезирнулись. Що з ним робити? Дід Охрім
раптом розплющив очі, сів.
– Кому сказано, киш по домівках!
– А що там таке, діду? Химера зринула чи гадюки вивалились? – спитав Стьопко.
– Ось я тебе! – почав дід і замовк. Дрібно закліпали ріденькі
цурпалки вій. – Що це в тебе на майці, братчику, га?
На вилинялій Стьопковій майці густо темніла руда пляма.
Стьопко знизав плечима:
– Хіба не бачите, кров. Носа роз’юшив.
– Та й хитро ж ти своїм сопливим хекнувся, ні синця, ні
подряпинки.
Дід озирнувся на всі боки і ледь чутно спитав:
– Кого ж це ви, братчики, чи не Рудого?
– Що-що? – вирячився Стьопко. – Чи ви, діду, на сонці напеклися?
– Е, ні! Мені ще не повилазило. Його мотоцикл у Коржеву
шубовснув.
– Перехрестіться та йдіть спати. Вам у тій Коржевій скоро
сам Гітлер приверзеться.
Густе мереживо зморщок на дідовім обличчі враз
потемнішало.
– А й справді, братчики, приверзлось. Слава тобі, Господи!
– і старий урочисто по-святковому перехрестився.
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З ВОВЧОГО ЯРУ
Хлопці сховали зброю. Пересидівши грозу, вирачкувалися з печери і ніби потрапили ще в одну. Таким глухим і темним здався їм Вовчий яр. Але не встигли й кроку зробити по
холодній, слизькій глині.
– Здоровенькі були, хлопчики! – Наче весь яр наповнився
нутряним бутінням. Від сліпучого світла потемніло в очах. –
А я оце вчора на печерку натрапив. Сяк-так пропхався. Чиркнув сірничком – хмизок. Розгрібаю – лелечки! Автоматик,
патрончиків ящичок, купочка гранаток. Хто ж це, думаю, в
печерці живе, хто-хто в невисокій живе? Ану, не ворушись!
– ревнув Гейда. Не вимикаючи ліхтаря, обійшов хлопців, зупинився позаду. – Тікати вам того, не виходить, хлопчики. Бо
я ваших матусь, фіть-фіть, і в комендатурку. А там не панькаються. Так що марш, хлопчики, ать, два!

***
Ще задовго до війни з кутка в куток по всьому селу лякали
дітвору:
– Цить! Гейда почує, знатимеш!
Дмитро тоді шорникував. Змалку навчивсь у батька лагодити упряж. А як не стало старого, сам осідлав триногого ослінця.
Варто було з’явитися на вулиці відлюдькуватому шорнику,
купки малечі, мов гороб’ячі зграйки, пурхали врізнобіч, забивались у двори. Найсміливіші вистромляли носи з-за плотів і
галасували навздогін:
– Гейдо! Гейдо! Забути!
Через те кляте бутіння Дмитро й прикидався відлюдьком,
із якого ні усмішки не вирвеш, ні слова не витягнеш. Але
насправді він розмовляв з ранку до вечора. Ось так уявить
кого-небудь, доброго чи злого, залежно від настрою, і точиться
в лобастій кучерявій голові всяка балачка. Найчастіше з Настею. Вона єдина не цуралася Гейди:
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– Здоров був, Дмитре! Приймай у помічники. Я б тобі й
дратву сукала, і шило б гострила. Ну то що, приймаєш? – І задерикувато всміхнений погляд, мов гарячим вітром обдає. Моторна, гостроязика кепкувала з усіх підряд, із себе найпершої:
– Із ким дітей придбала? А хто ж його зна. Вночі темно, навпомацки не впізнаєш. Вранці прокинешся – нема.
Подумав би казна-що, якби не очі. Ні з кого не глузували
Настині очі, добрі й ясні. Та й хлопчаки в неї, всі четвірко, такі
вже поштиві, чистенькі. Не раз і не два бачилося Гейді: він дрова рубає, Настя білизну розвішує, а діти граються. Після такого
видива сам себе ладен був роздерти. Навіщо й землю поганити
отакому бовдуру. А в ті вечори, коли робилося так тоскно, що
уже й Настя не уявлялася, Дмитро садовив на лаві під вікном
свою глуху бабусю, матері він не пам’ятав, і говорив, говорив.
Старенька кліпала вицвілими оченятами і, куняючи, кивала
головою, ніби погоджуючись у всьому зі своїм надміру балакучим онуком.
За тиждень до війни поховали й бабусю. Отримавши
повістку, Гейда розчулився мало не до сліз. І його нарешті згадали, не обійшли. Йому що, йому благодать. Надів святкові
штани та сорочку, тернув черевики і – хоч куди. Тягаря особливого ні на плечах, ні на душі. Уже вийшов із двору і зупинивсь.
Настин Миколка:
– Це вам. Мати передали.
Гейда тримав тугого вузлика. Усе перед очима гойднулося, попливло. І враз, ніби крізь запітнілу шибку, насуплене
хлоп’яче личко:
– Не плачте, дядю. Вас не уб’ють. Ось побачите.
І його не вбили. Осколок уп’явся в ліву ногу. Рану затягло. Ще б тиждень, другий і хоч гопки чеши. Не дали німецькі
танки. Ледве вихопився з госпіталю. Пересидів у лісі, доки
вщухло, і манівцями подибуляв на схід. Гуркотіло вже далеко
попереду. Нога розпухла, пекла. В скількох селах та хуторах
переховувавсь. Чужі не скривдили, то вже свої пропасти не
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дадуть. До рідного села Гейда дострибав на саморобних милицях пізнього вечора восени. Темно. Тихо. Навіть собаки не
перегавкуються. Чи хоч живий хто є? Хотів було перебути до
ранку у своїй хаті, якщо вціліла, але нога пекла немилосердно.
Гейду аж пересмикнуло при згадці про Одноокого, але куди
подінешся – фельдшер. Пострибав до медпункту.
...Звали фельдшера Олексій Олексійович Хухрянський.
Огрядний, сивий. І в розмові, і в ході сонливо вайлуватий.
Звідки він родом, ніхто не знав. Тямущий фельдшер, нічого не
скажеш. Але неперевершеної, до того ж страхітливої слави надбав Хухрянський як різник. Упокоював Олексій Олексійович
виключно свиней. Він не просто різав – спектакль розігрував
дивовижний. Дід Охрім так і охрестив його – одноокий
комедіянт.
– Може, б вам підсобити? Вона у нас дика. Жінці мало
пальця не відкусила.
– Відійди й помовч.
Господар слухняно відходив. Обличчя у фельдшера
кам’яніло. І раптом заворожливо лагідний голос, нітрохи не
схожий на млявий, байдужий тенорок Хухрянського, починав
лунати, як здавалося господареві, то ліворуч, то праворуч від
свині, то попереду, то позаду: «Паць, паць, паць»... Перелякано
вискнувши, свиня завмирала, мов укопана. Хухрянський, якось
дивно пританцьовуючи, наближався до неї. Ось уже й рука під
животом у тупорилої, і та, розслаблено рохкаючи, завалюється
на правий бік. Мружиться сонливо і сам Хухрянський. «Паць,
паць, паць»... У якусь невловиму мить його ліве око міцно
заплющується, а праве, ніби вистрибує з-під повік, велике,
кругле, в розширеній зіниці темні спалахи.
«Комедіянт» забулося швидко. Яка ото в дідька комедія,
коли й зуби цокотять. Але «одноокий» вчепилося грубезним
реп’яхом у сивий загривок Хухрянського назавжди.
Дружина фельдшера, Катерина Іванівна – тихенька і якась
зношена, аж просвічувалася, мов те платтячко, в якому ба-
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чили її й на вулиці, й на городі. Іде, було, та все до чогось
прислухається. Сполотніє, як сучок під ногою хрусне або
півень кукурікне близько. Упала біля колодязя, мов через власну тінь спіткнулася, та вже й не підвелась.
На кладовищі, коли зібралися труну опускати, Олексій
Олексійович подає раптом замість рушників дві вірьовки. Одну
ще й ланцюжком доточено. Нехай уже там сльози не зронив,
мало чого, але ж рушники... Ніхто й слова не сказав. Тільки
й чулося, як бабусі злякано молитви шамкотять, та ланцюжок
торохтить.

***
У густій навколишній темряві яскраво освітлене вікно медпункту здалося Гейді прожектором, що саме його націлився
вихопити з пітьми. Дмитро завагався. Чи не гості в Одноокого, може-таки, дома відлежатись? Але волокти себе ще кудинебудь на сучкуватих милицях, що зробилися важчими за
пудові гирі, він би вже не зміг.
Нога заніміла від двох уколів. Йод, бинти – все знайшлось
у Хухрянського.
– А тепер от що, пане Гейдо.
Від незвичного «пане» Дмитро зіщулився весь, ніби вигулькнув несподівано на пронизливо вітряний белебень.
– Підпиши ось цього папірця. І не роздумуй. Хто зайве
думає, без голови зостається.
Дмитрові здалося, що в нього перед очима не літери, а витанцьовують чоловічки у чорних мундирах.
– Хто ж ви тепер є? – спитав і завмер, помітивши, що фельдшер починає мружитись.
– Староста, Дмитре. Пан староста. А ти будеш пан поліцай,
– відповів Хухрянський тим самим заворожливо лагідним голосом, із яким підступав до приреченої худобини.
– Підписуй, підписуй!
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***
Стьопко і Юрко йшли мовчки, ніби й не до них час від часу
звертався поліцай.
– Нічого, хлопчики! Ось як заженуть голочки під нігтики,
не те що заговорите – заспіваєте.
Стьопко не витримав:
– Заспіваємо чи ні, видно буде. А от куди тобі язика втягне,
як наші прийдуть?
Саме дійшли до крайніх хат.
– Стій! Значить, язика втягне? Ах ти ж гнида!
Гейда засопів, поплямкав і раптом вимкнув ліхтарика.
– От що, хлопчики. Мої віченьки вас не бачили, ваші
мене. І щоб ноги у Вовчому яру не було. Голови повідкручую.
Ауфідерзейнчик.
Ледь не на кожному кроці вчувалося хлопцям оте
насмішкувате, нутряне «Ауфідерзейнчик». А що як хитрує?
Може, ото відпустив, мов кіт мишу, аби погратись. От зараз
ліхтарик спалахне і: «Додомку закортіло. Марш до Хухрянського, хлопчики, до одноокого» – мов кулаком у потилицю,
глузливе бутіння. Не витримали, озирнулись обидва, як по
команді, – нікого.

СВІТ ПОСЕРЕД ВУЛИЦІ
Одарка Іванівна і сама б не сказала, до чого більше звикла, до чоловікового хропіння чи до цокання ходиків. За день
так ухоркувалася, що засинала від самого вигляду подушки. Та
варто було змовкнути Тимофію Семеновичу або зупинитися
годиннику, прокидалась, як від грому. А цю ніч і хропіння, мов
навічно заведене, і цокання аж видзвонює, а в неї ні дрімотинки
в очах. Звівшись на ліктя, Одарка Іванівна прислухається до
синового дихання. Андрій біля печі на розкладачці. Та ні, він
таки спить. Нечутно зовсім, як дитина. А воно б і прокину-
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тись не гріх, Андрію, ой, не гріх! Вночі, коли не спиться, все
видніше, лихе і добре.
Двох синів мала тітка Одарка, близнюків. Спочатку й сама
лише по очах відрізняла. В обох сірі, але в Миколи темніші,
в Андрія світліші. А як підросли, то ще й ходою різнилися
й усмішкою. Микола завжди поспішав. Знадвору чути – він
гупає. А як усміхнеться – всім обличчям сяйне. Андрій ходив
легко, але не поспіхом. Усмішка майже ніколи не сходила з уст,
та ніколи й далі не розходилась.
Обидва її хлопці, до них іще й племінник Грицько підпрігся,
подались до Харкова в люди вибиватися. З’їдуться, бувало,
влітку. Микола з Грицьком ледь на світ благословиться вже у
вишняку, про якісь там машини сперечаються. Крику! Наче отот до бійки дійде. Андрій послухає, послухає, махне рукою, –
цапи, мовляв, – і за книжку.
– А що ж ти робитимеш, як вивчишся? – не втерпіла якось
Одарка Іванівна.
– Зірки у трубу розглядатиму.
– Отуди к бісу! Це ж навіщо? Їх же й так видко.
– У трубу видніше, мамо.
– Хіба то чоловіче діло? То виграшки.
Андрій засміявся. Сміх Одарку Іванівну трохи образив.
Більше не допитувалась.
Із фронту від Миколи прийшло кілька листів, складених
трикутничком. Як побачила вперше – серце зайшлося. Це ж
їм, бідолахам, так дістається, що й не до конвертів. Складають
утроє, аби швидше. З листів виходило, що Микола в командирах. Ну, й слава Богу! Може ж таки, командирові хоч трошки легше, ніж рядовому. Замахнулася перехреститись Одарка
Іванівна і вклякла. Гріх про таке думати. Ще біду накличеш.
Від Андрія – ні словечка. Вже й сни загадувала, й ворожила. І на Федя-поштаря гнівалась. Бо, може, лист прийшов,
а Федь загубив і тепер не зізнається. Згадала й про лампадку, засвітила. Ще покійна бабуся навчила молитвам. Отак-от
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прокажуть, скільки духу вистачить у старої й малої, переведуть подих і далі. Все тітчине Одарчине богомілля ділилося
на окремі шматочки, від подиху до подиху. Окрім таємничого
звучання, не було в тих шматочках нічого. Але тепер, бо подих
переводила все частіше й частіше, шматочки розвалювалися
на окремі слова. Часом такі, що й плакати хотілось.
Снам і ворожінню Одарка Іванівна вірила й не вірила. Але
до свого серця, коли воно, безсловесне, ні з того ні з сього
стиснеться, заниє, все життя дослухалася. Ну, прийшли німці,
що зробиш, усім лихо. А вона місця собі не знаходить, жде іще
чогось. І діждалась.
У хаті вже блимав каганчик, бо посутеніло. Тихесенько,
мов прикрадається хтось, рипнули сінешні двері.
– Хто там? – ледве встигла гукнути. До хати хитнувся
скоріше привид, ніж чоловік, худючий, запилюжений, обшарпаний.
– Господи, синочок! – пізнала по очах Андрія. Днів через два якось уранці майнула через двір Катря, куховарка
Шкловських. Скільки років квартирували в Одарки Іванівни,
тихі та смирні. Євграф Никонович рахівникував у колгоспі. А
тепер, ось бач – барони, виявляється. І не підступися!.. Величезний садок. Двоповерховий будинок – школа й бібліотека до
війни. Над дверима золотавими літерами: «Голова громадського двору барон Є. Н. Шкловський». Староста Хухрянський і
той шапку ще в дворі знімає.
Зупинилася Катря посеред хати:
– Із синочком вас, із дорогесеньким. – Хитруваті зіниці, мов
дві горошинки з розлущених стручечків, зиркнули на Андрія.
– Ой лишенько! Який же ти худючий! Нічóго, Євграф Никонович добро пам’ятає. Відгодуєшся. Звеліли, щоб до старости,
ну, до Хухрянського, не заходив, іди просто до них.
Від Шкловських Андрій повернувся з пов’язкою на рукаві,
з німецькою гвинтівкою й напідпитку.
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– Не лякайтеся. Вибирати ні з чого. Або в Німеччину, або в
поліцаї. Та й для Гриньківки краще. Все-таки свій.
– Удвох із Гейдою людям очі мулятимеш? – накинувся,
було, Тимофій Семенович.
– Помовч, старий! – прицитькнула Одарка Іванівна.
– Із ким же це ти, сину, почаркувався, чи не з самим
Шкловським?
– Ні, мамо. Він тепер із такими, як я, не чаркується. Допитував довго, що та як, на поліцаювання благословив. Це вже
ми опісля вдвох із Євгеном у бібліотеці. Йому теж, здається,
не солодко. П’є, по-моєму, без просвітку. Ось і додому пляшку
передав. Так що діставайте чарки.
У розмові із сусідами Одарка Іванівна, ні-ні, та й замовить
словечко за сина:
– Він же ще молодий. Від Німеччини рятується. В інших
селах он що коїться. На чім світ обдирають. А він скоріше своє
віддасть.
Їй підтакували, скрушно зітхали, що, мовляв, поробиш, час
такий, але у вічі не дивились.
А оце вчора почула – Петро Редька повернувся. Ні, не з
полону. У якоїсь молодиці приймакував. Догодив чимось
тамішньому старості, отримав перепустку – і в Гриньківку. А
він же на фронті до Миколи потрапив. Микола ще й писав: «Як
родичі зустрілись. Я дядька Петра біля себе тримаю».
Цокали ходики, хропів Тимофій Семенович, спав Андрій.
«Нехай спить. Аби живий та цілий. Якось воно перемелеться.
А от Микола...»
До ранку так і не задрімала. Лиску подоїла, підклала паші
у ясла та вже й не заходила до хати. Знають, де молоко та хліб.
Поснідають самі.
Петро Редька про щось розповідав біля свого двору. Слухали його троє: Федь-поштар, Іван Буза і дід Чавило.
Взимку якось, втікаючи від стусанів мачухи, заночував
десятирічний Федько в скирті. Вранці хлопчака мало вилами
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не проштрикнули. Приїхали по солому для корівника. Слава
Богу, клаптик одежини помітили. Певне б, замерз. Звідтоді
Федь заїкається. Увесь він скривлений на лівий бік, бо йому
потягло ногу, перехнябило око й рота. Здавалося, що Федь
завжди хитро посміхається. А коли справді сміявся, обличчя
смикалося так, ніби він от-от заплаче. З цього дехто кепкував.
І поштар звик усміхатися самими очима. Та й те траплялося
рідко. От і зараз дивився він на Петра здивовано й сумно.
За крок від поштаря чадів грубезною самокруткою Іван
Буза. Невисокий, але кремезний, жилавий. Він пильно розглядав кінчик цигарки. Час від часу, видихнувши клубчасту хмару, кидав крізь неї швидкий погляд на Петра. Чи й було на світі
ремесло, з котрим би не впорався цей мовчакуватий, сторожкий чоловік, аби тільки придивився. Перед самою війною ще й
механіком неабияким став. Вправлявся Іван лівою рукою, правою тільки допомагав. Не вистачало на правій двох пальців,
великого і вказівного. Перечепило Івана несподіване лихо ще
за парубоцтва. У сусідньому селі в одного дядька наймитував.
Дядько, напевне, й народився не з добром за душею, а тут іще
шарпанина з усіх боків: червоні, білі, зелені. Всі гребуть, і ні
кінця ні краю. Зганяв зло то на Йванові, то на жінці.
– Ну, от хто ти для мене, га?
– Як хто? Наймит.
– Отож-то й воно, що наймит. Сірко он у будці гнеться, добро моє стереже. А тобі дай волю, все поцупиш, все зажереш.
То чого я маю годувати тебе краще за пса, га?
Іван би й тижня не витримав, коли б не хазяйка. Молодесенька, а вже сивіти почала. Силоміць випхали за багатого
вдівця.
– Чого кривишся, як середа на п’ятницю? Зуби болять? От
зараз пошепчу!
– Кинула б ти його, сатанюку, – не втримався якось Іван.
Він саме лагодив ляду в погрібнику, а вона обідати принесла.
До хати наймиту ні на свята, ні в будні ходу не було. Сказав та й
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пожалкував. Затремтіла вся. Обличчя руками затулила, а крізь
пальці сльози. Пригорнув. Думав, як сестру, аби пожаліти, а
вийшло не так. Підстерегли їх у клуні хазяїн із кумом. Обидва напідпитку. Івана кілком по голові. Катря й сама від жаху
зомліла. Могли б і живцем закопати. Ніхто б не заступивсь.
Чужий гріх не прощається. Що вже їх зупинило – Бог зна. Вивезли серед ночі подалі від села. Іванові два пальці відтяли,
гадали – такому умільцю життя без них гірше за смерть. Катрю дьогтем обквацювали з голови до п’ят. Та й кинули обох
посеред поля. Вже й Катря споважніла давно, і Тетянка зовсім
доросла, та ще й досі погляд у Івана не з тих, що звеселяє. То й
ховає він його за їдкою завісою тютюнового диму.
Осторонь від усіх, спираючись обома руками на довжелезну сучкувату ковіньку, височів дід Чавило. З-під сивих кущуватих брів насмішкувато дивилися карі, по-молодечому ясні
очі. Полотняна сорочка, підперезана допотопним очкуром,
полотняні штани та повстяні черевики на босу ногу. Все це
домашнього виготовку. І в усьому цьому дід, що не пізнав за
все життя навіть нежитю, ходив і влітку і взимку, підставляючи
всім вітрам, дощам і завірюхам сяк-так пригребену пальцями і
вже не сиву, а витіпану та вибілену чуприну. Дітей у Чавила не
було. Вікували вдвох із старою. Мали колись гніду конячину та
смужку землі. В Гриньківці жартували:
– Ото як поставить дядько Мартин гнідка поперек свого
маєтку, кінська голова над одним чужим полем мотається, а
кім’яхи з-під хвоста на інше летять.
Чавило відмахувався:
– Я ж не курка, щоб під себе землю гребти. Хліб і до хліба
є. А скільки нам із бабою треба.
Про панську землю, коли її нарізали всім підряд, Чавило й
слухати не захотів:
– Земля чужа, а гріх свій. Нам із бабою вистача.
А як силували до колгоспу, з двору потурив:
– Гуртове – чортове. Проживемо й на своєму.
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Відрізали садибу, відібрали і нивку, й гнідка, що вже тинявся від старості. Намурили, було, вислати, як куркульських
підтакачів, але Чавило пригрозив, що відрубає голову кожному, хто в двір ступне, а тоді й себе із старою порішить. Знали,
що не жартує, облишили. Плів Чавило кошики лозяні. З того
й жили.
– І що ви собі, дядьку Мартине, думаєте? – дивувалися
сусіди.
– А що мені думати. Нам із бабою вистача.
... Одарка Іванівна підійшла до гурту, поздоровкалась. Іван
і Федь мовчки кивнули. Дід Чавило хрипкувато прогуркотів:
– Здорова була.
Петро навіть не обернувся, розповідав:
– Вони, значиться, в кабіні. А ми з Василем, корешочком
моїм, у кузові трясемось. А вже темніє. Небо – Господи! – аж
палахкотить. І позаду, й попереду, і з боків. Ну, факт, у казанку.
Ех, думаю, мілоє дєло, тут тобі й кришка. А Василь, значиться,
й каже: «Давай каністру скинемо і ящик консервів. Пересидимо
де-небудь і по домах». Ми, значиться, у каністрі спирт везли,
мілоє дєло. Скинули. Ну, й самі слідком. А він, гад, спиняється
і з дверцят: «Стій! Стрілятиму!». І навздогін – шарах, шарах!
Василя, корешочка мого, наповал, значиться.
– А звідки ти знаєш? – прогуркотів раптом дід Чавило.
Петро аж сіпнувся від несподіванки:
– Як це звідки?
– А ось так, ти ж далі побіг.
– Ну, й побіг. У нього ж наган, а моя пушка в кузові лишилася, значиться.
– А совісті й зроду не було. – випростався на весь зріст Чавило. Сучкувата ковінька, зависнувши, здригалася. Повновидий, розпашілий, бо вже хильнув і не одну чарку, Петро ошелешено вирячився на старого:
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– А вам, дядьку Мартине, більшовики мало насолили, значиться? Чи, мо, й зовсім обминули, мілоє дєло?
– Насолили чи ні, то вже мені знати.
– Більшовикам, дядьку Мартине, лабець. У кого що було,
німці все повернуть. Сам у листівках читав. От вам і нивка
ваша.
– Моя, кажеш? – Чавилове гуркотіння сумовито подаленіло.
– А мені її тепер мало. Мені скоро всю землю віддадуть.
Петрові набридло сперечатися з дідом. Він збирався продовжити розповідь і тут помітив Одарку Іванівну, що розгублено
поглядала то на нього, то на Чавила.
– Так, так, так! Мілоє дєло! Це, значиться, ви, тітусю? Прийшли, значиться, про синка розпитати? Так, так!
Одарка Іванівна стрепенулась:
– Як він там, Петре, чи хоч живий?
– Живий, живий, мілоє дєло! – Петро сплюнув недопалок.
– Значиться, так, тітусю, киш звідси! Пойняли? Киш! Мені тепер кров пустити – мілоє дєло!
– Тю на тебе! – відсахнулась Одарка Іванівна. – Осатанів,
чи що!
– Осатанів, значиться? Ах ти ж сучка стара! Це ж твій виродок корешочка мого, Васю, твій! У, гад! Попадись тільки!
Кишки випущу – мілоє дєло!
Редька рвонувся до Одарки Іванівни, замахуючись кулаком,
але вдарити не встиг. По руці оперіщила сучкувата ковінька.
Петро зойкнув, зблід і почав осідати.
– І тут у штани напустив, – бухикливо зареготав дід Чавило. Іван Буза, підхопивши лівою рукою Петра, півкулаком
правої погрозив дідові: «Ну, ти!» – І ніби схаменувшись, кому
він погрожує, стомлено додав. – Чоловік, дядьку Мартине, із
самого пекла вихопився. Війну продули, мабуть. То чого свій
свого рішає?
Дід Чавило знову обперся обома руками на ковіньку, ніби
раптово знесилів:
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– Ех ти, механік! Думав, хоч ти з тривких. А воно і в тебе не
всі гайки в голові. Ходімо, Одарко.
– З-з-здорово, д-д-дядьку М-м-мартине! – несподівано
втрутився поштар. Обличчя в нього сіпалось, як від ридань.
Федь сміявся.

ВИРОК
Обидва Шкловські, старий і молодий, снідали, кожен посвоєму. Євграф Никонович, сидячи в плетеному кріслі, пив
каву з китайської чашечки, тонесенької, майже прозорої. Порожня, вона так заворожливо дзвеніла, ніби там, у запаморочливому глибі минулих тисячоліть, тихо сміялась молодесенька
імператриця. У всякому разі, так здавалось Євграфові Никоновичу. Втішалося китайським дивом не одне покоління Шкловських. Пили з неї виключно каву. Останнім часом Євграф Никонович лише скрушно поглядав на чашечку. Бо навіть запах
кави почав уже забуватись. А ячмінна бурда в такім шедеврі,
це ж просто блюзнірство.
Але минулого тижня районний комендант частував голову громадського двору французьким коньяком і бразильською
кавою. Те, що Євграф Шкловський – барон, трохи дратувало
бюргера Ганса Вільке, але голова громадського двору неабияк
володів німецькою. До того ж його остання послуга рейху. То
був добре поставлений спектакль.
Неділя. Сонячно. Над Гриньківкою винищувач.
– Господи, та це ж наш! Онде зірочки на крилах.
– Мабуть, розвідник. Бачте, знижується. Ой лишенько, сів!
Пів-Гриньківки збіглося. Біля винищувача старший лейтенант. Орден Леніна на грудях. Пістолет при боці. Поздоровкався. – От і все, – каже. – Відвоювався. – Підморгнув посеред
глухої мовчанки, мов посеред кладовища, і повільно так, ніби
знехотя, руки вгору, бо якраз підрулювала машина з командою
есесівців і кінооператорами. Більшовицький ас здається при-
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народно. Сценарій барона Шкловського. І Ганс Вільке розщедрився. Проводжаючи, тицьнув до рук Євграфу Никоновичу
дві пляшки французького та бляшанку бразильської.
У батька й сина були схожі самі тільки носи – куці,
гостренькі, банальні гороб’ячі дзьобики. Ні рисочки окрім.
Більше того. Саме через носи вони й здавалися до смішного
несхожими. Щуплявому, дрібнозростому Євграфу Никоновичу гороб’ячий дзьобик надавав якщо не войовничого, то, в
усякому разі, досить серйозного, навіть гордовитого вигляду.
У крутоплечого, крутолобого, на цілу голову вищого, бо вдався в материну рідню, в Євгена такий дзьобик мав вигляд позрадницьки немічний.
Коли, з благословення Вільке, перебирались у двоповерховий особняк на узвишші посеред саду, Євген не суперечив.
Тільки спитав у Євграфа Никоновича:
– А тобі не страшнувато?
– Я не містик, Євгене.
– Ну, все-таки. Як-не-як, школа була.
– Ти не вловлюєш різниці, милий друже. Вона була, а ми є.
І не посміхайся. Це поки що так.
– Вичерпне визначення, батьку, оте твоє «поки що». Але
ти теж не вловлюєш різниці. Ти не містик, а я не фаталіст. В
російську рулетку не хочу грати.
– Хочеш не хочеш – доведеться.
Цього ранку перед Євгеном сиротливо темнів на щербатому блюдці напівз’їдений солоний огірок. Зухвало стовбичили
осторонь напівспорожнілий графин самогону і напіввипита
склянка. В присутності маман такий розкішний натюрморт
абсолютно немислимий. Але Софія Аполлонівна раніше
одинадцятої з’явитись не зволять. Свіже молоко, а останнім
часом каву, куховарка Катря подає баронесі в постіль.
Займали Шкловські поки що перший поверх, кілька кімнат і
невеличкий зал. Будинок, дарма що на узвишші, жодного снаряда
не перейняв. Подзьобин від куль і тих негусто. Але всередині...
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І відступаючі, і наступаючі – всі побували, всі постарались. Зайшовши першого разу, Євген гидливо поморщився.
– Свинота!
– Ну, ну, Євгене! Не ображай свиней. Вони далеко не всі
спорожняються там, де їдять.
– Може, й не рипатись од тітки Одарки, батьку?
– Уже рипнулись. Оглянь тут, а я на другий поверх.
По всьому коридору двері навстіж. Що тут оглядати? Скрізь
одне і теж. Євген вийшов на подвір’я. Побачив іще одні вхідні
двері, і неначе отой не перейнятий снаряд повернувся й вибухнув у ньому самому – бібліотека! Важко, мов стриножений
неміччю шкарбун, подолав кілька сходинок. Книжки до єдиної
на підлозі, затоптані, запльовані. Зненацька сяйнуло щось. Нахилився – люстерко. Здалося, що впізнав, що вже бачив, хоча
й знав – цього ніколи не було. Оленине! Якусь хвилю не наважувався доторкнутись, ніби лежало воно не в пилюці, а на
її теплій долоні. Підняв, обтер. Пальці тремтіли. Скільки вже
часу – вивітрилося б, вже й заміжня давно, і двох дітей народила, а йому й досі непереливки. Днів зо два розставляв книжки
на поличках, підмітав і мив підлогу.
– Що я бачу, Євгене! Ти з віником?
– Ні, татусю, з віолончеллю.
– Щось музика не з тієї опери. Чого б я ото панькався з
більшовицьким мотлохом. Геть до підвалу. Взимку спалимо.
Євген сам здивувався не скільки своїй відповіді, як своєму
голосу. Аж у вухах позакладало
– Мотлох?! Щоб і ноги тут нічиєї! Ясно?
Євграф Никонович стемнілим поглядом зміряв сина з ніг
до голови, коротко реготнув:
– Ну, тепер ясно. Я й забув. Олена?
І не чекаючи відповіді, іронічно й сумовито водночас
закінчив:
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– У тобі, милий друже, зворушлива двоєдиність. Хірург
і Гамлет, скальпель і віник. Я не проти, грай на своїй
віолончелі.
Євген і спав у бібліотеці на розкладачці. Вже й дивитися не
міг на самогон, пересмикувало всього, але пив. Від тверезої голови незатишно, як від пронизливого протягу. Виринувши часом серед ночі з якимось незбагненим жахом, мов із трясовини,
з важкої похмільної маячні, опинявся раптом на самісінькому
дні тоскної тиші, глухої темряви та ще глухішої самотності.
Війна для Євгена закінчилася несподівано. Госпітальний
ешелон евакуювали на годину раніше, ніж передбачалось.
Євген у цей час вправляв на привокзальній площі звихнуту
ногу молоденькій біженці. Десь уже зчинилася стрілянина.
Певне, німці прорвалися. Міг би, звичайно, одним із останніх
далі на схід, але в ім’я чого? Скрізь його підстерігало одне і те
ж. Він був ніби відгороджений від усіх і в інституті, і в лікарні,
і в госпіталі. Відгороджений, бо треба було прикидатися, що
він не він, а такий собі безрідний сіромаха, як і всі. Правду
кажучи, його й не тягло ні до кого в світі. Хіба що трохи до
батьків та часом нестерпно до Олени.
Але в Гриньківці, побачивши її вперше здаля, Євген
відсахнувся. Ніби йшов, ішов, зирк під ноги – прірва. Аби ж
то й справді зяяло під ногами, хоча б поглядом перескочив. Та
як перескочити те, що розверзлось у тобі самому? Йому ж і
сказати нічого. Так ні разу й не наблизився.
Батькове головування не брало Євгена за живе. Якесь там
зерно, якусь землю, дівчат якихось повивозили в Німеччину –
чи не все одно. Великосвітські забаганки матері спочатку дратували. Але й на них Євген зрештою махнув рукою. Нехай.
Вона ж не прикидається. Прикидалася, коли сама куховарила.
Дістав його по-справжньому винищувач. Ніби не той бутафорний старший лейтенант, а він сам перед німцями, мов остання
шльондра, позує. Як ніколи, як перед страшним судом, хотів
зустрітися з Оленою, висповідатись.
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...Євграф Никонович допив каву, відкинувся на спинку
крісла і чи то вдавано, чи насправді солодко позіхнув. «Овва!
Це щось новеньке. – відзначив Євген. – Їх милість пана голову з
самісінького ранку та ще й після кави хилить у сон. Ні, татусю,
мене не проведеш. Так не дрімають. Так дивляться далі, ніж
бачать очима. Тому їх і заплющують». Йому хотілося допити
склянку і не хотілося ворушитись. Лікті на столі, підборіддя
на кулаках, погляд на батькові. Здивовано відчув, що починає
злитись. «Може, тобі, татусю, й не набридло розігрувати спектакль, а з мене досить. Я і в суфлери не годжусь». Одним ковтком допив склянку, потягнувся до графина.
– Охолонь, Женю.
Зупинив Євгена не тихий розслаблений голос батька, а оте
«Женю». Скільки себе й пам’ятає, завжди було або «Женько» або «милий друже». В батькових очах, усе ще трохи примружених, ні скалочки крижанистої, знайомої змалку іронії. І
Євген вперше не відвів погляду. Євграф Никонович втомлено
посміхнувся.
– Ти так пильно розглядав мене. Надивився?
– Як тобі сказати… Надивитися, може, й надивився, а от
роздивитися не встиг.
– Глузуєш?
– Ніскільки. Просто заздрю.
– Я занадто старий, щоб мені заздрити.
– А я заздрю. І не лише тобі – всім, німцям, більшовикам,
Хухрянському, поліцаям. Всі ви знаєте, чого ждете. А мені
ждати нічого. Розумієш, нічого.
Євграф Никонович різко випрямився.
– Чого ж, по-твоєму, жду я?
Євген знову було потягнувся за графином. Рука вже не
тремтіла – сіпалась. Батько не підморгнув глузливо, як це
траплялось останнім часом, дивився уважно й стривожено.
Євген відсунув на середину столу графин, склянку і блюдце з
огірком.
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– Чого ти ждеш? А щоб і на твоїй вулиці, пробач за
банальність, у святкові дзвони вдарили. Німці ж під Москвою.
Час не зупиниш.
– Твоя правда. Час працює. На німців чи на більшовиків,
іще не вгадано. Одне ясно – не на нас. Німцям ми потрібні
сьогодні, але не завтра. Більшовикам ні сьогодні, ні завтра.
Всіх бидло влаштовує, споконвічне бидло. Наглядачів вистачає
своїх. Відцокали наші ходики, Женю. Налий і мені.
– Французького? – чомусь пошепки спитав Євген.
– До дідька французький! Свого налий. І не в чарку. У
склянку, Женю, по вінця.

МОРЗЯНКА З МИНУЛОГО
Не спалося, бо десь попискувала миша, а Грицькові, як
завжди, здавалося, що й пищить, і ворушиться гострозуба
шкряботуха у нього під спиною. Восени сорок третього уже
після німців, звозили снопи на тік до молотарки. За день уходоркався так, що за вечерею мало не в миску клюнув носом.
Мати розштовхала. Тієї ночі зненацька прокинувсь. Очманіло
схопився, шаснув рукою за спину під сорочку – миша! Ще й за
пальця гризнула. Звідтоді тонюсіньке попискування швидше
за грім будило його серед ночі.
Отак попискувала «морзянка» в штабному есесівському
автобусі влітку того ж таки сорок третього. В Гриньківці тоді
вимуштровувався перед Орловсько-Курською битвою цілий батальйон білявих довготелесих молодиків. Часом якісь там свої
свята відзначали. Налиманяться шнапсу – один видирається на
чий-небудь бляшаний дах, розвалює бовдура, щоб по гучніше
гримотіло, а решта довкола хати аж заходяться від реготу…
Із сусідніх вікон, із вулиці ніхто не наважувався. Жінки й
дітвора, чоловіків майже не було, дивилися на білоброве скописько, як на дикунів. Напевне, саме через це Василь ледве не
втрапив під есесівську кулю. Таке могло тоді скоїтися де завгодно і з ким завгодно.
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Чистив якось на підвіконні пістолета офіцер. Уздрів, що
до колодязя навпроти дівчина підходить. Ну, й випробував і
«Вальтера», і твердість руки на сяючій з-під неслухняного кучерика скроні сімнадцятирічної Каті Скубак.
А того дня, коли й Василева доля опинилася під прицілом,
пасли худобу. Вмостилися в старій силосній ямі. І треба ж було
якійсь роті на муштру вийти. Грицько того не бачив, читав. Книжок до війни зібралося не багато, але мати й ті попалила. Коли
б знаття, що буде, як натраплять на них, та ще, боронь Боже, на
похмілля, поліцаї. Грицько приховав у хліві під стріхою лише
підручника з історії та «Шхуну Колумб» Трублаїні. Приносив
за пазухою на пасьбу і перечитував кожну по черзі.
Есесівці кумедно по-жаб’ячому стрибали і плазували, ледь
не риючи носами землю. Офіцер, побачивши, що хлопці регочуть, вихопив пістолета і до ями. Усіх, як вітром здуло, а Василь собі читає. І враз над головою: «Швайн!» Думав, хтось із
хлопців дуріє. Знехотя підвів голову. Оскаженілі зіниці, крейдяне обличчя, в куточках рота піна, і пістолет – просто йому в
груди. Василь згорнув книжку. Ні страху, ні сторопіння і взагалі
нічого, немовби він умить спорожнів. Підвівся, не зводячи погляду з перекошеного люттю обличчя, очі в очі, побрів геть.
Озирнувшись, побачив: пістолет повільно, ніби знехотя, опустився, щез у кобурі. Опісля його довго лихоманило. Хлопці
силоміць запхали до рота цигарку. Самосад – змій, дух перехоплював. Але того разу Василь затягнувся, аж зашкварчало, і
нічого не відчув.
...Навіть тепер вчулося Василеві тріскуче шкварчання тієї
цигарки. То все миша. Наморзянила такого – до третіх півнів
перевертався. Он уже перегукуються. Звечора мати, здається,
води принесла. Вийшов до сіней. Мацнув по лавці – кухля
нема. Навхильці з відра вгамував не стільки спрагу, як пам’ять,
ніби розворушений жар пригасив. Але навіть крізь сон йому
ще довго вчувалося невгамовне попискування.
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ТРИ СОСНИ
Торкнули за плече:
– Добрий день, Григорію! Чи то пак, Григорію Михайловичу. Ти ж тепер он який солідний. – Млявуватий і водночас
насмішкуватий, а головне, ще змалечку знайомий голос.
– Олександре Олександровичу, ви? – Всього було, але
щоб він ось отак, ледь не по-цуценячому, зрадів голосу, який
зненавидів колись, і уві сні б не прихимерилось.
– Я, Гришо, Я. Дивуєшся, як такого земля носить? А вона,
бач, не перебірлива, усіх тримає, і тебе, і мене.
– Я не дивуюсь, Олександре Олександровичу. Правду кажучи, я вам радий і сам не второпаю чого.
– А я іншого не второпаю, Ну, от ти про мене все знав. Син попа,
царський офіцер, втерся в довіру, завідував школою, в окупацію
– німецький посіпака, після знову втерся, знову завідував. Чого
ж тоді в своєму дописі до районки ні словечка про це? Тільки й
того, що городом більше займався, ніж школою.
– Ви з дідусем моїм дружили, Олександре Олександровичу.
– Он воно що! Значить, Гнат Омелянович навіть із того
світу заступився за мене.
– Вляпався я з тим дописом, бо дурнем був. Після вас таку
завідувачку прислали, гидко й згадувати.
– Дурнем ти ніколи не був. Я ж тебе з пелюшок знаю. Просто ми з тобою, хлопче, заблукали між трьома соснами. Я між
своїми, ти між своїми, от і все.
Колись, не так уже й давно, така трисоснова рівновага на
життєвих терезах із тим, хто власноручно повісив у його рідній
школі портрета Гітлера, обурила б Василя, але тепер він відчув
якесь раптове полегшення. Каменя за пазухою ні на кого не
носив. А от камінь у душі, замулений роками суєтного повсякдення, виявляється, був.
– Олександре Олександровичу, може, за чаркою продовжимо? Їй Богу, не гріх. Їдьмо до нас.
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– Дякую, Григорію Михайловичу. Зараз не можу. Моя Катерина Іванівна щось зовсім заслабла. Надовго не залишаю саму.
Так що бувай. Нехай якось іншим разом.

***
Майже вся Вудянська дітвора обминала школу десятою дорогою. Олександр Олександрович здибав Грицька просто посеред вулиці:
– Ти що собі думаєш? Не забувай, твій батько комуніст.
Грицько про все розповів матері.
– От що, голубе. Завтра марш до школи! І щоб увесь кагал
свій повів.
– Ма, там же замість «лампа» читають «лямпа» і Гітлер висить.
– А що, буде краще, як нас повішають?
Наступного дня Грицько, як мати і звеліла, з усім своїм кагалом, душ п’ятнадцять набралось, поплентався до школи. Вчителювали двоє: сам Олександр Олександрович і племінниця старости Марія Дмитрівна, висока і не просто худюща, а сплющена
якась, наче обтесана ззаду і спереду. За тиждень і «дошка», тобто
Марія Дмитрівна, і рудовуса мармиза фюрера, і всякі там «кляси», «пляни», «лямпи» так намуляли, що у хлопців, зрештою,
урвався терпець. Бозна з яких часів завелась у слобожанських
невстріливців нехитра зброя: пукалки з бузини, такі собі духові
рушнички. Вирок був остаточний, оскарженню не підлягав.
Озброїлися, прийшли трохи раніше і розстріляли рудовусого
ганчір’яними, щедро обслинявленими, кулями.
Зібралися чкурнути по домівках – не встигли. Олександр
Олександрович. Він мовчки стояв у дверях. Як позаклякали,
хто де був, так ніхто й не ворухнувся, боялися подих перевести.
Олександр Олександрович повільно, ніби по хисткій дощечці,
підійшов до портрета, зняв і ще повільніше поніс із класу. На
ходу озирнувся:
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– Ідіть додому.
Того ж таки вечора, вперше і востаннє, мати не поскупилася на ляпаси:
– Оце за сьогоднішнє! А оце наперед, щоб не був таким
пришелепком!
Грицько навіть не спробував ухилитися, тільки заплющився, бо страшніші за ляпаси заплакані материнські очі.
Була ще одна вчителька у Млинках, рідна Грицькова тітка
Катерина Федорівна. Віталися з нею, як ні з ким, шанобливо.
Від чоловіка її, військового моряка, один-єдиний лист прийшов на початку війни. Жила Катерина Федорівна з маленькою
дочкою на квартирі в безпросвітних злиднях, але вчителювати
за німців відмовилася навідріз, хоч як спокушав її Олександр
Олександрович щедрим пайком. Ганяли її щодня до «Громадського двору» на всілякі чорні роботи.
До подвір’я, що було колись заможницьким хутором, після
розкуркулювання стало колгоспом, що так і не зіп’явся на ноги,
а вже за німців – «Громадським двором», де з досвіту допізна
щодня мордували ледь не все село. Ходили до того подвір’я
влітку по кладці через річку, взимку – напрямки по кризі. Бувало, що лід уже вгинався під ногами, ніби річка, прокидаючись,
дихала.
Якось Грицько намірився саме в такий час перехопитися
на той бік, не до «Громадського двору», звичайно, а в лужок,
держака на вила вирізати, мати попрохала. Хутенько дістався
берега. Він ходив, заглибившись або в самого себе, або в таку
далеч, що де вже там глянути під ноги. А тут ніби на якусь
перепону грудьми наштовхнувсь. Зирк – лід під берегом ворушиться. А ще за мить уздрів тітку, підбігла до берега з другого
боку, певне, поспішала малу нагодувати та хоч на ніч протопити в хаті. Не встиг попередити. Крига тріснула, розійшлась, і
Катерина Федорівна з головою пірнула в темну прогайвину.
– Вона ж плавати не вміє! – закричав Грицько, хоча нікого
й не було близько. Але тітка виринула. Такого сполотнілого об-
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личчя Грицько зроду не бачив. Обриваючи ґудзики, здер із себе
куфайчину і, тримаючи за одну полу, кинув тітці.
– Хапайтеся! Та хапайтеся ж!
І Катерина Федорівна таки вхопилась.
...Пізно ввечері Грицькові вчулося, ніби хвірточка рипнула.
Справді, хтось зайшов до сіней, постукав у двері.
– Заходьте, – відгукнулася мати. Увійшов Олександр Олександрович із пакунком під пахвою.
– Я тут, Ольго Гнатівно, приніс дещо. Таблетки від застуди
і сяке-таке їстівне. Передайте Катерині Федорівні. Тільки не
кажіть, що від мене, бо не візьме.
Мати розгублено мовчала. Чашка з молоком у Грицьковій
руці так і зависла на півдорозі до рота. Олександр Олександрович поклав пакунка на стіл, пильно глянув на Грицька:
– Ти, хлопче, певне, Богом помічений. А то б ніхто й не знав,
куди поділась. – На порозі обернувся, – хтось ворота старості
дьогтем розмалював. Поліцаї третю ніч підстерігають. – І не
прощаючись, вийшов.

***
«Просто ми, хлопче, заблукали з тобою між трьома соснами, я між своїми, ти між своїми…» Василь проблукав між
тими соснами добру половину життя. Сяк-так видобувся на
прямого путівця, але як не посвітлішало на душі, замулений
суєтним повсякденням камінь, варто лише згадати худорлявого темнолицього чоловіка, муляє ще й досі. Довго сподівався,
що й справді зустрінуться іншим разом, але того іншого разу
вже не судилось.

НЕСПЛАЧЕНИЙ БОРГ
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БУЛО І БУДЕ
Світлій пам’яті дружини
моєї Олександри Кузьмівни
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***
Вечірня тиша край села,
лунку провівши електричку,
у душу голос твій внесла
і засвітила, наче свічку.
І крізь життєвий буревій
й пітьму сліпецької безодні
той чистий вогник – голос твій –
проніс я у моє сьогодні.
Ніхто не уповільнить час,
земля круглішою не стане.
Униз чи вгору – в грішних нас,
в усіх щаблинка є остання.
Чи вознесусь я, чи впаду,
почути б тільки слово віще:
і душу, й пам’ять молоду
мені залишили навіщо?
Одне я знаю до пуття,
і, може, це найбільше значить:
я чув тебе усе життя
і все життя хотів побачить.
***
Хтось позіха: «Яка любов?
Згорає, мов соломи верчик».
А я пірнаю знов і знов
у тихий бір, у теплий вечір.
І так заплуталося все,
що де там розібратись путньо:
коли в минуле занесе,
коли завіє у майбутнє.
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І визнаю єдину суть:
аби зі мною ти усюди.
Та щоб подовше не збагнуть,
чи це було, чи тільки буде.
***
Не гадалось долю пострічати
десь між сосон на краю села.
Зошити, іще не розпочаті,
молоденька вчителька несла.
Нашорошена дівоча пильність
так і не збагнула до пуття,
як в руках у хлопця опинились
й зошити, і все її життя.
Лиш відчула: сутінки прозорі,
вічні свідки щастя і біди
чи зорею з неба, чи сльозою
закотились в душу назавжди.
***
Сутеніє. Двоє на галявині.
А над ними сосни, як віки.
Дівчина і радісна, і злякана,
бо у хлопця дужі дві руки.
Захмелів над молодою долею,
над усім, що вимріяв колись.
Потягнувся до грудей долонею,
а на грудях коси, і спинивсь.
Чи тому, що вперше довелося,
чи іще не звідано чогось.
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Наче доторкнувсь не до волосся –
об її беззахист уколовсь.
У віки, зачаєні між соснами,
зіркою скотивсь дівочий сміх.
...Ти мені ще й досі снишся з косами,
хоч давно й повідрізала їх.
***
Всі чкурнули хто куди із дому.
Ні сестер, ні батька не було.
Догоджати жениху сліпому –
це ж яка ганьба на все село!
Десь би по весільному закону
із півтижня гнулися столи.
Ну, а ми по чарці самогону
із твоєю мамою – й пішли.
Нас вона за хвіртку зі сльозами,
царство їй небесне, провела.
Це вже потім від твоєї мами
мав я щедро й ласки, і тепла.
Що поробиш з пам’яттю моєю?
І рукам забутись не дає.
Я тримавсь за тебе однією,
ніс у другій «придане» твоє.
Хоч тоді і не було одвіту –
скільки радості й жури гряде.
У своє прийдешнє йшло по світу,
не наосліп щастя молоде.
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***
Знов заплутались в моєму чубі
шорсткуваті пальці і слова.
Знову й знову усмішку я чую
і мовчу, бо подих забива.
Ех, коли б вона німою піснею
із твоїх очей та у мої,
щоб від подиву аж зорі свиснули,
і позамовкали солов’ї.
Тільки зорі, ні, не засвистіли,
не урвалось тьохкання в гаю.
І журбу вже зовсім посивілу
я схиляю в пелену твою.
Бо судьба від сонця відлучила.
Все навпомацки: і ночі, й дні.
Але, слава Богу, із очима
пощастило все-таки мені.
І коли, бува, терпець урветься,
й до людей, немов до сонця, рвусь,
перше ніж побачити їх серцем,
я твоїми карими дивлюсь.
***
Ти сама і за суддю, й за свідка.
Пів на восьму. В школу вже пора.
– Олександро Кузьмівно! – з-за хвіртки
знов тобі щедрує дітвора.
Небо набурмосено сіріє.
Стежка між городами блука.
Твій портфель в найдужчого – в Сергія.
Руки – у Наталки і Федька.
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Зовсім ще недавно олівцями
кожне з них доводило своє:
що у сонця не якісь там плями –
навіть очі, навіть вуха є.
' світу,
...Розійшлись, роз’їхались по
щоб згадати десь і осягти,
як найвищу на землі освіту,
всю глибінь твоєї доброти.
І коли самій нестерпно в хаті,
а думкам ні краю ні кінця,
знов і знов окаті та вухаті
усміхаються тобі сонця.
***
Ти цілуєш – щоб скоріш вернувся.
І, нарешті, поїзд мій руша.
І здається, не вагон гойднувся,
а пішла навприсядки душа.
Що й казати – весело на людях.
Та в дорозі всякого бува.
Шпигоне отак зненацька в грудях –
і затуманіє голова.
Уриваю будь-яку розмову.
Відкладаю будь-які діла
і молюсь, щоб доторкнулись знову
теплі губи до мого чола.
Всі гріхи простили милостиво.
А якщо не вирину з імли,
ще й біблійське сотворили диво –
воскресити хоч на мить змогли.
Їх всевишність, критися не буду,
і покірно, й чесно визнаю.
З ними я і без страшного суду
побував і в пеклі, і в раю.

108
***
Неначе нічого й не снилось,
і хмари ніякої близько,
та знову чогось розходилось
моє конопате грозисько.
Як гримне, як блисне – куди там
Ільку і його колісниці.
Щоб буть отакезним сердитим,
йому і вві сні не присниться.
І хатня, й надвірна морока.
І я сумніваюся, братця,
чи вистачить духу в пророка
ще й громом опісля пограться.
Нехай і ні зá що покараний,
я буду їй пісню складати.
Світи блискавицями карими,
грозисько моє конопате!
***
Десь цвірінькнула надворі птиця.
В хаті тиша чергу відбува.
І чомусь, ну, хоч стріляй, не спиться.
Й руки захололи, і слова.
Дивна, страшнувата задубілість.
Ніби саме зараз, як на зло,
мов зірки в криниці, погубилось
все, що є, що буде й що було.
Наче перед прірвою якою,
навіть час спіткнувся, зупинивсь –
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звідкілясь з-під стелі наді мною
кажаном-зловісником завис.
І щоб якось тій біді зарадить,
у тепло, у спокій утекти,
я тихесенько приляжу рядом,
буду слухати, як дишеш ти.
***
Хтось буде під кленом під нашим стояти
і чути, як пісня зринає нова.
Хтось буде... А м’ята... Чого оце м’ята
терпким холодком повіва й повіва?
А близько нікого не чути й не видко.
І ти на руках, наче снопик тепла.
Зітха моріжок. І якась ворожбитка
над нами циганське шатро нап’яла.
Високе та чорне, аж сяє дірками.
Хоч пісня й сумна, мов чиєсь каяття,
ми з нею усе ж не замрем під зірками,
бо гаряче диха жадоба життя.
Іще до народження став я щасливим.
Хіба не для того ознака була,
щоб так уночі богоствореним дивом
потрапив до рук мені снопик тепла.
І хто б у віках не спинявсь коло м’яти,
кого б не п’янили украй солов’ї,
я буду у грудях його калатати,
ти будеш світитись в зіницях її.
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***
Хтось, може, й скаже – вигадки старечі.
Та скільки років ще не промине,
ні, не забудеться, що в перший вечір
не я тебе провів, а ти мене.
У спогадів своє – осине жало.
І біль такий, що й душу спопеля.
Мене ти і стрічала, й проводжала.
А я – ні разу і нізвідкіля.
До нашого й від нашого порога
між вічністю й життям лягла межа.
Тебе я в найостаннішу дорогу,
та й то під руку з кимось, проводжав.
***
Ти не майнула зорею –
хвилькою світла й тепла.
Роки і роки моєю
долею просто була.
Де ж тебе, доле, шукати?
Де ти лишила сліди?
З осиротілої хати
йти за тобою куди?
Може, тихцем між грядками?
Там твоя тінь вироста.
Чи, як берізка гілками,
думкою, серцем, руками
мовчки обняти хреста?
Пошуки – марна морока.
Ти ж бо і ночі і дні,
доле моя кароока,
тихо болиш у мені.
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***
Чи вже вдача отака вразлива?
Бо чомусь незмінно навесні
з року в рік одне траплялось диво:
з року в рік здавалося мені,
що довкола нашої оселі
не квітневе сонце й ручаї
світ робили теплим і веселим,
а твої калинові чаї.
Ти в’язала восени пучечки.
Кожен неабияк – до ладу.
«Де калина? Ось де, недалечко.
За грядками. Хочеш, проведу?»
Щось було воістину знаменне.
Бо завжди від дотику руки
знов тяглись, самі тяглись до мене
скроплені росою ягідки.
Вкотре розкотились перші грози,
вкотре відкотилася зима,
вкотре квітень... А мене морозить.
Ні пучечків, ні тебе нема.
***
В моє розчинене вікно
усе нараз – і сонце, й вітер.
Не розкисав я вже давно,
а тут сльозу раптову витер.
Здалось: в розчиненім вікні
ми знов удвох. Іще тодішні,
ледь посивілі. Й ти мені
розказуєш, які в нас вишні,
які троянди в квітнику.
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Й жартуєш: «Напиши поему».
А я ловлю, як тінь легку,
тремтіння в голосі твоєму.
Напевне, пам’ять береже
той день, хвилину ту як милість.
Бо, може, ти тоді уже
в моє сьогоднішнє дивилась.
***
Мох під соснами, чим не перина?
Ще й зозуля кує, не вгаває.
То й не штука – тихенько поринуть
у одвічно зелене й безкрає.
Там усе неймовірне насправді.
І неначе це зáвжди бувало:
ти у білому-білому платті,
й не гукнула мене – закувала.
Я побігти хотів за тобою
у безкрає, в одвічно зелене,
тільки сосни глухою стіною
стали враз на дорозі у мене.
Вгомонилося серце потроху.
Із-під тиші, як з-під покривала,
я підвівся з прим’ятого моху.
А зозуля... Зозуля кувала.
***
Всі, як один, і хлопці, і дівчата
у чунях, в дешевеньких куфайках.
Але було тут чудо розпочато
в півста лопат у молодих руках.
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Із тополят тополі в світ з’явились.
Їх гріє сонце, вітер стереже.
А скільки тих саджальників лишилось –
лічити майже нікому уже.
Лише тополі гомонять з вітрами,
як радісно в ту весну їм було
відчуть тонюсінькими корінцями
душі твоєї й рук твоїх тепло.
І навіть з потойбіччя, навіть звідти,
я знаю, ти в усі, як є, часи
благословлятимеш і їхні віти,
і кожну крапельку на них роси.
В думках сюди ходжу я мимоволі
і сподіваюсь у душі чомусь:
хтось підведе мене під ці тополі,
і я хоч з однією обнімусь.
***
Не знатиме ніхто й ніколи,
як з року в рік і день за днем,
коли життя кипить довкола,
в сліпого буть поводирем.
І як тій ніжності жіночій
до німоти, до забуття
пірнути в чоловічі очі
не довелося за життя.
Вже так означено судьбою:
В досвітній час негомінкий
цю таїну взяла з собою
на Божий суд – не на людський
І хоч ніяк до того суду
захиснику не підійти,
я все одно молитись буду
за все, що витерпіла ти.
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ПОРТРЕТ
І вночі і вдень з тобою знов
розмовляю крізь віконце наче.
Скільки буде ще таких розмов?
І ніхто не чує і не бачить.
Цим я і живу, і дорожу,
і до тебе у якусь хвилину,
перетнувши остраху межу,
крізь оце віконечко полину.
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ОСТАННІЙ БОРГ
***
Пахне снігом і землею
		
березнева ніч.
Бовваніють десь за нею
		
тіні всіх сторіч.
І минулих, і прийдешніх.
		
Й смутку глибина,
наче іній на черешнях,
		
тиха і ясна.
Та ще й місяць мудрим свідком
		
в душу зазира.
Але й він не скаже, звідки
		
узялась жура.
Чи було якомусь пращуру
		
так не по собі,
що лишивсь у вічну спадщину
		
невимовний біль?
Чи вже серцю захотілось
		
відболіти так,
щоб на потім не лишилось,
		
на чиїсь літа.
Упаде, згорить зорею
		
тим літам навстріч.
...Пахне снігом і землею
		
березнева ніч.

116
***
Якову Івановичу і Катерині Петрівні
Кучеренкам

1

Ми з дідусем під ожередом.
Дідусь повчають: «Хто, козаче,
щоранку п’є джерельну з медом
сто літ живе. Й живе добряче».
А біля ніг дзюрчить джерельце
і медом пахне. Он як чути!
Дідусь жалілися на серце.
От тільки чим би зачерпнути?
А руки скам’яніли наче.
Я скрикнув і розплющив очі.
Дідусь лежать. А мама плаче.
Дідусь підводитись не хочуть.
А може, знову сон усе це?
От зараз підхоплюсь – і з хати.
Бо можна із того джерельця
іще устигнути набрати.
2

Звичайний хлопчак із села.
Скажу вам по честі – горджуся,
що в мене за няньку була
сувора і добра бабуся.
А я на м’яча захотів
карбованця будь-що зібрати
і витрусив п’ять срібляків
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з копилки в молодшого брата.
Під тином кропивка густа.
Бабуся навчали нескупо.
І щедра наука ота
до мене дійшла через дупу.
Чи буду, чи ні у раю?
Якби ж то, бабусенько, знали,
коли кропивою шмагали,
ви душу спасали мою.
***
Петру Федотовичу
і Ганні Яківні Тимченкам

1

У тінь від батьківської хати,
і не далеку, й не близьку,
я повернуся зустрічати
весну останню на віку.
Замру із тишею в обнімку,
й благословення весняне,
улітку станеться чи взимку,
хоч на єдину мить сяйне.
І в неминучості прощальній,
хто б не схилявся у журбі,
ту мить, той пролісок останній
я подарую сам собі.
Й піду із батьківської хати,
із того, що судьба дала
ще до народження пізнати, –
із материнського тепла.
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2

Ти мене у вересні у щедрім,
не в сорочці народила, ні.
Що вже мрії, коли й сонце щезло!
Щезло все у чорному вогні.
Миготіли спогади примарні,
у пітьму зривалися важку.
І мене везла ти до лікарні
на скрипучім найманім візку.
Не завжди було корові в ясла,
не завжди й кандьору для братів.
А для мене мед і навіть масло.
«Трошки потерпи…» – і я терпів.
Все, що маю, все моє горіння
зайнялось тихесенько звідтіль –
із того всевишнього прозріння,
що бува, як подолаєш біль.
І не раз, коли й душа затерпне,
в спогадах я знову погублю
всі жалі, немов у зморшках теплих,
бо і досі ще терплю. Терплю.
І мені, напевне, вже не вдасться
і до скону осягти всього
материнського страшного щастя:
двічі народити одного.
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***
Ганні Олексіївні Паншиній,
лікарю і другові

Так вийшло. Мати в час розпуки,
що й дихать навіть не дає,
в ту весну вам із рук у руки
передала життя моє.
У забутті не захолоне,
ясним лишиться назавжди
і дотик теплої долоні,
і голос: «Віршика склади!».
Хоча рядки і кострубаті,
в них воскресало світле щось.
І саме з них у тій палаті
моє прозріння почалось.
Переливання крові, може, –
великий шанс. Але, мабуть,
і швидше, й більше допоможе,
як світлу душу переллють.
Не дай, Господь, такої втрати!
У білий світ чи зможу я
із серця в серце передати
хоча б ім’я! Хоча б ім’я!
***
Людмилі Яківні Поляковій

Посеред світу усього
стояла ти в кофтині простій
і вірша слухала мого.
Ішов пекельний сорок шостий.
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Свої у пам’яті діла
і свій неписаний рахунок:
ні перший наш не зберегла,
ні наш останній поцілунок.
Не загубила одного:
як ми, обділені судьбою,
посеред світу усього
прощались й рюмсали обоє.
І вже на самому краю
нарешті пам’ять постаралась:
дві немочі, твою й мою,
звела в одну – сирітську старість.
Згасають не лише вогні.
Та якщо глянуть правді в вічі –
ніяк не вірилось мені,
що сиротою стану двічі.
І пам’ять в ці скорботні дні
я осінив знаменням хресним.
Ти не пішла навіки, ні!
Ти в сорок шостому воскресла.
***
Друзям моїм – Сергію Мушнику,
Юрію Герасименку,
Володимиру Федорову

Чи сонячний день, чи похмурий,
три слова прості та ясні –
Сергій, Володимир і Юрій –
ще світять сліпому мені.
Яка б не періщила злива,
вітрисько б який не ввірвавсь,
їх плечі і справа, і зліва
відчую зненацька не раз.
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І їм, і собі на догоду
живу, а не згадку сумну
про рівність, братерство й свободу
наївну балачку почну.
Й не буде нітрохи надлишку,
як візьметься бозна-звідкіль
із віршами вперемішку
буття чоловічого сіль.
Остання цигарка по колу,
горілка «з горлá» по ковтку,
і все аж сміється довкола.
І скільки всього на віку!
Хоч з цим і змиритись нелегко –
лишився куценький запас.
Я ваше відлуння далеке,
я пам’ять болюча про вас.
***
		

Миколі Олександровичу Дашкієву

Ліпився вірш, глевкий і кривобокий.
Мені ви не прощали тих рядків.
І наш гурток втрачав, бувало, спокій,
як вулик потривожений, гудів:
«Чи він здурів! Он у куточку мати.
Ну, хай хлопчина щось не те зліпив,
але ж яке то серце треба мати,
щоб ось отак знущатись над сліпим?»
...Коли в кишені «хруст» і «блиск» на грудях,
й піднятись над «невдахами» зумів,
усе частіш стидаємось на людях
не те що вчителів, а й матерів.
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Й моє, напевне, сонце скоро зайде.
Та добрим словом і в останній час,
Миколо Олександровичу, знайте,
не постидаюсь я згадати вас.
***
		
		
		

Миколі Гончаренку

Ой вербо, вербо, де ти зросла,
що твоє листячко вода знесла?

				

Із народної пісні

Її зрубав сусіда нишком,
усю на дрова попиляв.
Сто літ на вітер, може, й з лишком.
Тепер хоч грітиме, мовляв.
У грубці катом невситимим
не все понищилось дотла.
Її душа гарячим димом
кудись у небо утекла.
Бува, ні хмарки в високості.
І раптом звідти тінь слаба,
немов до берега у гості
прийшла зажурена верба.
Зробили б з неї добру кладку,
або човна, чи хоч весла.
Тоді нехай би навіть згадку
вода, як листячко, знесла.
І можна б край журі покласти,
якби, прийшовши на ріку,
хоч хтось побачив тінь гіллясту
на потемнілому пеньку.
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***
		

Миколі Олексієнку

Тебе б ще довго не скосила старість.
Підсік тебе зненацька чорний день.
І скільки їх іще в тобі зосталось
ніде й ніким неспіваних пісень!
Але даремно зажурились квіти,
даремно занімів акордеон.
Яке б не лихо – гріх пісні жаліти,
бо є незрушний на землі закон.
Ти в світі жив не мовчки, не травою.
І не травою зійдуть повесні,
а радістю чиєюсь і журбою
твої іще неспівані пісні.
І не біда, що у одвічнім плині
зостатись всього-на-всього змогла
від кожного, хто упокоївсь нині,
лиш крапля безіменного тепла.
Їй не судилось ні на хвильку вмерти,
без неї в світі не було б життя.
І навіть час її не в змозі стерти
немилосердним віхтем забуття.
***
Миколі Криворотову

Ти знов гадаєш, на яких вітрах
скубнуть тобі невстрійливого чуба.
І світ не уявляєш на китах,
не уявляєш світ плескатим чудом,
де хто вже тільки нишком не хотів
одним із трьох із непохитних стати.
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Кити? То й що? Ми чхали на китів!
Округлимось і відпихнем хвостатих.
І ти в дорозі. Дальній, як завжди.
До марева чи світу сотворіння.
Й здається: літаки і поїзди
вже від твого гуркочуть нетерпіння.
Тайга в обійми, як ведмідь, згребе.
Амур ушкварить сонцем і дощами.
Й даремно будуть жалити тебе
кліщі енцефалітні та міщани.
***
Пилипу Петровичу Яшинкіну

Подзьобана, пошкрябана броня.
Скрегочуть гусениці. Брук іскриться.
А по двору, неначе мишеня,
зацьковано хлопчисько метушиться.
Зненацька люк відкинувсь, і лице
аж засвітилось в прорізі імлистім.
– Скорєй сюда! – й на добавку слівце,
мов із-під трака іскра. – Да садісь ти! –
...Чи залишився він хоча б ім’ям?
Онук, як слідчий. Спогади, як свідки.
– Ти воював?
– Я був іще хлоп’ям.
– А той шолом у тебе взявся звідки?
І знову посвисти ударять злі,
і двір, як пастка, й мишеня-хлопчисько.
Сяйне лице у прорізній імлі,
і усміхнуться очі близько-близько.
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***
Олександру Андрійовичу Сощенку

Солдатська смерть лишилась там –
		
в окопі на горбку.
І тільки шрам, навкісний шрам
		
через усю щоку.
Та, наче спалахи ракет
		
крізь сніжну заметіль,
усе: і радісне, й гірке –
		
ще світиться звідтіль.
І хтось, ковтнувши язика,
		
заціпивши брехню,
від шраму погляд відсмика,
		
мов руку від вогню.
Хоч як, а кожен до кінця
		
свого хреста несе.
Сміється він на півлиця
		
і журиться – на все.
***
Синові Сергію

Нічого слухати не можу,
бува, що й голосу свого,
за цю ступивши огорожу,
немов за край життя всього.
Усе болюче і нестерпне,
бо тут не тиша – тінь твоя.
Та тільки з пам’яттю про тебе
я сам на сам ще не стояв.
Он мовчки погляду журного,
немов сама твоя судьба,
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не в далеч обрію ясного –
у землю втупила верба.
І дві сестриці білокорі,
й не розібратися як слід,
до тебе стиха щось говорять,
а чи від тебе в білий світ.
***
А часу лишилася жменька у в мене.
А ним не торгує ніхто з-під поли.
Пробачте, що я не назвав поіменно
усіх, кого пам’ять й душа берегли.
Я кожного з вас пом’янув і оплакав.
Самотність. Чи клята надовго тюрма?
Із мислимих всіх і немислимих знаків,
аби підказав, ні одного нема.
Вас більшість. І я, хоча б зрідка приснились,
канючу у пам’яті, ніби старча.
Берусь полічити усіх, що лишились,
а пальців уже й на руках вистача.
Журбою таку не поповниш нестачу.
Лишилось одне: перед Богом й людьми
молитись за вас. Але більш не заплачу.
Останні борги віддають не слізьми.

В ЦАРСТВІ ТРИДЕСЯТІМ
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***
Вже й не збагну, бо зá день так начовгавсь,
чи це мій дім, чи, може, вся земля.
А тиша, ніби завинила в чомусь,
прийшла навшпиньках бозна-звідкіля.
І так відчулася її присутність
живою майже у цю ніч мені,
що хочеться до неї доторкнутись –
чи пройде наскрізно рука, чи ні?
Здалось, немов шкарлупка розкололась.
Давно минуле, але все ж моє,
мені лиш чутний незабутній голос
не звідкілясь – із тиші подає.
Обнявшись звично з давньою журбою,
руки не простягнув, не доторкнувсь.
Мабуть, як перед першою любов’ю,
я й перед нею завинив чомусь.
***
Дали – і, певне, помилились –
іще до світу нам любов,
бо як монету, а не милість,
знаходимо і губим знов.
Ще й брешемо усім завзятим:
«Не рипайтесь! Нема ніде.
Хіба що в царстві тридесятім
якась принцеса дурнів жде».
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НАВІЖЕНА
Давно це сталось. Водяний
покликав в гості домового…
Зійшлись в млині. А млин старий.
Такий старий – чи й вийдеш з нього.
Немолоді й приятелí.
Аж мохом поросли обидва.
І під водою й на землі,
ну, хоч кричи, усе обридло.
Неначе млин перемолов,
і тільки пил зоставсь на жорнах.
Беззубий ківш нудних розмов
з порожнього в порожнє горне.
Даремно вискірки-чарки
у тьмяні зазирають очі.
І раптом сміх із-за ріки
й зітхання стримане дівоче.
Неначе спалахом звідтіль
зненацька вдарило по вікнах.
Здригнулись бороди густі,
і важко кліпнули повіки.
Пошкутильгали до вікна.
«Та, ні. Сама стоїть, без хлопця.
Чи не звихнулася вона?
Отак от Скіритись чого б це?»
А навіжена ув одвіт
ще й обнялася із вербою.
І вперше за стонадцять літ
зітхнули крадькома обоє.
Гойднулась пам’яті імла,
і над віками, і над лугом

130
З одним русалка попливла,
крутнулась відьма перед другим.
...Кректав тихенько млин старий,
і довго-довго серед нього
украй сп’янілий домовий
ридав на грудях водяного.
***
Рука в руці. Любов? Любов.
згадається іще –
шалено бурхаюча кров
і десь там ніжний щем.
І все. Неначе бульбашки,
схопилось і нема.
І топчуть по землі стежки
він сам, вона сама.
«Любов? – кепкують, – звідки? Де?»
А на землі дива.
А на землі весна гуде!
Он джміль і той співа.
І мій сусіда у саду
свою стареньку обійма,
мов наречений молоду,
та ще й сміється: «День? Дарма!»
Не у зажурі двоє ці,
що марно час тече.
Бо знали: крім руки в руці,
іще й плече в плече.
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***
Як батько й мати були молодими,
а я біля припічка стриг кота,
чую – тихенька розмова між ними.
Я нашорошився, бо не проста.
«Зозулька», «соколик» – звісно, усе це
не страшно, хоч трохи й слова чудні.
А от те, що мати в батьковім серці,
чомусь неймовірним здалось мені.
А може, взяти й сказати їм прямо:
Ну, як же це так? Це ж зовсім страшне!
І вибігаю з-за комина: «Мамо!»
А вони й не чують наче мене.
Лише усміхаються якось дивно.
А що в очах, не розбереш як слід.
І довго скрізь по городу ходив я,
аж доки покликали на обід.
РУДИЙ
Іще змалку в Стьопкá рудого
на життя загрози прямі.
Всі дівчатка липли до нього.
А чого – не знали й самі.
Вже й доросленьким привередам
подих зопалу забива.
Липнуть. Наче тарілка з медом,
а не Стьопкова голова.
І пішло гулять по народу,
на великий Степанів гнів,
ніби сам він рудий не зроду –
від помади почервонів.
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Й нині кличуть Стьопка рудого.
Тільки от яка дивина:
досі липнуть жінки до нього,
а в Степана вже сивина.
***
Боже спаси, не пройда!
Просто нудно самій.
Просто ніхто не пройде,
щоб не всміхнутись їй.
Вулиця й не гадатиме,
зараз моргнула кому,
чи отому кирпатому,
чи, може, світу всьому.
В сквері яснім зеленім
сяє, мов день, до всіх
під молоденьким кленом
чистий прекрасний гріх.
***
Худе й струнке дівчисько
принишкло за кущем.
Йому б іще учиться
та гратися іще.
Ой ні! Не до книжок їй!
Забуло все дівча.
За листом лист пожовклий
зрива й не поміча.
А він іде й не дивиться.
Дорослий зовсім став.
Із хлопцями ходив оце
рибалити на став.
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І навіть із дівчатами
говорить з усіма.
А от при ній мовчатиме.
Чого? Не зна й сама.
То де вже до книжок їй?
Засмучене дівча
за листом лист пожовклий
зрива й не поміча…
***
Що за врода у дівчини?
Ой, чи трудно вгадать!
Десь у казці позичила
та й забула віддать.
Вкрала сонце очима,
і хіба то біда,
що аж сліпне хлопчина,
коли в них загляда!
Й поспішає за нею
у веселім теплі
все, що є над землею,
все, що є на землі.
Бо таке щось у дівчини
весняне, молоде,
що ніде не позичити
і не вкрасти ніде.
***
Давно вже в тумані сизім
навпомацки, мов сліпці,
русалки росу нанизують
на місячні промінці.
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Русалки, долі дівочі,
скажіть, доки сплять півні,
чого ви закрили очі,
чого ви, чого сумні?
Чи, може, кущем імлистим
лякає вас верболіз?
Чи, може, оте намисто
не із росинок – із сліз?
Питаю й чогось боюся.
А десь верба під вікном
шепоче, немов бабуся
все моляться перед сном.
А може, сказати хоче
в старечій своїй журбі,
чого в тебе щедрі очі,
а губи такі скупі.
***
Ми в неї всі закохані були.
Банально, може, та зате правдиво.
Усі гуртóм картопельку пекли.
А печена картопля – справжнє диво.
Ще вогняну розломиш пополам
та не поскупишся на дрібку солі –
і – Господи! – якої втіхи вам,
чого іще вимолювати в долі?
А посеред гурту нашого – вона.
чомусь Замислилася на хвилину.
У голубому ситчику княжна.
І, звісно, їй найпершу картоплину.
Не знаю, як кому, а от мені,
бува, ще й досі ненароком сниться:
неначе сам печусь я у вогні.
А той вогонь із голубого ситцю.
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ЖІНКА
Яка не є, все’ дно – вродлива.
У хвилі бавилась морській.
Була в чім мати народила –
в сліпучій величі своїй.
Не поспіхом на берег вийшла.
А там ні вітру, ні людей.
І дві великі спілі вишні
всміхнулись сонцю із грудей.
З очей сяйнула таємничість.
І брови, ніби заповіт,
що може тільки Їх Величність
отак дивитися у світ.
Хоч королева й без корони –
підвладні їй усі краї.
І море хвилі, як поклони,
кладе й кладе до ніг її.
***
Так урозбіч не розкидають
й сто галактик двох людей,
як отой набряклий кривдою,
безпросвітно довгий день.
Але що, ну, що ті віддалі,
те стражденство мовчазне!
Їй же бо, вродилась відьмою!
Воскресаєш, як зітхне.
Все навкіл ізнов красиве,
до шаленства молоде.
І у кожній жилці сила
щедрим дзвоном знов гуде.
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Переробиш скільки діла –
аж самому невтямки.
І подумаєш зраділо:
«Ти дивись! Люблю таки!»
ВАЛЬКА
Новела
Мовчуна якогось помічати?
Ще б чого не вистачало їй!
А дівчата, ох, оті дівчата!
– Прогадаєш, Валько. Не дурій!
Ну, буває, гляне сумовито
чи якусь там книжку занесе.
Та на покуті ж не садовити?
І до чого остогидло все!
А як зозла ще й до діла взяться,
то й потрібна часом тільки мить,
щоб якогось тертого завзятця,
ніби громом, поглядом спинить.
А що тертий, бачила спочатку
й дивувалась: «Сила отака!»
В ящиках аж на саму Камчатку
симиренку зі свого садка».
Все закíнчилося швидко й просто.
Тільки згадка, як вчорашня мла.
Наче у чужу, несвіжу постіль
ще й голим-голісінька лягла.
А тепер от Зойка підростає
і сама з собою розмовля:
– Хто це, Зоєнько, у сквері? Тая.
З ким вона? Із татусем гуля.
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...Молодість! Хіба вона воскресне,
коли раптом зробиш відкриття,
що старіша за усіх ровесниць
не на рік якийсь там – на життя.
І зітхальницям не здогадатись,
як воно в гнітючу самоту,
байдуже чи страшно натикатись
день крізь день на сумовитість ту.
От і зараз – лихо, а не настрій.
Наче б і від себе утекла.
Не сказала хлопцю навіть «здрастуй».
Знов майнуло: «В’язне, як смола!»
Ще й по Зойку їхати у ясла.
А трамваї стали, як на зло.
І усе затьмарене, погасле
запекло, занило, ожило.
І кому відчути, як не жінці,
всім єством відчути, що вона
не на цій заюрмленій зупинці –
на усьому світі не одна.
Зблідлий і рішучий, як хлопчисько,
віджбурнув цигарку, підступив:
– В мене тут машина... Зовсім близько... –
І гойднулись вікна і стовпи.
І хіба то гріх ізнов широким
світ побачити із «Москвича»
і плечем торкатись ненароком
до чийогось теплого плеча?
– Зойко! – розляглося по алеї. –
Он дивися хто! – І враз мала
аж сяйнула вся і мимо неї,
мимо неї руки простягла.
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Дітвора принишкла за кущами.
Десь трамвайний прокотився грім.
– Ой, який він здоровенний, мамо!
Ну, чого ми стоїмо? Ходім.
***
Ані сусідів, ні рідні,
нема нікого у лісничого.
Пожовкле фото на стіні.
Надворі дощ. Робити нічого.
Бо скільки тих домашніх справ?
Он домліває борщ наперчений.
Собаку вже нагодував.
Змастив вінчестера ще звечора.
Він полював не на показ.
Де красним словом, де рушницею.
І тільки раз, єдиний раз
не пофортунило мисливцеві.
Хоча усміхнена «мішень»
згубилась десь у часі й просторі,
б’є, як віддача, кожен день.
Та й сам він – як відлуння пострілу.
Здається, і жалю нема,
життя уже за половиною,
а тиша диха крадькома,
неначе хтось стоїть за спиною.
***
На столі смердюча попільниця, 		
недопита пляшка, чарки дві.
І між них, огиділо й дивиться,
як завжди, півсотні чергові.
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А в Писанні є сторінка втішна. 		
Бо виходить із того письма:
не лише вона на світі грішна –
жодного безгрішного нема.
За слізьми, за Божою росою,
десь далеко прохолов і слід
від тії дурепи, що красою
замахнулась загнуздати світ.
І хоча сама давно не плаче,
бо ніщо вже душу не пече,
та крізь сон здається часом, наче
десь маля заходиться плачем.
***
Не згодилась до нього в перший вечір.
Додому попрохала підвезти.
І коли злегка доторкались плечі,
ані на хвильку не завмерла ти.
Й вінчатися пішла не через три дні.
Вагалася, а він хотів скоріш.
Але пішла. Бо думала: хоч злидні
тепер не будуть заїдати більш.
Розкішне все, на що не втраплять очі.
Догідлива служниці метушня.
Ти в ліжкові стараєшся щоночі
і потихеньку рюмсаєш щодня.
В циганки, звісно, щастя наворожиш.
Та перш ніж Богу возвести хвалу,
спитай себе, чи відмолити зможеш
цей гріх, цю пожиттєву кабалу?
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ТІНЬ
Він був прóсто хлопцем, не якимсь дияволом.
Не було п’янкішої в дівчини весни. 		
І упала гордість, наче тінь від явора,
в моріжкові роси, мов сльози, рясні.
Не просила милості у трутного зілля.
Бо тепер, говорять, це діло просте.
Полюбила іншого. Справили весілля.
Чоловік шанує, дітвора росте.
І вона – аж світиться. Та буває часом
все її вродливе, горде, молоде,
наче щось зненацька затьмарить, погасить,
наче тінь од явора раптом упаде.
РОМАШКА
Чи легко на серці, чи важко,
як рідній, жаданій судьбі,
німа ворожбитко ромашко,
шепочуть дівчата тобі.
У лузі чи в затишку хати
з тобою в тремтливих руках
їх манить одвіт відшукати
у білих твоїх пелюстках.
Жіноче життя – наче віха,
поставлена кимсь навмання.
Їх рідко відвідує втіха,
а скрута гостює щодня.
Надію, що долю вже видко
й за нею йде щастя слідком,
даруй їм, даруй, ворожбитко,
останнім своїм пелюстком!
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СИВИНА
– Тьох та тьох! – То солов’ї.
Жаль – ночей лишилось мало.
Русі кучері твої
потихеньку срібло вкрало.
І ніхто не зможе звіт
скласти з наміром повчальним:
скільки болю, скільки бід
за тим «злодієм» печальним.
Все життя, як мить одна.
І ціна тієї миті –
гість незваний – сивина –
найдорожче срібло в світі.
***
Уже нетерпеливим сміхом
ясніло двійко оченят,
бо цілий рік між інших – їхня,
а поміж ними – нічия.
То був трикутник споконвічний –
дівча і двоє хлопчаків.
А ще були війна і відчай.
І холод пік, і голод їв.
Та на землі немає сили
тії, що хлопців зупиня.
Обидва крадькома носили
по макорженику щодня.
І без найменшого вагання
мала богиня недарма
ті картопляні два визнання
ділила мовчки між трьома.
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І їй же бо, даремно свідчать,
що, скільки й крутиться земля,
отой трикутник споконвічний
лиш третіх зайвих виявля.
Бо вочевидь в душі відклалось
і не згубилось в суєті,
що навіть пальців не торкались,
як брали з рук шматочки ті.
СКАРБ
Ця фотокартка після смерті
знайшлась в кишені боковій
у дідуся. Краєчки стерті.
Військова дівчина на ній.
Напевне, ніжністю п’янкою
колись утішився солдат.
Ще й, може, винесла із бою
напівживого у санбат?
Й війна, й життя – усе минало.
Але за ним одне слідком:
і наяву, й вві сні зринала
фанерна зірка над горбком.
Скипав, коли, бувало, судять
про фронтових дівчат жінки.
Він не ховав – носив на грудях
болючий скарб усі роки.
Нема ні імені, ні дати.
У піджачку носив старім.
Неначе давній борг віддати
хоч так хотів – теплом своїм.
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***
Я вам усе життя радію.
У час кривавої імли
любов, і віру, і надію
ви зберігали й зберегли.
Куди там думать про нірвану!
Бо кожна, хоч і не свята,
на ту Голгофу окаянну
несе й несе свого хреста.
А в часу крила – не крильчата.
Махне – і вже он правнуча.
Терпіння вам не позичати.
Життя ж ніхто не позича.
Усе оце гучне й красиве
не для годиться я верзу.
Хай вам Господь доточить сили
і витре усміхом сльозу.
***
Гадай, як хочеш – чи закон це,
чи, може, вигадка чия:
для всіх одне єдине сонце,
а зірка в кожного своя.
Її не бачив я ніколи,
та знаю зірочку мою.
А тиша, ніби храм, довкола.
І я у храмі тім стою.
І так тривожно серце тенька.
Молюсь у темряву кудись,
щоб промінець живий тихенько
в мою долоню опустивсь.

144
Я не затуркане ледащо,
не «на закланії» вівця.
Хоч що – не відпущу нізащо
того живого промінця.
І байдуже, що, може, гірко
я буду каятись чомусь.
Скотись до мене! Чуєш, зірко?
А то до тебе піднімусь.
***
В якомусь царстві солов’ї.
А тут стриба хлопчина хвацький
через веселі ручаї
й співа чудне й по-чудернацьки.
Гурток бабусь біля воріт,
і кожна змолоду зубата.
дзвінкому стрибуну услід
примружились підсліпувáто. 		
Хоча й зітхнули бабусí, 		
не стали гудити й сміяться.
Бо добре, добре знали всі,
чого співають у сімнадцять.
Їм той хлопчисько й ручаї
на мить зробили будень святом.
І хто сказав, що солов’ї
ще десь у царстві тридесятім!

ДАЛІ СВІТУ
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***
Коневі байдуже завжди,
бо не бере того до серця,
чому не меншає води,
коли із річки він нап’ється.
Він просто хоче пити й п’є
спокійно, щоб не похлинутись,
і пильно дбає про своє:
хвостом від ґедзя відмахнутись.
А вершник? Вершник похлинувсь.
Забувши справу, остовпілий,
він задививсь у глибину,
як у вікно посутеніле.
І довго не вставав з колін,
бо відчував у ті хвилини,
що з незбагненним чимсь і він
тихенько злився, мов краплина.
Що від тієї дивини –
і не востаннє і не вперше –
не більше стало глибини
і незбагненності не менше.
Даремно вершника кудись
на всі шляхи іржання кличе.
Він далі світу задививсь.
І сяють сльози на обличчі.
***
Я клятвено вкотре з нудьги захотів
триматись суворого ладу.
І купу забутих пожовклих листів
подалі запхнув у шухляду.
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Ніхто листуватися не поспіша.
Ні холодно з того, ні жарко.
І раптом шугнула у п’яти душа:
поштарка! Їй-богу, поштарка!
Здається, з усіх задзвонило сторін.
І раз задзвонило, і двічі.
І то вже не дзвоник, а храмовий дзвін –
отой, що спрадавна скликає на віче.
***
Лідії Доценко

1

Настирлива думка шкребе і шкребе:
чого я мордую самого себе?
Он сонце вмостилось в моєму вікні,
і ранок знадвору щебече мені,
і ледь не на весь розлягається світ
сусідського півня хрипливий привіт.
Аби вгомонить самоїдство моє,
брехуха-зозуля кує і кує.
І голос жіночий мене умовля,
що світ всього-на-всього ще немовля.
Не треба малого картати дарма.
Ось-ось підросте, набереться ума.
Голубонько сестро, я чую тебе!
І начебто вірю, а думка шкребе.
2

Життя, то уявна, скоріш, благодать,
бо рóки – відчахнуті віти.
Про все, що не сталося, пізно гадать.
За втраченим пізно жаліти.
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І старість хіба що одним утіша,
яка б не стриножила кволість:
щоб стрілись отак-от з душею душа,
ніколи не пізно, ніколи!
***
Віктору Бойку

1

Малому хотілося довше
дивитися нишком щодня,
як батько кілочки в підошву
ударом одним заганя.
Коли ж на колючку наткнувся,
він матір знайшов на грядках
та в пелену теплу не рюмсав,
сидіть не схотів на руках.
А платить судьба без обману.
То й визначить добру ціну:
і золото – щиру пошану,
і срібло – густу сивину.
Крута, непримирлива вдача
не зрадить йому до кінця.
Від матері щирість гаряча
і точність від батька шевця.
2
15 жовтня 2016 р.

Надходить час такий, мій друже,
коли, хоч як не бадьорись,
а розганяєшся не дуже,
аби дістатися кудись.
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То болячок глухі облоги,
то неміч, навіть уві сні,
бо заплелись у часі ноги,
як змалечку у бур’яні.
Та хоча й близько те узлісся,
звідкіль стежок назад нема,
як і тепер, я буду й після
завжди з тобою й з усіма.
***
Ользі Тараненко

Хоч і нестримного норову
часу стрімка течія,
повість про Дімку Майорову
слухав годинами я.
Видно, нам добре наврочили.
В душах – негаснучий щем.
Скільки всього потолочено
та й потолочеться ще?
Кажуть, що все перемелеться
і не на час – назавжди,
і що якась-то метелиця
позамітає сліди.
Рідко ми зараз говоримо.
Звик я і в світлій журбі
слухати Дімку Майорову
десь у самому собі.
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***
Миколі Чумаку

То вже така чумацька доля:
навік журбою в землю вріс.
І залишились серед поля
і сіль у лантухах, і віз.
Журба тополею ростиме.
А возу й солі довга путь.
Напризволяще побратими
їх не покинуть – довезуть.
Дорога ця не у секреті.
Хоч що, а вирине з імли.
А ви в своєму кабінеті
до крісла, ні, не приросли.
Аби пройти по тій дорозі,
хоч як там хмарно звідусіль,
і на важкім чумацькім возі
добути прадідову сіль.
***
Олександрі Ковальовій

Вихопилась із очей судьби
дівчинка Олеся та й побігла
не кудись, а просто в світ журби,
де давно змішалось чорне з білим.
І ніхто не прихистив, не спас.
Не вступилась навіть Божа милість.
Може, очі ті в недобрий час
та ще й, видно, не туди дивились.
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У Олесі вже й хода важка,
й сивина вже світиться нівроку.
А вона іде й не наріка
на судьбу свою на косооку.
***
Олені Голуб

На тернопільськім озері десь
двійко лебедів – світ чистоти.
І лаштується обрій увесь
в царство Боже за ними пливти.
Коли сили уже ні на гріш,
допекли болячки та думки,
то на прощу у Київ скоріш
чи до храму свого – у рядки.
Тихе світло у серці сплива.
Сльози радості, сльози журби.
І злітаються, ні, не слова –
голуби, голуби, голуби!
***
Риммі Катаєвій

У ті воєнні люті зими,
ні, не у рідній стороні,
для неї зорями земними
були кузбасівські вогні…
Звідтоді саме і понині
вона із кожного рядка
і всьому світу, й Україні
всевишню милість проріка.
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І крізь усе, що болем рветься,
круті життєві віражі,
стріча її зболіле серце
і біди, й радості чужі.
В боргу і я, зізнатись мушу.
Тому й молюся знов і знов:
хай зігрівають щедру душу
надія, віра і любов.
***
Інні Мельницькій

Чи був хоч просвіток тоді над Вами,
як плутались від голоду думки,
як із балконів босими ногами
німе прокляття висло у віки?
Чимало і згадалось, і наснилось,
і відстраждалось не в одній біді.
У пам’яті болючим залишилось,
неначе лíта не було тоді.
Все важче неміч гупає у скроні.
Та у найдальшу даль, в найвищу вись
дівчисько в «Українськім ешелоні»
той рік без літа ще везе кудись.
***
Євгену Бергу

Товаришу полковнику,
який сьогодні стан?
Чи досі жаром дихає
на вас Афганістан?
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Чи, може, чорно лаєтесь
на весь на білий світ
і несете Анголою
розкраяний живіт?
Сьогоднішньому байдуже,
куди ви йшли й звідкіль.
За все життя подякою
немилосердний біль.
А все шалено котиться
до фінішу свого.
І ви відмежувалися
від світу усього.
Я знаю, ви розсердитесь,
та все-таки скажу:
я б не зумів заглянути
за ту страшну межу.
***
			

Ользі Орловій

1

Коли ти ляльку, зовсім ще мала,
за спинку не сховала – простягла,
дивуючись тобі й собі самому,
відчув я – затишок дихнув по дому.
А від твоєї ляльки світла тінь
лягла у незбагненну далечінь,
де котрий вік уже добро вчиняти
навчають світ маленькі рученята.
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Жаль, не навчили. Чи й навчать коли?
А ми у тіні в світлій тій жили,
і не скупились дарувати сили,
і скільки сорочок уже зносили!
Я постарíв. Та й ти не молода.
Але не в тім печаль, не в тім біда.
Бо, щоб не скоїлось, для мене, дочко,
останню ще не виткано сорочку.
2

Після свяченої купелі, звісно,
дарують немовлятам імена.
А у бувальщинах є знак провісний –
куди від тих імен іде луна.
Ото ж як в Божім храмі освятилось,
діждавшись, коли час його проб’є,
від Ольги і до Ольги покотилось
в глибінь минулого ім’я твоє.
Воно в дорозі десь іще й понині.
Та хай там що, а подолає шлях
аж до самої Ольги до княгині
у стольний град, мов перелітний птах.
А імена шукають не могили.
Я б так хотів, блаженна простота,
щоб і твоє ім’я благословили
її суворі і святі вуста.
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***
Юрію Орлову

Не знаю, як там у твоїх програмах.
Спрадавна інше світиться вікно.
Того, хто мучиться, виводить прямо
на тих, що вже відмучились давно.
У часові, у просторах всесвітніх
не губиться, кого не позову.
Бо на відміну від чудес новітніх
тут є контакт вві сні і наяву.
Уже ніде й ніколи не урветься
сигнал із неосяжності віків.
Не з диска посилається – із серця.
А в нім нема напівпровідників.
Коротше – я не вдамся до секрету.
Старію й сподіваюсь на одне:
що й ти колись по тому Інтернету,
бодай на хвильку, викличеш мене.
***
Світлані Орловій

Нелегко добрим буть і чулим,
коли гряде остання мить.
І навіть радість у минулім
чомусь в теперішнім болить.
І як тобі уже самому
й на хвильку затишку нема,
здається, що на світі всьому
назавжди залягла зима.
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І, мабуть, у її полоні
бурулькою б заклякнув десь,
та дотик теплої долоні
теплішим робить світ увесь.
***
Цілувавсь не раз би я з трамваєм,
загудів би в яму стовбула.
То вже б лихо обійшло не краєм.
Та завжди чиясь рука була.
Я давненько не ходок із дому.
Старість – вічний клопіт для рідні.
І кудись податися самому
вже ніколи не дадуть мені.
І буває, як щербата бритва,
по душі зненацька полосне.
Злюся так, що навіть і молитва
не завжди вгамовує мене.
'
Смертному нелегко по Псалтирю,
як по компасу звіряти путь.
Та якщо спіткнуся – знаю й вірю:
ваші руки впасти не дадуть.

ВІДЛУННЯ
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НИКЕША
Звати його Никодим. Звідси й Никеша. Не дуже милозвучно, як на тепер. Спричинився до тої прикрості дід.
Тоді ще новонароджених записували сільрадівські секретарі.
Вони й метрики видавали, такі собі сіренькі папірці. Видавали здебільшого без особливої урочистості, ніби квитанцію. За
сплату податку.
Але життя йшло, діти народжувались. Федот Никодимович хотів було одягтися по-святешньому, навіть про чарчину
заїкнувся з такої нагоди. Христя, невістка його, вона ще була
слабенька після пологів, тинялася біля печі.
– Не вигадуйте! – гримнула вперше на нього, схаменулась,
зітхнула. – Сходіть, тату, тишком-нишком. Нічого нам людей
смішити.
– Чого ти, Христе, себе отак мордуєш? Хіба таких, як наш,
мало тепер? У тебе хоч від нашого. Он якого! Сержанта! Ну,
нехай і заїжджого, то й що? А скільки від німців, га?
– Ой, тату, не ятріть душу. Ідіть собі з богом.
– Та добре. Сходжу вже. А як же записати? Ім’я яке, по
батькові?
– Назвіть самі, як хочете. А по батькові... Малось би Іванович,
та не судилось. А гріха на душу не хочу. Васильович.
Отож і поплентався Федот Никодимович у чому був: латаних, перелатаних штанях і вигорілій та витіпаній, що вже аж
просвічувалась, сорочині. Секретарка, біляве, кирпате дівча.
Насупило бровенята для серйозності:
– Як же тітка Христя назвала малого?
– Звеліла, щоб я сам. Батька мого Никодимом звали. Нехай
буде Никодим.
Бровенята розлетілися, ніби Федот Никодимович кишнув
на них.
– Ви серйозно?
– А хіба що? Чим не ім’я?
– Добре, запишемо. А по батькові ж як?
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І хоча вдома Федот Никодимович утішав Христю, а тут самому повітря забракло.
– Звеліла Васильовичем, – мовив через силу.
Кирпатенька білявка аж засвітилася цікавістю:
– Яке ж прізвище, дідусю?
Федот Никодимович зовсім розгубився. Христя ж про це ані
словечка. Може, вона про того заїжджого сержанта, синового
однополчанина, крім імені, й сама нічогісінько не знає. Втупив
погляд у вікно, ніби хтось там на мигах міг йому підказати,
буркнув роздратовано:
– Наше нехай буде, Вакуленко.
– Так, так. Якого ж числа народився Никодим Васильович
Вакуленко?
– Я що, хіба знаю яке сьогодні? – почав закипати Федот
Никодимович.
Від запальної колись вдачі у нього й на старості якась дещиця лишилась. Дівча наприндилось:
– Ви, діду, не кричіть на мене. Записувати так записувати.
А ні, то приходьте іншим разом.
– Та я не кричу. Не сердься. Минулої середи яке це було?
Секретарка, мабуть, нарешті збагнула щось, співчутливо
глянула на старого:
– Не хвилюйтеся, дідусю. Аби здоровеньким ріс. Так, значить, і запишемо. Никодим Васильович Вакуленко. Рік народження – 1946. Місяць – червень. Число – 15. Мати – Христина
Іванівна Вакуленко.
Про батька й не спитала. А батько був. Десь аж у Саратові.
Ні прізвища, ні адреси.
Іван із Христею тільки побралися – війна. Молодесенька чепурна молодиця всю окупацію робила із себе опудало
городнє, щоб тільки німці не чіплялися. Свою Катерину Федот
Никодимович поховав іще в тридцять восьмому. Дітей окрім
Івана не було. Любив Христю, як рідну дочку. Похоронку за
сина принесли в сорок четвертому. Христя навіть не скрикну-
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ла, поточилася, ледве встиг підхопити. Майже три місяці пролежала. Підвелась і підробки ніякої не треба, ніби їй не двадцять чотири, а всі сорок.
На початку вересня, в сорок п’ятому, десь уже надвечір
Христі вчулося раптом, ніби сінешні двері грюкнули.
– Хто там? – гукнула, дивуючись, чого це в неї так серце
закалатало.
– Ти мене? – озвався Федот Никодимович.
Останнім часом він почав недочувати, особливо ввечері.
Молодиця не встигла відповісти. Хатні двері тихо відчинилися
– на порозі військовий із куценькою валізкою в правій руці,
такий же височезний, як Іван, і такий же плечистий. У сутінках
Христя тільки це й розгледіла. Зойкнула, кинулася назустріч. І,
наче на стіну, наштовхнулася на голос, якийсь ніякий, тільки й
того, що хрипкуватий.
– Здравствуйтє!
Христя мало не зомліла, як і тоді, коли похоронку принесли. Бог милував, устояла.
– Здрастуйте..., – відповіла ледь не пошепки, губи не слухались. – Проходьте. Я зараз лампу...
Сірники ламалися, пальці зовсім подубіли. Засвітивши
нарешті восьмилінійку, Христя подумки лайнула себе: «Отаке
скло закіптюжене! Страмота!»
Він усе ще стояв біля порога, довгобразий, насуплений,
ніби з’явився тут із великого примусу. І тільки в сірих, глибоко запалих очах яснів сумовитий усміх. Приткнув валізку біля
дверей, підійшов.
– А ти, Хрістінка, красівая. Куда как красівше, чем на
карточкє. Ванька нє зря... – і зам’явся.
У Христі знову завирували перед очима метелики.
– Що Іван?
– Да так, понімаєш. Попросіл карточку, ту самую, в нагрудном у нєво оставить. Ми с нім с сорок пєрвово по сорок
чєтвьортий вмєстє отпєхотурілі. Мєня Васькой зовут.
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Припавши до Василевих грудей, Христя, наче до цієї хвильки жевріла у неї іскорка надії, вперше заголосила:
– Іване! Іваночку!
Василь обережно гладив її по спині:
– Ну. Успокойся, роднєнькая! Говорю жє тєбє, успокойся!
Што уж тєпєрь...
Тижнів зо два з досвіту і до пізна чутно було на подвір’ї у
Вакуленків то сокиру, то молоток.
– Зоставався б ти у нас, Васю, – не втримався якось Федот
Никодимович. – Молодиця он яка! Сам бачиш.
– Віжу, дєд, нє слєпой. Да вєдь в Саратовє мать і жена,
понімаєш. Тожє всю войну ждалі.
Останнього дня Федот Никодимович зринув кудись, певне
навмисне, аби залишити їх наодинці. Василь зібрався було на
подвір’я, але Христя зупинила.
– Годі, Васю. Там уже й робити нічого. Давай поговоримо
наостанок.
Вони стояли одне перед одним: ставна чорнобрива молодиця, що раптом сполотніла так, ніби все до кровинки забрало в
неї болюче благання в карих очах, і насуплений, як ніколи, бо
нічим іншим не міг приховати жалості, що шарпонула по серцю, і розгубленості однополчанин і друг її чоловіка.
– Я скоро вже, Васю, одна-однісінька залишусь.
Федот Никодимович зовсім немічний. Заміж нí за кого та й
не хочу... – Перевела подих і глухо, ніби з якогось незбагненного глибу, простогнала:
– Залиш мені дитинку, Васю... Чуєш! Христом Богом
молю...
– Да ти што! Ванька друг, понімаєш..., – почав, було, Василь і змовк.
– Ой! – вихопилось у молодиці.
Карі очі сяйнули надією. Підбігла, пригорнулась.
– Бог с тобой, Хрістінка!
– Бог з нами, Василику! Повір мені! З нами!
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...Допомагала Христі баба Гапка. Вона вже й сама не
пам’ятала, скільком добрим і лихим, щасливим і безталанним
подарували перший подих її сухенькі, чіпкі та лагідні руки. Нагородила й Никешу традиційним підплеснем. Але той не зайшовся плачем, котрим, як правило, вітаються вперше зі світом
Божим. Так собі прогудів хрипкуватенько, і квит.
– Ти дивись який! – здивувалася баба Гапка. – А набурмосений! Наче його сюди примусом.
Христя, у котрої від неймовірної спустошеності ще туманіло
в очах, почувши таке, тихенько засміялась.
– Ти чого, молодице?
– Та так. У батька вдався.
– Ну, й слава Богу!
Згодом Христі було вже не до сміху. В інших діти як
діти. Їх на той час п’ятірко в селі найшлося. «Знаєш, мій уже
сміється...» – «А моя комизуха. Хоч крихотульку щось не по її –
плачý на всю хату...» Христя не знала, що казати, що й думати.
У Никеші – ні усмішки, ні сльозинки. Ото як зголодніє, або пелюшки замокрить, подасть свого хрипкуватого гудочка і жде.
Не підходять – знову подає, але вже сердито. Коли він прокидався, ніколи не могла вгадати. Гляне, було, а він уже пильнує
за нею очима, що б вона не робила по-хатньому. Уважно так,
серйозно. Часом аж моторошно робилося від того погляду. Покликала якось бабу Гапку порадитись. Розповіла про все.
– Хочу з ним до тітки Оксені. Вона ж на всіх болячках
знається.
Баба Гапка схилилася над лозяною, змайстрованою дідом
люлькою. Никеша і в неї вп’явся сірими здивованими оченятами. Тепер уже стара засміялась.
– Оце так мужицяра буде! Ти глянь на його горобця! Нікуди,
Христе, не рипайся. Дітей на своєму віку я перебачила, знаєш
скільки! А таких, як твій, на пальцях полічу.
Повзати не повзав, скільки й не клала на ряднину, простелену по долівці. Задере голівку, зиркне на неї, а далі, мов-
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ляв, що? А то якось удосвіта прокинулась, а він учепірився за
верхній край люльки, і як тільки зіп’явся, ноженята тремтять,
хилитається, а все одно бочком, бочком дибуляє.
Вже на десятому місяці зайшла знадвору, гульк – люлька
перевернута, Никеша на долівці сидить, на лобі синець. З переляку гримнула:
– Що ти тут робиш?
Схаменулася, підхопила малого, поставила люльку. Хотіла
покласти, аби обмацати, чи хоч ціле у нього там усе. Куди
там! Пручається, як в’юн. Поставила на долівку. Учепився за
спідницю, стоїть.
– Ну то що? Може, підемо? – пожартувала.
І він пішов. Кілька кроків тримався за спідницю, кинув і
так ото перевальцем, перевальцем, як ведмежа, добувся до столу. Постояв, тримаючись за ніжку, ніби роздумував, що йому
робити далі, обійшов довкола і зупинився, потягнувся до неї
рученятами. Христя притисла хлоп’я до грудей. Сміялася й
плакала, нестямно обціловуючи насуплене личко.
Біда була й з розмовою. Вчила і так і сяк – навіть «мама»
не вимовляв. Кинулася знову до баби Гапки. Та тільки
відмахнулася.
– Не телесуйся, Христе. Базікал серед мужиків, хоч греблю
гати. А твій хмурко, мабуть, не базікалом вродився. Богові дякуй.
Вже й рік виповнився. Одного разу помітила, наче Никеша
сам собі щось нашіптує. Христя й подих затамувала. Місяців
зо два отак нашіптував.
У чистий четвер спекла Христя кілька пасочок. Темненьких, щоправда, пісненьких, та все-таки пасочок – Великдень.
Намірилася присісти, бо вже й ноги гуділи, натопталася, коли це:
– Мамо, їсти хочу.
Не сіла – впала на стільця. Боялася й ворухнутись. Чи не
примарилось? Обернулася – сидить на своєму тапчанчику. В
люльку від того дня, як пішов, більше не захотів. Довелося Фе-
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доту Никодимовичу ще й над тапчанчиком помудрувати. Сидить, дивиться на неї і, Господи, всміхається.
– Зараз, зараз, синочку! – заметушилася Христя. – Я ось
тобі пасочки відріжу, крашаночку дам.
...До чотирьох років Никеша ні світ ні зоря уже, було,
гукає:
– Діду!
Він і спати перебрався до старого.
– Чого тобі, Никешо?
– А що ви сьогодні робитимете?
– Ще не знаю.
– То давайте підніматися. Швидше взнаєте.
Христя почує, засміється тихенько, та нараз і спохмурніє.
Коли б він і до неї так. А то гукне, як їсти захоче або ще чогось,
і за цілісінький день ні словечка більше. Хіба що Христя спитає
про що-небудь. Відповість – і гайда до діда. А вже про пестощі
якісь там годі й говорити. Випручається та ще й буркне:
– Як маненька!
Не раз і не двічі просльозилася нишком. І, Бог його зна, чи
він помітив щось, але одного вечора, як повкладалися спати,
Христя вже й задрімала, коли це її наче штовхнуло.
Прокинулась. У хаті темно, бо надворі мела завірюха, то
й віконниці були зачинені. Відчула – стоїть біля самісінького
ліжка. Вже й руку з-під ковдри випростала, але похопилась –
утече! Може, хоч озватися? Ні. Все одно утече. Отак ото постояв, постояв, зітхнув чи просто подих перевів і нечутно, наче
розтанув у темряві, відійшов.
Тижнів зо два радували й тривожили Христю потайні
відвідини. І коли одного вечора не діждалася, майже до самого ранку заснути не могла. Вранці Христя чистила картоплю.
Здивувалася: Федот Никодимович у дворі молотком постукує,
а Никеша в хаті.
– Тобі чогось треба?

165
Крутнув головою:
– Ні.
Дивився, дивився і раптом:
– Дай я.
– Пальця обріжеш.
– Не обріжу. Дід он рубанка й стамеску дають.
І справді – не обрізав. Засопів сердито:
– Товсто виходить. Покажи, як ти.
Показала. Довгенько, у Христі ледве терпцю вистачило,
але з картоплею все-таки впорався.
Звідтоді так і пішло. То за те, то за інше хапається, аби хоч
чимось допомогти їй. Чи й були свята в удовиному Христиному житті, а тут Різдво та й годі.
...З бабою Гапкою Христя зіткнулася біля колодязя. Та, напевне, чекала саме на неї, бо відразу й накинулась:
– Що ти собі думаєш, молодице?
Сухенька, згорблена, з темним, як на старій іконі, личком.
Колись, мабуть, сині, але вщент вилинялі очі метнули на Христю з-під кошлатеньких сивих брів такий докірливий погляд,
що в тієї мурашня сипонула по спині.
– Ви про що, бабусю?
– А про те саме. Доки він у тебе нехристем буде?
– А хіба що, батюшка де об’явився? – стрепенулася Христя.
– Здорова була! Михайлівська церква уже з рік служить.
Слава Богу, вціліла. Не розтягли, як нашу, по цеглині.
– До Михайлівки півста верст, бабусю. Що його пішки аж
он куди чвалати? Та ще й з дитиною. Де такі куми візьмуться?
У голови бричку попроси. Ти ж солдатська вдова.
– До церкви не дасть.
– А хто тебе за язика тягтиме. Скажи, малого до дохтура
треба звозити.
– Все одно взнає. Він же, кажуть, із нашої церкви, як починали рушити, дзвона скинув та ще й реготав. Мені ж тоді хоч
світ заочі. Живцем їстиме.
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– Господи помилуй! Отаких бусурманів земля тримає! –
перехрестилась баба Гапка. – Ну, тоді от що. Ти на неділю причепури малого. Та подумай, кого в куми покличеш. А я з дідом
Охрімом побалакаю. Він же все Писаніє знає, всі молитви. У
мене й свячена водичка є. На Водохрестя в ополонці набираю.
І ти знаєш, цілісінький рік стоїть і хоч би що. Самі охрестимо.
– Чи по-Божому це, бабусю?
– По-Божому, молодице. У мене й хрестик для нього є. У
бабусі два було. Один на них залишився, а другого мені віддали.
Уже й не підводилися, підкликали: «Це ось тобі, Гапцю. Матимеш дитинку, надінеш. Та, може, й про мене розкажеш». Ні
чоловіка, ні діточок не дав Господь мені. Гляну, було, на хрестика, і серце стиснеться, наче на сирітку дивлюся.
– Як же він носитиме, бабусю? Зараз он і то дітлашня, чого
доброго, на глум підніме. А як у школу піде?
– Аби хоч у неділю поносив. Нехай знає, що ти його хрестика десь бережеш. Може, ж воно колись розгодиниться.
…Того дня Христя уходоркалася на буряках, ледве ноги додому приволокла. Сяк-так упоралася по-домашньому, заснула
як убита. Серед ночі Никеша розштовхав:
– Мамо! – у голосі переляк.
Сну, як не було. Підхопилася з ліжка:
– Що... що таке?!
– Дідусь... – уперше назвав Федота Никодимовича дідусем,
а то все – дід, і ніби захлинувся.
– Що дідусь?!
– Вони зовсім холодні…
Навіть на похороні ні сльозинки Никеша не зронив.
Прошепотів щось на вухо покійному і, не дивлячись ні на кого,
вийшов. Коли вже рушили до кладовища, озирнулась – стоїть
на порозі. Гукнула – наче й не чує Так і зостався. На поминах до столу не сів. Заїкнулась було спитати, чи вечерятиме,

167
зиркнув з-під лоба. Роздягнувся мовчки, ліг і ніби закляк. Усю
ніч Христя дослухалася, може, хоч ворухнеться, і давилася
слізьми, аби не схлипувати. Вранці вперше показала Гапчиного хрестика.
– Це тепер твій.
– Змовчала, чий то хрестик, а він, напевне, подумав – Федота Никодимовича. Мовчки взяв і відійшов мовчки. Так і
відгородився Никеша із самого малечку не лише від неї, а від
усього світу мовчакуватістю.
Навіть у листах із армії не розщедрювався на зайве слово. Удосвіта поспішав на першу електричку. Токарював на
турбінному. Повернеться з роботи, спочине трохи і допізна в
дідовій майстерні. Христя місця собі не знаходила. Вона на
той час зовсім знесиліла, рак висмоктав. «Що же воно буде, як
він сам залишиться?» Та якось повернувся Никеша з роботи
не сам.
– Це Галя, мамо. Ми розписалися. Вона сирота.
Дівчина була дрібненька, непоказна але з такими блакитними, лагідними очима, що Христі перехопило подих. Простягла
руки, бо й кроку ступнути не змогла. А Галя метнулася до неї:
– Мамо!
Уперше в житті заплакав Никеша, як ховали Христю. Сива
чуприна, сиві насуплені брови, в сірих глибоко запалих очах
сумовитий усміх до всього навколишнього.
– Христинко! А йди-но сюди! – гукнув до онуки.
– Чого тобі, діду? «Глоду» відкапати, чи, може, валідолу
посмокчеш?
– Та ні. Сьогодні мені краще. Ось хочу тобі хрестика подарувати.
– Ой, діду! Таке й вигадаєш! Він же залізний та ще й на
мотузці.
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СПОКУТА
Марія осліпла. Лікарі так і не визначили від чого. Очі як очі,
ні катаракти, ні ще там чогось, а неначе в глибочезному льохові
опинилась. Не встигла звикнути до півтемряви, як хтось там,
угорі, взяв та й зачинив ляду. Пітьма така, що й дихати часом
важко. А ляда... Ляду вже не зрушити, бо привалена. І Марія
знає чим.

***
Тієї неділі Славко до самісінького обіду упадав біля неї.
Ні з того ні з сього посуд заходився мити. За віника вхопивсь
– відняла. З нього в добрий час, як із покійного Василя, слова
зайвого не витягнеш, а тут – геть тікай, який балакучий. Про
те про се, і ні словечка, ну, ні єдиного про Оленку. А він, коли
й обмовиться про кого, то скоріше про неї. Як ото не зринув
одразу після сніданку, Марія не зраділа, відчула враз – щось
має скоїтись.
Так воно і вийшло.
– Давай я тебе погодую, бо мені щось не хочеться. Я згодом. – Глянув на неї Василевими карими, і рисочка, як у того,
коли щось не так, між бровами залягла:
– Тоді й я згодом.
Помовчав, покушуючи нижню губу. Господи, та в нього ж
усе Василеве!
– Поговорити треба, мамо.
У неї все обм’якло.
– Треба то й треба, – відповіла, ледь ворушачи неслухняними губами.
– То, може, на дивані присядемо? Ми ж давненько з тобою
так не сиділи. – Сказав, як жарину в душу вкинув. Запекло, аж
в очах потуманіло.
Потихесеньку, бо впасти боялась, опустилася на диван. Він,
певне, помітив щось, бо не відразу сів поруч і не взяв, як робив
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це завжди з самого малечку, за руку. Марія відчула, ще хвилька
мовчанки – і вона зайдеться плачем. Рятуючись від самої себе,
спитала, ніби на край прірви ступнула:
– Ну, то про що говоритимемо?
– Ти тільки не хвилюйся, мамо. Розумієш, Оленка... Ну,
словом, дитина у нас буде. Ми одружуємось.
Несподіванка? Ні. Вона вже давно і не раз питала себе: «А
що як трапиться, що тоді?» У відповідь закипало таке темне –
самій страшно робилося.
Славка і Оленку ще в першому класі посадили за одну парту. Так вони й школу закінчили за однією партою.
Разом до уроків готувалися то в неї, то в нього. Коли того
першого шкільного дня Марія побачила їх за однією партою,
батьків на оглядини запросили, бровенята насуплені, сидять
рядочком, певне, й ворухнутись бояться, не втрималася, пригорнула обох, поцілувала. Такими лишалися вони для неї милими, дурненькими малюками аж до десятого класу. В розмові
з сусідками похопиться, було:
– Побіжу дітвору чаєм напою. За уроками світу Божого не
бачать.
І все нахвалювала Оленку:
– От уже дівча. Завжди зі столу прибере, чашки перемиє.
Доки не повернувся Славко одного разу о другій ночі.
– Славчику, що трапилось?
– Ніби й не чує – усмішка до вух.
– Ну, так уже вийшло, – відповів нарешті.
– Вечеряти будеш?
– Що, що?
– Їсти, кажу, будеш?
Попоїв, мабуть, і не помітивши, що їсть, хутенько роздягнувся і в постіль. Навіть «на добраніч» їй не сказав.
І ворухнулося десь під серцем оте всепоглинаюче темне,
перехопило подих. Ледве, ледве спромоглась осадити трохи:
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«Що це зі мною?». А в грудях кипнем кипіла, шипіла й булькала пекуча смола. Стримувала себе, звичайно, та тільки на
гірше. Зрештою, і думки почорніли. Оленка відчула. Забіжить
коли-не-коли, поздоровкається мало не зі слізьми на очах,
спитає про щось там Славка і додому. А з третього курсу, навчались вони, щоправда, в різних інститутах, зовсім перестала
заходити.
І ось маєш: дитина, одружимось.
«Негідниця!» – розітнув її стриманий зціпленими зубами
крик.
– Чого ти мовчиш?
– От що, Станіславе...– почала хрипким не своїм голосом.
– Або в тебе є мати – і ніякого одруження. Або одруження – і в
тебе немає матері.
Побачивши подив і переляк у Славкових очах додала не
скільки для нього, як виправдовуючи саму себе:
– Нічого життя калічити. Одержиш диплома, роби, що хочеш.
– Мамо, ти що? Ти серйозно?
Не відповіла. Одяглась і проблукала допізна, й досі не
пригадує де. Славка не було вдома. Не було й другого дня.
Тижнів зо два майже не їв нічого, схуд, почорнів. «І все через
неї!» – лютувала подумки Марія. Терпіти довше не змогла:
– І що ж вирішили?
– Хитнувсь, ніби відсахуючись від самого її голосу.
– Не буде... Нічого не буде, – відповів і вибіг у ванну.
Як готувався до захисту, як захищався, лише здогадувалась.
Нічого не розповідав. А вона розпитувати боялась. Диплома, щоправда, показав. Через місяць повістка з військкомату.
Бігала, благала:
– Він у мене один. З ким же я зостанусь?
– А у вас що, глибока старість уже? Догляд потрібен?
– Перед тим, як їхати на вокзал, Славко зібрався кудись.
– Ти далеко?
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– Піду попрощаюсь.
«Та нехай же й вона...», – ледь не вихопилось у Марії, але
промовчала.
Через півроку цинкова труна з Афганістану. Пам’ятає –
упала на неї. Ні людей, ні кладовища – як відсікло. Отямилася
від дотику чиєїсь руки і судомного схлипу:
– Ви мене чуєте?
Перед очима трошки повиднішало – Оленка.
Півтемрява не відступала. У кого вони вже тільки не побували, і в лікарів, і в знахарок – усе дарма. Якось прокинулася,
думала – ніч іще. Та раптом відчула на руці промінь із вікна.
Призвичаїлася навпомацки поратись на кухні. Саму на вулицю
Оленка не пускала.
– У тебе свої батьки є. Та й молода ще. Я сама обійдусь.
– І слухати не захотіла. А оце днями сусідка порадила:
– Ти б, Маріє, посповідалася. Ось побачиш, полегшає.
Та тільки як сповідатись перед Богом, коли перед тим, кому
завинила, не може? Спочатку до нього, до Славка. Нехай не
почує, аби хоч відчула. Що саме, вона й сама не знала.
Клацнув замок. По коридору легенькі кроки.
– То ти, доню?
– Я, мамо.
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БУДЕНЬ
Роман відкоркував пляшку «Ркацителі», випив поспіль
дві склянки. Іншим часом цього було б досить, аби «розгодинилось». А тут навпаки: мало не розрюмсався – жаль стало
самого себе. Жанна й записки не лишила. Забрала всі гроші
до копійки, і на трамвайного квитка не наскріб, пішки майже
через усе місто відшмагав на роботу. Забрала навіть японську
кінокамеру, що їм на весілля подарували його батьки. Невже за
два роки він так і не розкусив її?
Два роки ледь не щодня Романову бабусю провідували. А
до неї ж двадцятим трамваєм добру годину повзти. Жила бабуся десь на краєчку передмістя у схожому на неї саму приземкуватому, замшілому будиночку. Від бабусі ані словечка
ніхто не довідався про ті відвідини. Роман і Жанна ладні були
підстьобувати черепашливу «двадцятку», аби швидше до ветхого притулку.
Навіть після захисту дипломів, коли батьки урочисто оголосили, що у них до весілля давно вже все готове, Роман і Жанна тільки відмахнулись:
– Рано ще. Адаптуємось на роботі, тоді.
Але «адаптування» вийшло на гороб’ячий скік – куценьке. Забігли якось до заповітного притулку, а їхній сивенький,
сухенький «ангел охоронець» у ліжкові зовсім уже задубілий.
Будиночок продали. Весілля відбулося. В ресторані, коли обдаровували молодих, Романів батько і Жаннина мати піднесли їм
на срібній тарелі ключі від двокімнатної квартири, як виявилось тієї ж таки ночі, круто умебльованої.
Медовим був у них не місяць, а всього-на-всього тиждень.
Відчувши вперше нехіть одне до одного, кілька днів ошелешено відмовчувались.
– У нас хоч так, – констатувала нарешті Жанна. – А он у
Вальки з Миколою і того не було. Валька каже, коли-не-коли
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щось їй там перепадає. Для чого зійшлися, не розумію. Дітей
тільки плодити, чи що?
– А ми чим займемось? – усміхнувся Роман.
– Хіба не тим же?
– Трошки відпочинемо одне від одного. Я у своїх погостюю. Збрешу, що ти у відрядженні.
Допомогло. Того вечора, як Жанна повернулася з «гостювання» не шаленіли, як колись, але все-таки... От тільки другого дня ще пріснішим здалося все. Згодом Жанна затримувалась
«у своїх» довше й довше. По телефону не перемовлялися, він
же у відрядженні. Повернувшись, Жанна розпитувала Романа
про всяку всячину, але він помічав – майже не слухає. Якось
не було її тижнів зо три. Забігла Миколина Валька. Гостроока,
гостроязика.
– У тебе є що-небудь випити?
Пішла напополам пляшка коньяку, за нею пляшка хересу.
Закінчилося в ліжкові. Після всього Роман ураз протверезів:
– Валько, а що як Жанна наскоче?
– Ти що сліпий? Сам не бачиш? Вона, думаєш, що, за мамоччину спідничку тримається. Як маненька?
Пізно ввечері справді з’явилася й Жанна. – Їсти не хочу.
Давай баїньки. – І раптом побачила помаду на подушці. – Ого!
Та тобі тут весело без мене. От що, любий! Я на дивані, а ти
вже тут поринай у спогади.
Роман і сам собі здивувався. Глянув на Жанну не те щоб як
на зовсім чужу, а без всякого відчуття і передчуття, спустошено якось. Ліг і заснув, як убитий. Вранці її вже не було.
...Випив іще склянку. Розрюмсатись не розрюмсався, але й
розгодинитись не розгодинилось. Від жалю за самого себе зробилося незатишно, як від протягу. «Гроші до копійки! Камеру!
Хто ж вона така?» І немов би у відповідь яскравим кінокадром:
бабусин будиночок і Жанна – весела, щира, невгамовна. Занило, запекло. Хряснув склянкою об стіл. Врізнобіч приснули
гострі скалки.
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– Господи, що ти робиш?! – її голос за спиною Подумав, що
вже марить, рвучко повернувся. Ні, справді, вона...
– Я ось гроші принесла... і камеру...
– А вони мені навіщо тепер?
Довго мовчали. Він, сидячи перед нею, вона стоячи перед
ним.
– Ромцю…
– Що, Жанно?..

ВЕЛИКДЕНЬ
«Кляті реклами! Щоб вам заціпило! Прости, Господи, що
скажеш!» – Дмитро Гнатович перехрестився. Останнім часом
це стало у нього звичкою. Отак-от лайнеться подумки чи вголос і – наче сам від себе відхрещується…
Ганнуся, царство їй небесне, усе підряд дивилася й слухала. Та ще, було, як почує, що хтось там душу ладен віддати за
бідолашну Україну, печене й варене кидає:
– Ну, чого ти сердишся, Дмитрику? Вони ж наче не дурні.
Може ж, воно розгодиниться якось.
Розгодинилося, кат їх забери! Уже й сама п’ятий рік під
хрестом, а вони, як розпиналися, так і розпинаються на кожному перехресті. А Україна... Їй, щоправда, не звикати. Скільки
віків мордували і чужі, й свої.
Раніше Дмитро Гнатович підсідав до телевізора лише на
Різдво та на Великдень. Коли ото службу просто з храму показують. Та як лишився сам, таким холодом, такою пусткою
війнуло, ніби душу з хати вийняли. От і не вгаває «Берізка» з
ранку до вечора, і ніби то вона, Ганнуся, тутечко, близенько,
по-хатньому порається.
Ще до того, як побралися, Дмитро (бо в голову вже казнащо полізло) одного вечора не втерпів, присікався:
– Ти щонеділі у Вільшану бігаєш. На базар, чи що?
– А ти звідки знаєш?
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– Сусідка ваша Халайдиха матері моїй розказала.
– Он воно що! – Голос затремтів чи від обурення, чи від
переляку, не добереш. – Ні, Дмитрику, не на базар.
– То куди ж? Чи, може, до когось?
– До Бога, Дмитре. У церкву ходжу.
– З глузду з’їхала!
Спробував сам себе розсердити, не вийшло, бо, правду
кажучи, від серця на хвильку відлягло. Але замість колючки
підозри вгородилися пазурі страху. – Ти ж бібліотекарка! Комсомолка! Та як довідаються, знаєш, що буде?
– Знаю... Добре знаю, Дмитрику, – відповіла втомлено і, що
вже зовсім спантеличило Дмитра, спокійнісінько, ніби тількитільки повернулася звідти, з Вільшанської церкви. Як виявилося згодом, про Ганнусине богомілля всі довідалися давно,
але удавали, що ніхто нічого не знає. Ніяка падлюка (а їх же
було не одне й не двоє) не донесла. Дмитро не сказав їй більше
ні словечка. Після одруження сам проводжав до Вільшани. В
церкву не заходив, відсиджувався у скверику. Не заходив саме
тому, що хотілося зайти, часом нестерпно. Він же не Ганнуся.
Таке йому не подарують. Та й віруючий із нього, як із нічого
щось.
За всі свої 85 Дмитро Гнатович побував у храмі всьогона-всього один раз, як хрестили. Бабуся розповіли. Церкву, що
майже сто років хрестом зі своєї маківки благословляла їхнє
село, розібрали на цеглу, бо то був тисяча дев’ятсот тридцятий.
Вільшанська якимось чудом уціліла. 5 кілометрів. Усю дорогу
– «янгелочок», не дитина. А в храмі розрепетувався, аж у вухах
лящало. Батюшка наполохався. Ще б пак! Лементує дитя, ніби
його живцем ріжуть. Хутенько охрестив, поблагословив сяктак і, певне, зітхнув полегшено, що благополучно спекався.
...Рекламам таки заціпило. От якби назавжди. Де там!
Та реклами що? Півбіди. Бува, таку гидоту показують – не
відплюєшся. Слава Богу, нарешті! Спочатку, як завжди, Во-
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лодимирський храм, потім Успенський. І все б гаразд, коли б
воно по-Божому, по-доброму. А то, бач, і святійшиства один
на одного косують і гріха не бояться. Бог їм суддя. Он кадила
дзеленчать. Он уже чути: «Христос воскрес!», і увесь храм одним подихом: «Воістину воскрес!» Вчулося, ніби і її голос там,
Ганнусин.
Кольнуло в грудях, і неначе хтось по голові його погладив,
як маленького. Бабуся. Вони завжди на Великдень згадуються.
Скільки це вже, як їх немає? Господи, півсторіччя! А наче ж
учора ота перша крашаночка. Йому тоді весь час їсти хотілося,
дуже хотілося.
Серед ночі прокидався, плакав. А вранці того дня бабуся
дали йому повнісіньку чашку молока. Тепле, солодке.
– Наша Зорька бичка в сіні знайшла. Чудний такий! Увесь
чорненький, а на лобику зірочка біла. Випив? От і добре. Трошки згодом я ще наллю. А це ось тобі крашаночка. Не бійся, не
розіб’ється. Її дідусь зробив.
– А чого ви плачете?
– То здалося тобі. Це я так... Очі запорошила.
Бабуся казали, що то в тридцять третьому було. Хрестів на
кладовищі, позначених тим роком, іще й зараз не злічити.
А про сорок другий Дмитро і сам би розповів сусідській
дітворі, коли б слухали. Всю зиму і весну трималися на смердючих макоржениках із мерзлої картоплі. Що там кладовище!
В селі глухо. Віконні рами хрестами здавалися. Ні собачого
перегавку, ні півнячого перегуку – німці восени вистріляли.
Таких іще не бачили. У чорних шинелях. Здоровенні,
білоброві. Розгулювали по дворах і хатах, ґелґочучи та
сміючись, ніби там ні єдиної живої душі. Ковзне по тобі поглядом і не зачепиться. Лантух пшениці, зв’язаного кабанця
у фуру, Зорьку налигачем до фури, та ще й регочуть. Мати,
було, кинулася благати, бабуся зупинили: «Не смій! Хіба не
бачиш?»

177
Про хліб він старався не згадувати, бо тоді макорженики
смерділи зовсім уже нестерпно. Та якось попрокидалися вранці
– на столі манюнька, темненька, але ж пасочка, і крашанка. І
як тільки бабуся втерпіли, вберегли ту жменьку борошна і те
яєчко?
...У суботу перед Великоднем, коли він уже овдовів, сусідка
забігла. Він її ще з пелюшок знав. Шмаркате таке, неоковирне
дівчисько було. А зараз – молодиця-грім. І подивитися є на що.
А вже хазяйка!.. Принесла миску холодцю, пиріжків, чвертку
домашньої слив’янки, дві крашанки, паску.
– Свячену вранці занесу після церкви.
– І чого ти клопочешся, Маню? Я й сам іще впораюсь.
– Тітка Ганна наказували. А їх, Дмитре Гнатовичу, ви ж
самі знаєте, усі слухалися.
Так звідтоді й пішло щороку.
...«Берізка» тихенько гомоніла й гомоніла різними голосами. Дмитро Гнатович слухав і слухав. Ні, не ті голоси. Хату
свою слухав. Тут усе її. І подих останній тут. Налив дві чарки
слив’янки, відрізав дві скибочки паски, обчистив дві крашанки. Підняв чарку, підождав хвильку.
– Воістину воскрес! – відповів тій болючій хвильці. Поцокався. Випив.
– Із Великоднем, Ганнусю!

КОТИГОРОШКО
Було їх у сім’ї троє братів: старший Андрій, середульший
Микола і найменший Гриць. Мати жартувала:
– Тебе, Грицю, як ото тісто з діжі пре.
А Гриць, справді, в шістнадцять років уже пригинався в
дверях, аби головою не торохнутись. Микола, хоч і заходив, не
пригинаючись, але Грицеві поступався хіба що на якусь дещицю. А над первістком своїм Андрійком мати ні-ні та й зітхала:
– Господи, і в кого ти вдався отакий Котигорошко?
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Так він і лишився Котигорошком.
Першим одружився Гриць, пішов у прийми, за ним Микола. Андрій лишився з матір’ю. Після школи, на більше мати
для жодного з них не спромоглася, три роки бігав на пошті,
куди пошлють. Як воно це тоді називалось, і досі не знає. Платня – курям на сміх. Але мати й тій рада була. А вже як перевели в листоноші, напекла пирогів. Випили по чарці наливки.
У Андрія зосталось на денці кілька крапель.
– Ти що ото на сльози лишаєш? Ану, щоб ні крапельки!
Свято ж!
У будь-яку хурделицю чи спеку з ранку до вечора із сумкою, ледь не на пів його зросту, від двору до двору.
– Галю! – сусідка до сусідки. – До тебе Котигорошко не
достукався.
– А чого йому треба було?
– Та ось листа від сестри залишив.
Неговіркий, сором’язливий, без хвильки вагання міг останню трояку віддати якому-небудь похмільному стражденнику,
вже не кажучи про дітвору. Для неї Котигорошко був цілорічним
дідом Морозом. Може, й поглядав крадькома на якусь із дівчат,
от тільки жодна лукава знадлива іскорка не стрельнула в чудного Котигорошка. Так і пропарубкував майже до сорока років.
– І що мені з тобою робити? – бідкалася мати. – Ну, от помру я, з ким зостанешся?
Овдовіла вона ще у війну, але за батька не одержувала ні
копійки. Пропав без вісти. Важкі польові роботи уходоркали, і
до шістдесяти не дотягла, згасла.
На похороні Гриць плакав, як дитина, Микола важко дихав,
ніби йому повітря забракло. Андрій заціпеніло дивився й дивився на спокійне, аж наче трошки усміхнене, худеньке обличчя. Тітка Уляна то читала молитви, то починала співати псальму, і жінки, здебільшого материні ровесниці, підхоплювали
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хрипкуватими голосами. Потім священик правив панахиду. А
він усе дивився й дивився. Раптом:
– Прощаємо? – священик.
І різноголосся навкіл: «Прощаємо!»
Хитнувся так, ніби його в груди штовхнули. «Прощаємо?
За що? За те, що ось так відмучилась?»
– Мамо! – зойкнув і як у прірву. Отямився в Миколиній
хаті. Тижнів зо два провалявся, і хоч Микола сердився, не пускав, подибуляв додому.
Серед ночі здалося, ніби хтось перевертався на материному
ліжкові. Було, схопився, але серце боляче стислося, підскочило
до горла. Лежав, дослухаючись і до тиші, і до самого себе.
Удосвіта задрімав. Вчулося, ніби мати підійшла, як робила це
щовечора. Відчув, навіть, як легенько війнуло від помаху руки
– перехрестила.
«Ти до церкви навідайся, свічку постав», – порадила тітка
Уляна, коли він розповів про нічну причину.
До паперті дійшов, а далі ні кроку. Звідки йому знати, як
воно там усе робиться. Зроду ж не був. Поставив свічку у кутку перед материною іконою. Замахнувся перехреститись і опустив руку. Як же треба: зліва направо, чи справа наліво?
Зрідка забігали то Грицева Марина, то Миколина Настя.
Причепурять хату, поторохтять, пожартують. А він потім
відходив, довго відходив. Самотність навалювалася так, що й
дихати не хотілось.
А то якось прийшли обидві разом і не самі – з якоюсь молодицею. Така собі дрібненька, кругленька, кирпатенька. Сама
білява, а брови чорні. Очі й не добереш які: і не сірі, й не голубі.
І ясні, як у дитинчати. Він жінок ніколи не розглядав, соромився, ще подумають казна-що, а тут – як прикипів.
– Андрію! Михайловичу! – гукнула Марина так, наче він
був десь далеко. – Чуєш? Іще надивишся, бо це хазяйка твоя,
Наталочка. Гайда за пляшкою!
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Весілля не було. Погуляли, поспівали три брати тепер уже
з трьома дружинами – і по домівках.
– І чого ти, Андрійчику, ворухнутись боїшся? – пригорнулася Наталка. – Господь милосердний. Дитинку нам подарує.
– Ти мене, як усі... Котигорошком..., – пробурмотів уже
зовсім сп’яніло.
– То нехай для всіх. А для мене Андрійчик.
Через тиждень саме в неділю, одяглася по-святешньому і
йому звеліла.
– Куди це ми?
– До моїх братів і сестер.
– А ти про них і не розповідала.
– Нічого, Андрійчику. Сам побачиш.
І побачив, і почув: люду – повнісінька хата, від старих до
малих. Ні хрестів, ні ікон. У молитвах та в богомільних піснях
під гітару кожне словечко зрозуміле. Не те що, як тітка Уляна
над покійником читає або панахиду батюшка править. Гарно, але все-таки чудно якось. Наче не по-справжньому, наче
репетиція в клубі.
По дорозі додому Наталка спитала:
– Ну, і як тобі?
Кривити душею Андрій не вмів, але й Наталку образити не
хотілось.
– Гарно, Наталочко. – І не втримався, додав: – Незвично
якось.
– А тут і звикати нічого, Андрійчику. Аби тільки Бог у
душі.
– Як це?
– А ось як у тебе – совість.
Андрій розгублено зупинився:
– У мене?
– У тебе, Андрійчику, – засміялась.
По очах побачив, коли б не на людях, пригорнулась би, як
завжди.
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– Вдома Наталка заклопоталася з обідом.
Андрій зібрався всістися біля столу і вкляк. Правий куток
скорботно зяяв пусткою. Ікона щезла.
– Не хвилюйся, Андрійчику! Вона в комоді.
– Нею матір мою благословляли...– і задихнувся.
– Кажу ж тобі, в комоді. Там, де мамине все. А тут нехай
буде по-нашому.
«По якому це нашому?» – хотів було спитати, але побачив
сльози в сіро- голубих, зітхнув, сів до столу.
Наступної неділі Наталка заїкнулася було щоб і він збирався до молитовного дому, але Андрій відмовився:
– Недужиться мені щось.
Розгублено зазирнула йому в очі:
– Що з тобою, Андрійчику?
– Кажу ж, недужиться…
Не повірила, зітхнула, але більше не умовляла.
– Ти б ото може приліг?
– Та приляжу.
Пішла. А він дістав із комоду ікону, поставив посеред столу
і сів навпроти.
– Що ж це воно таке діється, мамо?
Голос зірвався і він заплакав, захлинаючись, як маленький.
Крізь сльози здалося раптом, що то не мати Божа, а його мати
з ним, іще груднячком, на руках сумно дивиться з найдальшого далеку на свого теперішнього вже сивіючого і все ще подитячому розгубленого перед незбагненним світом Котигорошка.
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КРОКИ ВІД ПРІРВИ
Повість у новелах

За веселою горою
Довго Василько не знав, звідки сонечко з’являється. Прокинеться, було, а воно вже в небі. А от куди сонечко ховається,
якось підгледів – за Веселу гору.
– Дідусю, га, дідусю! А що там за Веселою?
– Велике, велике село Колодянка.
– Ну, то їдьмо в Колодянку. На сонечко подивимось.
– А воно, Васику-карасику, скрізь однакове – і тут, і там,
добре та щедре. Усім світить, усіх зігріває. От тільки жаль, не
всі від того добрими та щедрими робляться, туди-сюди-йоготак! Ну, чого похнюпився? От зараз скельце закіптюжимо, то
й подивишся.
– Та ні! Я хочу зблизька, як спить.
– Он воно що! Так би зразу й казав. Тільки це не в Колодянку треба.
– От і не правда! Я сам бачив, за Веселу спускається.
– То здається. Сонечко, Васику-карасику, аж за Колодянкою
ночує, у пасічника Мирона. Він для нього величезного вулика
змайстрячив. Закотиться ясненьке у вулика і спочиває. Бджоли
йому мед носять. А як засне, стережуть, нікого й близько не
підпускають – ні старих, ні малих. Бо сонечко згасне, як не
поспить.
– І тоді що, ніч-ніч буде? Ні, я так не хо!
Василькового діда Левка Микитовича називали поза очі
Лис Микита. Певне, за хитрувату посмішку. Він ховав її під
обвислими, пожовклими від сонця і тютюну вусами, а вона,
бісова, не слухалась. Сяйне в хитрувато примружених очах,
визирне з кожної зморшки і стриб аж на лисину.
У царській армії Левко Микитович дослужився до унтерофіцера.
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– Тебе, Васику-карасику, в капусті знайшли. До генерала
дійдеш. А мене в сажку поміж поросят. Спочатку, кажуть, навіть
кувікав по-їхньому. То де вже мені у «ваше благородіє»!
В громадянську Левка Микитовича відшмагали нагаями
денікінці та мало не розстріляли червоні.
– Від одних, Васику-карасику, відскочив, до других не пристав, застряв посередині. А серединці, як тій сиротинці, всі дають, ніхто не минає, туди-сюди-його-так!
...Василькова мати Ганна була колись меткою, чепурною
Ганнусею, єдиною дочкою Левка Микитовича. Мало не все
гриньківське парубоцтво залицялося до гордовитої одиначки.
– А що як свекрусі не догодиш?
– Я й догоджати не збираюсь. Петро казав...– і зам’ялась.
– Ох, лишенько! Язика проковтнула!
– Ви, тату, все на смішки переводите. А я вже не маленька.
– Бачу, що не маленька. Чий же він, премудрий Петро?
– Нечипоренків. Казав, коли ви не проти, до нас перейде,
як розпишемось.
– Який це його ґедзь укусив?
– Не його, а мене. В дівках залишусь, а від вас не піду.
Левко Микитович кахикнув і відвернувся:
– Спасибі, дочко.
З’явився Петро у вилинялій сорочці, благеньких штанях,
парусинових спортсменках, але з наганом при боці.
– Ого! Хто ж ти будеш, туди-сюди-його-так?
– Чопівцями командую.
– Це ж як виходить, найголовніший чіп між чопів, у
найбільшу дірку затичка?
Петро спалахнув. Ганнуся чмихнула.
– ЧОП, дядьку, частина особливого призначення.
– Так ти й кажи по-людськи. Частина то й частина. З ким
же ви ото воюєте?
– З бандитами і куркулями.
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– Ну, а я унтер-офіцер. То як же ти зі мною, командире,
породичаєшся?
Петро посміхнувся:
– А знаєте, дядьку Левку, як про вас кажуть? Доофіцерилась
лисина, що й спина пописана.
Левко Микитович реготав до сліз:
– Ну, й чіп, туди-сюди-його-так! Оце заткнув!
...З онуком старий ладен був гомоніти з ранку до вечора. Вони й спали разом, і борщ із однієї миски сьорбали
дерев’яними ложками – дід більшою, онук меншою, – і ті ложки удвох робили. Бо коли б Василько не підтримував ослінця,
на котрому сидів дід, той би нізащо їх не вирізав.
– Та ми з тобою, Васику-карасику, хоч на край світу, аби не
далеко, туди-сюди-його-так.

Перший крок
Надворі сонячно, тихо. Оце б запхати до портфельчика
зошити – і гайда! Переморгнутись із дзеркалом, чи що? От
інтересно! У Катрусі очі зеленкуваті, аж іскряться, а в нього
сірі та ще й витрішкуваті якісь.
– Василю, піди на грубку поглянь! – бабуся з-за дверей. Василь, як ногу не вломив. Веселий ненажера вогонь, тріскотливо
поглинаючи все, що б не сунув у його драконівську пащеку, це
вам не остогидла нудота над граматикою чи арифметикою. Згадав, що в кишені кілька гранатних запалів. Із них такі замашні
запальнички виходять. Треба тільки надрубати якийсь та випалити. Дістав топірця з-під ліжка, поклав запал на підлогу,
цюкнув. Вибуху не почув. По руках, по грудях, по обличчю
сіконуло вогнем. В очах вибухнуло несамовите палахкотіння,
ніби з грубки винесло в них увесь жар. Хлопець крутнув головою, замахав руками, відбиваючись від того жару, і рвонувсь
на єдине, що лишилося з усього навколишнього, – страшний
бабусин зойк.
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***
Затамувавши подих, бо здавалось, дихни він глибше, ліжко
зарипить іще дужче, Василь підвівся, намацав ногами капці на
підлозі, взувся. Дмитро М’якота, їхні ліжка стояли поряд, попередив звечора:
– Як приспічить, гукни. Няньку не кликатимемо, самі
впораємось. Туалет навпроти, двері в двері. Зрозумів? Ну, й
сопи у дві дірочки.
Говорив Дмитро грубувато, але голос у нього був м’який,
теплий. Він сапер. Йому, як і Василеві, ампутували праве око.
Ліве трохи бачило. А от руки... обидві по самісінькі лікті, під
Києвом.
– Ти не кисни, Василю. Я до війни сліпого бондаря знав.
Такі діжки майстрячив, як дзвони. Мені б оце два пальці на
правій руці. Хоча б ширінку розстібати.
Щодо сліпого бондаря, Василь засумнівався, вигадка, напевне, але вночі Дмитра він не гукатиме, сам піде.

***
У перші лікарняні тижні Василь був такий слабий, що спав
майже весь час. Біль потроху вщух, але хлопець ледве стримувався, щоб не застогнати, коли його будили. Уві сні він бачив,
а прокидавсь у мороці, як у прірві, звідки кричи не кричи, видирайся не видирайся, все марно. І єдине, чого хотілося йому,
не прокидатись.
Якось розбудив Василя легенький дотик шорсткуватої
прохолодної долоні.
– Ти мене чуєш, Васю?
– Чую. А де мама?
– Я тут, Василику. Це Ганна Олексіївна, твій лікар. Хоче,
щоб ти вірша склав. У них тут, ну, в госпіталі, стінгазета. –
Голос у матері тремтів. І він раптом уперше почув: довкола
розмовляють, сміються, стогнуть.
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– То як, Васю, складеш?
– Не знаю. Я записувати звик.
– Нічого. Продиктуєш.
– Хіба з тих, що пам’ятаю? – оперся на ліктя, сів.
– У хаті сутінь, як жива. Вона вже мавка лісова, – почав
ледве не пошепки, бо в роті пересохло.
У палаті несподівано запала тиша. Навіть стогони змовкли.
«Чого це вони?» – прислухався. Хрипке дихання, здивований шепіт. Хотів було продовжити вірша і не зміг, знесилено
опустився на подушку.
– Ну, добре, відпочинь. Я згодом прийду.
Довго лежав нерухомо. Швидше б заснути. Але й задрімати
не вдалось. Довкола знову говорили, сміялися, стогнали.
– На судно хочеш? Чи може в убиральню підем? Тут недалечко.
Мовчки підвівся. Мати швиденько, ніби боялась, що
передумає, підхопила під руку, повела.
– Ти, Василику, тримайся трохи позаду, на ліжка не натикатимешся. Тут усі так ходять.
– Як це всі?
– Ну, такі, як ти. Їх п’ятеро.
Такі, як він. «Сліпий!» – обпекло вперше. Майнув спогад: Сумська. Він до кінотеатру поспішає. Мати лишилася на
Кінному ринку, допродувати картоплю, а його відпустила на
«Леді Гамільтон». Мало не наткнувся на чоловіка в темних окулярах. Хода в того була якась дивна, ніби не йде, а прикрадається,
та ще й тротуар перед собою ціпком простукує.
– До парку Шевченка ще далеко? – спитав теж якось дивно,
ніби в усієї вулиці.
– Та ви вже пройшли, дядю, – кинув хтось мимохідь.
Напружено застигле обличчя чоловіка зсудомили подив і
образа:
– Мені ж тільки-но сказали, ще трохи вперед треба.
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Але йому вже ніхто не відповів. Якусь хвильку чоловік прислухався, зітхнув і пішов назад. Василь навіть про кінотеатр забув. Його наче приморозило до згорбленої спини і скрадливої
ходи.

***
Чи й підвівся б він оце серед ночі, коли б не Дмитро М’якота
зі своїми теревенями про сліпого бондаря. Якщо справді хтось
навпомацки майстрячив такі діжки, як дзвони, то вже кілька
кроків наосліп він подолає, хай там що. Добре, що ліжко біля
самісіньких дверей. Серце калатало так, ніби він опинився
десь на краєчку прірви. Оговтався, як уже повернувся назад.
Сів на ліжко, перевів подих.
– Молодчина! – обізвався раптом Дмитро. Він, виявляється
не спав. – Козаком будеш.– І Василеві здалося, що він уперше
в житті засміявся.

Чуже місце
Їхали додому. У вагоні тісно, гамірно. Василь із матір’ю
стояли біля купе, що раз по раз вибухало дівочим реготом.
– Порозсідались, як на призьбі. Сліпому місце дайте.
– Ой, дядю! Та ми не побачили.
– Воно б і матір не гріх посадити. Не з весілля їдуть.
– Нічого. Я постою.
– Сідай, тітко. В ногах правди нема. Слава богу, у людей
совість іще є.
Мати сиділа навпроти.
– Я, Васю, подрімаю трошки. Зморилась.
Дівчата примовкли. Відчував – на нього дивляться. Та, що
місцем поступилася, поряд стоїть. У вагоні он яка тіснява, а
вона й не доторкнеться, зітхає крадькома.
– Як тебе звати? – озвалась нарешті якась.
– Василем.
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– А де ви живете?
– У Гриньківці.
І знову мовчанка. Кортить розпитати – не насмілюються.
Та ще оця зітхальниця! Може, вона за своїм місцем жалкує?
– Чого повитріщались? – знову накинувся дядько. – Хлопець
як хлопець. Пісню б краще завели. А то, як на поминах…
Але цього разу ніхто не відгукнувся. Несподівано й для самого себе Василь рвучко підвівся:
– Сідай! Це ж твоє місце.
– Ой, що ти! – відсахнулась.
– Сідай, кажу. Місце твоє. Я вже насидівся.
– Васю! – і урвалась. Обняла раптом за плечі. – Не треба
так... Чуєш, не треба! Сядь!
– Сідай, хлопче. І її на коліна, веселіше буде.
– А ну вас, дядьку! – руки дівчини відсмикнулися від Василевих плечей.
– Ти диви яка! Ні, щоб зрадіти, так вона ще й стидається.
Дівчата стримано засміялися. По всьому вагону гомін, а
довкола Василя ні словечка. Він стояв посеред цієї безжально
жалісливої мовчанки як приречений, відчуваючи за собою не
звільнене місце, а ніби якесь провалля.
– Ти вже приготувався, Васю? От і добре. Нам зараз виходити.
...І по дорозі додому, коли йшли від зупинки, і багато років
опісля дихало йому в спину провальною пусткою чуже місце.

Благословення
Того першого ранку вдома Василь іще до схід сонця вийшов у двір. Здалося, що таким повітрям він ніколи ще не дихав, такого пташиного гамору не чув, не наповнювався вщерть
такою тишею. Певне, вже зовсім розвиднилось. А може, й сонце сходить. У дворі він знав усе до дрібничок, до кожної хворостини в плоту. І все-таки було якось боязно. В лікарняних
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коридорах простіше – стіни, далеко не збочиш. А тут недовго і
в картоплинні заблукати. Зрештою, можна дорогу й ногами бачити. Обережно дочовгав до хвірточки, обмацав. Оцю навкісну
недолуго обтесану перекладину, бо стара вже зовсім перегнила, він сам прилаштував колись. Дід Панько ще й покепкував
тоді: «Як ти її тесав, лівою ногою чи що?»
На діда Панька Василь не ображався. Він у нього і косу
клепати навчився, і косити, як голити, щоб під покосом не те
що загривка – ні стеблинки не лишалось.
Косити він ладен був і вдень і вночі. Аби хоч якось устигати за дядьками, що, дременувши з фронту, зітхали, мовляв, от
якби ні фріців, ні червоних та земелька, та сяка-така конячина, Василь підхоплювався вдосвіта, обкошував на луках кращу ділянку, лягав на свіжий покіс, закурював і спокійнісінько,
якщо не встигав сьогодні, докошував завтра.
Колгосп за німців називався «Громадським двором». Замість
охриплих від лайки бригадирів, зганяли «громаду» поліцаї.
Пшениця колосилася, гречка цвіла. Гриньківський староста
Іван Хомко, окоренкуватий, пишновусий, роз’їжджаючи на
бричці, мружився, як угодований кіт на осонні. Ще б пак! Нагородою пахло. Але конюшня і корівник зяяли пусткою. Отож
на луках тоді був свій неписаний закон: хто, де і скільки встигне. Дядьки матюкались, але Василевих ділянок не чіпали. Чи
осторога їх зупиняла якась, чи просто хлопцева заповзятість.
З-за трави ледь голова визирає, а покоси кладе – дай бог
мужикові кожному...
– Васю, ти що, зібравсь на вулицю?
Здригнувся від несподіванки:
– Та ні, мамо. Це я так. На хвірточку подивився.
– Ну, і як, пізнав?
– Ще б мені не впізнати.
Мати засміялась.
– Я зараз Галку подою. Ти ж давно свіжого молока не куштував.
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Рушив було назад до порога, але за спиною рипнула
хвірточка.
– Хто там?
– Ну, хто ж іще? Я! – хрипкувато, певне, спросоння, але, як
завжди, по-півнячому задерикувато.
– Женька?
– Саме він. Ну, здрастуй, – і змовкли.
Один не наважувався розпитувати, другий – розповідати.
– Ти знаєш, чого я забіг? – почав нерішуче Женька, – вода
зараз у річці, як нагріта. Мо, скупнемось?
– І не рипайтесь! – гримнула від хліва мати.
– Тітко Ганно, він же у воді, як риба. Давай, чіпляйся!
Поїхали!
– До діда Панька зайдіть, – гукнула навздогін мати. – Він
зовсім зліг.
Сонце вже й справді зійшло, гріло в потилицю. Василь звик
здоровкатися першим, а тут від кожного двору: «Здраствуй,
Васю!» Женьки ніби й не було. Декого пізнавав по голосах, але
не багатьох.
– Хто це? – не витримав.
– Ну, як хто? Баба Жмуриха.
Як у чуже село потрапив. Повисипали з дворів, дивляться
ото, мабуть, як на покійника.
– Ми хоч діда іще не пройшли?
– Та ні. Якраз підходимо.
На порозі дідової хатини Василь відпустив Євгенове плече,
зайшов першим.
– Добрий день, дідусю!
– Це ти, Ваську? – прошелестіло з кутка від ліжка.
Аж наче уздрів оте ліжко: дерев’яне, поплямоване рудими
залишками фарби, перехнябилось убік до кімнати, ніби для
того, щоб дідові легше було зсовуватись. І самого діда Панька: висохлий, дрібненький, як сучечок. Підсліпувато покліпує
вицвілими очима.
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– Повернувся, значить. А я оце того, повісточку на суд
одержав. Числа там поки що нема, та скоро допишуть. Василь
сторопів: «Чи не маячня у старого?»
– Яку повістку, дідусю?
– Оту саму, що всі одержують рано чи пізно. На суд Божий.
– Та ні, дід при добрій пам’яті.
– Поки до того суду дійде, ви ще ого скільки окунців навудите!
– Хтось, може, й навудить, а я вже сам на гачкові. Смикаюсь,
бо нікому на сковорідку не хочеться. Та бачу – не зірватись.
– Може, вам чогось треба? – обізвався Женька.
– Все в мене є. Сусіди гарні. А ви ж це далеко зібрались?
– Обкупнутись трохи.
– То добре. Вода, вона і тіло, й душу, як не чорна, обмиває.
Перевів подих і зовсім уже знесилено попросив:
– Підійди до мене, хлопче.
Василь підійшов.
– Нахились. Ось так.
Обличчям відчув легенький порух повітря, як наче дід хотів
доторкнутись до нього і не зміг – рука заслабла.
– Ну, от і все. Іди з Богом, хлопче.

Затишок
Два снаряди, що врізались у гриньківський клуб, усе дочиста мали спопелити, але колишня заможницька домівка, наглитавшись гарячих осколків, лише скособочилася трохи. Сяк-так
облаштували червоний куточок. Кілька нашвидкуруч збитих
лавок, стіл із вільховим кілком замість четвертої ніжки і диво
дивне – лампа-восьмилінійка з цілим-цілісіньким склом.
До Василевого двору було недалеко. По прямій, як під
шнур, вулиці та ще понад парканом можна не те що ходити
наосліп, а й бігати.
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***
– Дівчата, Василя знаєте? Знаєте. Приймаємо? Приймаємо.
Протокола нашкрябаю потім. Все. Збори закінчились. Оксано,
бери гітару. «Їй би щонайменше ротою командувати», – майнуло у Василя.
– Сядь, Олено! Гудеш із-під стелі. Набридло голову задирати.
– Хоч я й сяду, Варко, тобі не полегшає. Все одно задиратимеш. Василь не втримався, засміявся разом із усіма. Озвалася гітара, і голос Євгенової сестри Оксани чомусь голочками
уп’явся в кінчики пальців.
Після коротких учительських курсів Оксану призначили в
Гриньківську початкову. Досі Василь про неї ніколи не думав.
Вона якось само собою розумілася. Євгенова сестра, на чотири
роки старша. Ну, ще співає добре. От і все.
Дівчата співали не так, як на вулиці, коли пісню можна було
почути десь аж на другому кутку села. У стриманих голосах
світла зажура: «Ви ж мене, очі, плакать навчили. Де ж ви навчились зводить людей?»
– А ти ж чого, Васю? – нахилилась до нього Олена.
– У тебе, кажуть, голосяра – дай Бог. Ану басони! А то наш
дівчатник запліснявіє скоро від нудьги.
Іще в лікарні Василя погнало вгору, як на дріжджах. Вибехкався так, що мати не на жарт стурбувалася:
– Ну, в що я тебе одягну, як виписуватимуть?
Няні й сестри загравали з ним, ніби жартома, але в голосах відчувалося щось таке, від чого робилося жарко. Та й
голос у нього помінявся якось одразу за один день. В палаті
часто співали. Ну, Василеві й закортіло підтягти. Сам відчув –
скоїлося щось. Сестра, що саме заскочила до палати викликати
на перев’язку, змовкла на півслові.
– Стоп, хлопці! – урвав пісню постійний палатний заспівувач
дядько Андрій. – Тут у нас артист об’явився. З таким баритон-
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чиком, як у тебе, Василю, не пропадеш. Разок по вагонах пройдешся – і на місяць хліба з маслом.
От і зараз. Не встиг Василь підхопити пісню, як вони з Оксаною лишились удвох, решта слухали.
– Та ну вас! До сліз довели, – несподівано тонкоголосо
обізвалася першою Олена, перевела подих і вже буденно додала: «В райком тобі, Васю, не треба. Я про все домовилася.
Квитка тут одержиш».
На вулиці Оксана затримала Василя:
– Ходімо до нас. І коли гаряча долонька лягла на його долоню, йому зробилося так затишно, що хотілось іти і йти, байдуже куди.

Наяву й уві сні
Того дня по Гриньківці перекинулася від хати до хати, як
пожежа, чутка: «Гнатишину Одарку арештували!»
– За віщо?
– Колоски збирала… І що ж воно буде?
– Судитимуть. Хіба не чули? За колоски п’ять років.
– Вона ж удова. Похоронку одержала. Дітей двійко.
А тижнів через два купчились усі під дверима до червоного куточка, перешіптувались. Голосніше ніхто не наважувався. Викликала по одному Олена, уривчасто, приглушено, ніби
звідтіля, з червоного куточка, чиясь рука стискала їй горло й
відпускала на хвильку, аби тільки встигла сказати. З півгодини
тримали кожного. Дійшла черга і до Василя. Зайшов, зупинився біля дверей.
– Воєвал, што лі? Так єщо зєльоний. Самострєл? – стомлений, хрипкуватий бас від столу.
Василь промовчав. В роті, мов жменя гарячого піску – не
продихнеш.
– По-моєму, товаріщ капітан, нє стоіт і врємя тратіть, – бадьориста скоромовка від вікна.
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– Ладно, лєйтєнант. Визивайтє слєдующєго.
Олена допомогла вийти, бо не відразу потрапив у двері,
хоча й стояв поруч. Ноги були, як ватяні. Оксана чомусь ойкнула, відвела вбік.
– З тобою так швидко, а ти, як з хреста знятий. Василь і сам
не міг збагнути, чого це його так лихоманить.
– Де б же тебе прилаштувати?
– Не метушись, – розсердився, – я зараз туди повернусь. –
Та ти що!
– А чого вони? Зєльоний!
– Ну, й дурень! – в Оксаниному голосі посмішка.
Зітхнула і несподівано чмокнула його в щоку. Дівчата хихикнули:
– Та ви б хоча не при всіх.
Вдома мати дала їм по шматочку хліба та по чашці молока.
– Більш нема нічого.
– Ну, що ви, тітко Ганно! Я зараз додому побіжу.
– Сиди ото! Худорба худорбою. За цілісінький день кишки,
мабуть, уже позлипались.
– Та ні, – засміялась Оксана, – он, чуєте, марш грають.
Уже біля хвірточки Василь спитав:
– Чого вони приїхали?
– А воно тобі треба? З мене підписку взяли, щоб ні словечка нікому.
Василь не образився. Він і досі відчував на щоці легенький
дотик теплих губ.
– Побудь іще трохи. Тепла долонька, а з нею й затишок
нерішуче, ніби вагаючись, вивільнилися з його долоні.
– Треба, Васю. Зошити ждуть.
...Ті двоє, капітан і лейтенант, протелесувалися допізна.
Кого тільки не викликали. Гриньківка, як вимерла. Не чути
було навіть собак.
Десь опівночі, ніби прикидаючи, кого б іще прихопити, трофейний автомобіль обмацав Гриньківку нещадно сліпучими
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фарами та лишив по собі рубцюваті сліди коліс, що скоро зникнуть, і звістку, що зарубцюється на довгі роки: забрали Миколу Решетняка.
На фронті Миколі відсікло осколком три пальці на правій
руці. Лишилися великий і вказівний. Отой вказівний вже й
снився, мабуть, комірникові Грицьку Шутію.
– Дітвора од вітру хитається, а ти пельку наїв. Я б тебе, паразита!.. Націлений межи очі палець доводив Шутія до сказу:
– Дотицяєшся! Відцюкну колись!
І справді, не раз хапався за сокиру.
– Давай, давай! – насмішкувато підбадьорював Решетняк, – може, хоч тоді трусонуть твої закутки. А там багатенько
знайдуть.
Всі, хто чекав своєї черги біля червоного куточка, почули
крізь двері, як Микола гримнув:
– Ви що, оглухли? Жаль, що не я додумався. Під таким я б
сам з дорогою душею підписався!
Вранці мало не вся Гриньківка з’юрмилася біля Решетняків.
Миколина жінка Настя тужила, як за покійником. Двоє дітей,
хлопчик і дівчинка, перелякано тулилися до матері.
– Ти знаєш, місця собі не знаходжу, – зізналась увечері Оксана, – Микола ніколи не бреше. Сказав же, що то не він.
– Що не він? – роздратовано перепитав Василь. – Та плюнь
ти на ту підписку! Чого вони добивались? – Оксана мовчала.
Василь потягнувся обняти дівчину, але тільки доторкнувся до
плеча. Воно дрібно тремтіло.
– Ти що, плачеш?
– Страшно мені, Васю, – схлипнула, – не дай Бог від нас
вийде. Розумієш, хтось із Гриньківки листа в район послав.
Про Одарку Гнатишину. Хоча б підписалися по-людськи, а то
давай у підпільники гратись – «комітет справедливості».
Василь, наче в груди його стусонули, здригнувся.
– Я так і знала! З ким же це ти? Мені листа показували. Почерк не Женьчин.
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Вони стояли під Василевою хвірточкою.
– Прокіп приходив із Колодянки, двоюрідний брат.
– А зі мною не міг порадитись?
– Думав, злякаєшся та ще Олену нацькуєш.
– Ну, а тепер що?
– Сам поїду, розповім усе. Поможеш добратись.
– І не подумаю. Ти гадаєш, вони дурні, не второпали, що
Микола тут ні при чому? Ну, посповідаєшся. І тебе загребуть.
– У Решетняка діти іще пуп'янки, а мені заціпить?
– Його й так відпустять, як надумають. А як ні, то ніхто
вже не допоможе.
...Мати й молодші брати, Мишко й Сашко, давно поснули.
Влітку Василь слав собі постіль на долівці у великій кімнаті.
Оберемок торішнього сіна, напханий у зшиту суровою ниткою
ряднину, невеличка плеската подушка та благенька ковдра.
Він блукав і блукав по кімнаті, натикаючись то на стіл, то
на буфет, то на шафу. Зрештою, опинивсь у кутку, де бабуся, як
тільки провели батька на фронт, прилаштувала якимось дивом
збережену стареньку ікону. Упав навколішки, заплакав. Перед
смертю дід Левко навчив його молитви – «Отче наш». Думав,
забулось давно. А воно, бач, слово за словом зринуло бозназвідки прощальне дідове навчення. Закінчував і знову починав
молитву, хрестився й хрестився.
Знадвору крізь відчинене вікно, як раптовий постріл,
півнячий крик. Василь підхопився. Кинуло в жар від сорому.
Комсомолець і на тобі – молиться, та ще й навколішки.
Не роздягаючись, ліг і відразу, як провалився, – заснув.
Приснилося, ніби він стоїть перед лавкою біля Решетнякового двору. На лавці Микола й не Микола, правиця двопала, а
обличчя дідове Левкове. Василеві не терпілося розповісти
про все, але кому, Решетнякові чи дідові? Миколина правиця
повільно піднялася, націлилась на Василя вказівним пальцем,
дідове обличчя сумно всміхнулось.
– Я не хотів! – закричав Василь і прокинувсь.
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ДІВЧИНА З ІНШОГО ВИМІРУ
Казахстан. Акмолінськ
Акмолінський вокзал напханий переїжджим людом під
самісіньку зав’язку. Було вже за північ. Пощастило на запилюжений клапоть підлоги. Тут і вмостилися на своїх вузлах…
Ждали машину. Довкола гомін, як і у вагоні, ніби то була коротка чергова зупинка і от-от мали рушити далі.
Василь куняв на своєму вузлі спиною до ближчої лавки.
Там час від часу хтось тихесенько зітхав. Василь мимоволі дослухався. З радості не зітхають, а в нього настрій, що там бадьоритися, теж не з веселих. Бачив би скільки та чого проїхали,
може, б скоріше змирився з думкою, що ні сьогодні, ні завтра
ніхто з гриньківців, навіть Оксана, не зайде вже до нього.
Вона, як і завжди, навідувалася щодня до Василя, хоча до неї
й почав учащати Іван Скрипка, демобілізований сержант. «Ти,
кажу, Йване, хоч лусни, а я ходила й ходитиму» – чути це було
і радісно й боляче. Особливо вечорами місця собі не знаходив.
Та якось Оксана прийшла не сама. Про Люсю Василь уже чув.
Жила в Харкові, але щонеділі гостювала в свого дідуся Івана
Захаровича, городнього бригадира.
– Ви тут погомоніть, а я до Олени збігаю. Кликала чогось.
Незчулись як і завечоріло.
– Я тебе проведу, – сказав за ворітьми.
По гриньківських вулицях Василь давно вже ходив сам.
Сусіди й ті ніяк до цього звикнути не могли. Люся також завагалася на хвильку:
– Може, я сама? Тут же недалеко.
– Ну, йди попереду, а я за тобою.
Дівчина засміялась:
– Добре, ходімо. Коли ось так поночіє, я завжди біжком,
аби швидше додому.
– А хіба вже зовсім темно?
– Зовсім, Васю. Та ще й захмарилось. Ні зірочки.
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Ішли не поспіхом. Василь дослухався до Люсиних кроків,
до її дихання.
– Ти ще приїдеш?
– А ти хочеш?
– Дуже.
– Ну, якщо дуже, приїду.
Це було в неділю. В понеділок приїхав батько, він служив у
Казахстані, звелів збиратися. Гомінка хитавиця загального вагона. І ось Акмолінськ. Навіть про харківську адресу Люсі не
встиг дізнатися. Писати на Йвана Захаровича, щоб передавав
онуці – від однієї думки про таке листування вуха горіли. А
віршований лист он уже й зараз рядок за рядком зринає сам
по собі. Двотижневий переїзд і цей вокзал, і ці вузли здалися
на мить чимось примарним. Здригнувся, хитнув головою – даремно. За спиною знову зітхнули. В потилицю війнув теплий
подих:
– Пересядьте сюди. Тут зручніше. Я трішечки посунусь.
Василеві набридло гніздитися на вузлі, а в дівочому голосі
бриніло щось гіркотно затамоване, пересів. Вони помістилися
впритул одне до одного.
– Ви що, назовсім? Он скільки речей! Мабуть, здалеку.
– З України.
– Добре, що у вас батьківщина є.
– От тобі й на! А у вас хіба нема?
– Є, звичайно. Увесь Союз. Куди не поткнуся, скрізь чужа.
– Як це чужа?
– А ось так. Я – німкеня.
Вчулося, чи що? Хотів перепитати, але не наваживсь.
– От і ви замовкли.
– Та ні. Чого ж..., – зніяковів Василь. – Як вас звати?
– Анна. Анна Штольц.
– А мене Василем. Ви й справді німкеня?
– На жаль, це так, Васю.
– То як же ви потрапили до нас?
– Куди це, до вас?
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– Ну, в Радянський Союз?
– Я на Волзі в Енгельсі народилась. Є таке містечко. Іще раз
хоча б одним оком зиркнути.
– То чого в Акмолінськ, а не в Енгельс?
– Багато казати, та мало слухати, хлопче, – збляк ураз,
постарішав голос.
До цього, чи то вже Василеві так хотілося, він був трошки
схожий на Люсин.
– А ти розказала б усе-таки.
– Стережись, Васю. Ти, видко, добрий. Таких із кісточками
хрумають.
– Подавляться.
Анна невесело засміялась.
– На Волзі нам добре жилось. А як почалася війна батька й
старшого брата повісткою начебто до військкомату викликали.
Ні звістки, ні листа. Нас із мамою в Читу вислали. Мама померла місяць тому від сухот. Я оце до тітки їхала, а її теж нема.
І ніхто не знає, куди поділась.
Василь зіщуливсь. Здалося, що поряд із ним дівчина не з
приволзького містечка, а зовсім з іншого світу. Звідти дихнуло
Василеві в душу чимось нещадно крижаним. Обережно, аби
не налякати, обняв Анну за плечі, пригорнув, як ніколи ще не
пригортав нікого з дівчат, бо в тому неосяжнім, незбагненім
потойбіччі тремтів зараз її голос, тихий і ясний, як свічечка.
Дмухни – згасне.

Юдіф
На гриньківських вулицях ноги пам’ятали кожну вибоїну,
обличчя відчувало кожен поворот, вже й сам не міг збагнути,
як угадувалося, чий саме проминув паркан, чию хвірточку. Дні
збігали непомітно, довколишнє потроху просторішало.
А тут і час ніби зупинився, і простір зіщулився. Дві кімнати,
де навшпиньках можна було й долоню до стелі припечатати,
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коридорчик, кілька хистких сходинок і з десяток кроків біля
барака.
Не раз пригадувався Сірко, їхній довоєнний собака. Той,
було, зірветься з ланцюга – і куди очі дивляться. А тут смикайся не смикайся, не зірвешся – надійний ланцюг. Терпіти
щоденно поквапливі вибачення, коли з вини найщирішого поводиря спіткнешся об що-небудь, бувало так нестерпно, що він
ховавсь у самотину, як у глухий закуток.
Василь годинами лежав на своєму тапчані і, коли вже ввижалося, що стеля от-от на груди навалиться, знехотя вичалапував із барака і стояв заціпенілий біля остогидло скрипучих
сходинок. Сусіди вітались і, скрушно зітхнувши, відходили.
Він або відповідав невпопад, або й зовсім не чув. Та якось над
самісіньким вухом:
– Ти що стоячи й спиш? – це дівчина. – Я тебе вже втретє
гукаю.
– Задумався трошки.
– А я так не вмію. Ой, стривай! Тебе Василем звати. А мене
Діна. Може, чув? Ми тут у сусідньому бараці живемо. Батько в
мене майор, мати капітан. Вони татари. – І зареготала. – А я не
знаю хто. Ні словечка по-татарськи. – Перевела подих і скомандувала: – Гайда до нас. Батьків нема. Тільки Юдіф Наумівна.
– А це хто?
– Робітниця наша. Ти б тільки її послухав! П’ять мов знає.
А жила! І в Токіо, і в Лондоні, і в тій, як її, Каліфорнії. Чоловік
дипломатом був. Здорово, правда ж?
– Ого! А в робітницях як опинилась?
– Не знаю. Віджартовується. Скоро, каже, постарієш, як
усе знатимеш. Ну, то що, ходім? – І, немовби робила це щодня,
підхопила Василя під руку...
– Юдіф Наумівно, ау! Де ви?
– Чого тобі, козеня? – спокійний, усміхнений голос. – А, ти
з кавалером!
– Це Василь, а не кавалер… Чайку, Юдіф Наумівно, чайку!
З отим вашим печивом.
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Брязкіт посуду долинув якось віддалено.
«Та у них тут і кухня є!» – здивувався Василь і не відразу
второпав, про що його питає Діна.
– Ти знову спиш? Там стоячи, а тут сидячи? Юдіф Наумівна
– во! Правда ж?
– Не знаю.
– Здоров був! Ти, бачу, ще не прокинувся. Слухай! Як
нап’ємося чаю, попроси, щоб на піаніно зіграла. У нас є. Я
тільки бринькаю сяк-так, а вона... Ну, сам почуєш.
Від перших акордів у Василя ніби щось обірвалось у грудях.
– Полонез Огінського, – дихнула у вухо Діна.
– Не заважай! – крутнув нетерпляче головою.
Піаніно змовкло. Запала така тиша, що й дихнути було боязко.
– Нехай потім колись. Зараз не можу, – стомлено, ніби довго йшла звідкілясь здалеку, вибачилась Юдіф Наумівна. Василь, навіть подякувати забув, сторопіло мовчав. Діна теж принишкла.
– Ну, нехай ми з Василем, у нього своє, у мене своє, а ти
чого, козеня, похнюпилось?
– Нічого я не похнюпилась. Спитати хочу. Та ви все одно
не скажете.
– А ти спробуй. Може, й скажу.
– От ви жили скрізь, правда ж? Василь дивується, як сюди
та ще і в робітниці потрапили.
– Із лихим вітром, дівчинко. Я й милостиню просила. Було
й таке. Років зо два дітям одного тутешнього начальника французьку втовкмачувала. Пам’ятаєш, як ви перестріли мене удвох
із мамою. Ну, от я й кинула казашат, татарча сподобалося. Та й
батьки у тебе, козеня, дай Бог усім.
– І нікого у вас більше немає? – вихопилось у Василя.
– Син трохи старший за вас під Москвою в ополченні воював. До мене ніякі листи не доходили, а похоронка дійшла.
Були ще чоловік і сестра.
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Василь би й далі розпитував, але його зупинило оте важко
видихнуте: «були».
– Ви б, Василю, до вітця нашого в кремль написали.
Може, б вам чимось допомогли. Чули ж, напевне, що таке іноді
трапляється.
Василь стрепенувся:
– Напишу, Юдіф Наумівно, обов’язково. Тільки не про
себе. Про вас.
– Господь з тобою, хлопче! Лиха наробиш і мені, й собі.
Колись би обуривсь, як же це так, а тут раптом повірив у
неймовірне, повірив і мовчав.
– Ну, добре, козеня. Ти тут господарюй, а то он Василь
зовсім скис. А я піду обід готувати.

***
Якось рано-вранці Діна затарабанила кулаками в їхні двері,
ввірвалася до кімнати і, дарма що всі були дома, припала до
Василя, захлинаючись слізьми:
– Він забрав її!
– Хто?
– Ну, отой! Вона в нього дітей учила. Збирайся, кричить,
бо я з твоєї татарви погони поздираю, на Колиму зажену. Ой,
Васю, не можу! Отакий гад!
Першою отямилася мати:
– Кого ж це забрали, оту вашу єврейку? Немолода вже, а
красива, як намальована.
– Ніяка вона не єврейка! Юдіф Наумівна! Давай вийдемо,
Васю. Вона записку залишила. Я тобі самому прочитаю.
Біля барака не зупинилися, забрели аж у степ. Було ще прохолодно і, як завжди, оглушливо тихо. І, ніби силкуючись, щоб
у тій оглушливості не загубилося ні словечка, дівчина дзвінко
прочитала:
«Вам боляче, що ви не такий, як усі. Але, на жаль, більшість
не такі, як ви. У вас щира, зряча душа. Дай боже, щоб вона не
зачерствіла, не осліпла. Юдіф.»
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Буревій
Стугоніло й мело уже кілька днів. Українська завірюха й
за далеку родичку не йде. Оскаженілий вітер із морозом за
тридцять градусів і навальним снігом. До вбиральні, нашвидкуруч спорудженої із соснових дощок кроків за двадцять від
барака, де гніздились сім’ї різної офіцерської дрібноти, сяк-так
додибаєш, хіба що чіпляючись за натягнуту вірьовку. Продиратися крізь оте несамовите шаленство було таки страшнувато.
Що як вірьовка обірветься? Напровесні тут щороку знаходять
заметених і задубілих хрещеників буревію.
Батько клацнув вимикачем – нема. Знову дроти обірвало.
– Давай свічку, Ганнусю, та повечеряємо.
Із їжею було сутужно. Батькового пайка не вистачало. З
його частини час від часу споряджали кілька машин у
степову безгомінь на роздобудьки. Мука, картопля, навіть баранина траплялась. Батькові й звідси перепадало не густо, бо
всього-на-всього – капітан.
Уже було повечеряли, коли це – шкряботіння в двері.
– Мабуть, кіт приблудився. Може, впустимо? – забідкалась
мати.
– Пропаде, бідолашний.
– Який там кіт! Хіба не чуєш? Он як високо шкрябає.
Батько підійшов до дверей:
– Хто там?
– Погрітися пустіть, Христа ради, – долинуло ледь чутно.
– Не огинайся, Петре! Чоловік ледве дише.
Батько відчинив двері:
– Заходьте. Та заходьте ж, кажу!
– Ой, лишенько! Петре, тримай, бо впаде! Мишко,
стільця!
Подякувавши за чай, незнайомець, у нього виявився
лагідний бас, звернувся до батька:
– Ви, я бачу, військовий. То дозвольте посповідатись, аби
не трапилося ніяких непорозумінь.
– Це не обов’язково.
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– Як вам сказати. Дехто вважає, що для таких, як я, і життя
не обов’язкове. Ви все-таки послухайте.
Закашлявся сухо, уривчасто. Довго мовчав. Нарешті заговорив, стримуючись, певне, боявся знову розкашлятись:
– Акмолінськ – у перекладі Біла могила. Як бачте, назва
виправдовується. По сусідству Караганда – Чорна смерть. Назва, повірте, не менш влучна. Мене оце саме звідти відпустили.
Я священик. Без суду і слідства матушку з дочкою запроторили
в Білу могилу, а мене в Чорну смерть. Сім років на шахті. Заробив силікоз. Не чули про такий заробіток? Від вугільного пилу
легені кам’яніють. Змилосердилися, відпустили Богові душу
віддати. Хотів швидше до матушки з дочкою, а потрапив до
вас. То що ви тепер скажете, капітане?
– А ви хіба самі не розумієте?
– Розумію, ще й як розумію. У вашому бараці й вуха довгі,
є і очі, що крізь стіни бачать.
– Ну, то й що? – втрутилась мати, – до ранку перебудете.
Може, воно розгодиниться.
– Не лізь не в своє, Ганно! Ходи-но сюди.
Вийшли до сусідньої кімнати, про щось там довго бубоніли,
слів не розібрати було. І раптом:
– Його ж замете!
– А ти хочеш, щоб мене замели?
Силікозний батюшка-шахтар тихо зітхнув:
– Прощавайте, дітки. Господь вас благослови. – І вийшов,
майже не рипнувши дверима.
Мати схлипувала. Батько мовчав. Василь почав одягатись.
– Ти куди?
– Гукну. Може, він іще недалеко.
Подих забило снігом і крижаним вітром, але він усе-таки
гукнув. Ніхто не обізвався.
Другого дня вранці, коли буревій раптово вщух, сусідка
бачила, як із убиральні вихитнувся зігнутий у три погибелі
чоловік у пошарпаному пальтечкові, перехрестився і важко
побрів по сухих, колючих кучугурах снігу.
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Між Європою і Азією
Оскаженілі акмолінські хурделиці, снігова взимку і пропилюжена, суховійна влітку, дістали до печінок.
Батько виклопотав переведення до Харкова, а за одним рипом і теплушку для переїзду. Двоповерхові нари, пічка «буржуйка», вже пахло снігом, закуток для вугілля і чималенька
купа всілякого домашнього скарбу.
На так званих «гірках», де формувався товарняк, буцало
так, що все летіло шкереберть. Не встиг учепитися за щонебудь – із нар як вітром звіє. Вже й не сміялись, як ложка потрапляла комусь до вуха, а не до рота, звикли.
Уночі Василя не будили ні гуркіт, ні хитавиця, будила раптова тиша. І цього разу прокинувсь, як від поштовху. Батько й
мати стиха гомоніли біля пічки. Зіскочив із нар:
– Де це ми вже?
– На Уралі, синку. На самісінькому, – чомусь усміхаючись,
відповів батько. – Позаду Азія, попереду Європа.
– А довго стоятимемо?
– Години три.
Василь потягнувся до прилаштованої біля нар вішалки:
– Провітрюся трохи.
– І чого б я ото рипався! Спи.
– Нехай подихає хлопець. Од дверей тільки не відходь, а то
раптом переганятимуть.
Зліплені докупи хапучким приморозком повітря й тиша
лункою нерухомістю простяглися навсібіч у безвість. Коли б у
потилицю не дихала теплушка, а вона таки дихала, Василь, напевне, відчув би себе самотньою мурахою посеред закляклого
часу та задубілого простору. Обернувся, погладив теплушку,
як свійського мамонта, і засміявсь. По обличчю майнув подих
раптового вітерцю. Тиша шугнула вгору, а з-під неї виринула
пісня. Чоловічі голоси (певне, нічна бригада) під неспішне постукування та погрюкування, немов у супроводі якогось ди-
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вовижного оркестру, журно виводили: «І зароют моі кості в
чужой дальнєй сторонє». Журливість пісні щемливим поштовхом відгукнулась у грудях. Жадібно вдихнув морозяне повітря,
ніби щойно з якогось глибу ледве виринув.
Азія, Європа – книжкові слова, що досі торохтіли, як горошини в сухому стручкові, раптом вилущились, ожили. Десь
там в Азії Діна, Юдіф Наумівна і щось іще таке, що й словами
не скажеш, від чого лишився назавжди терпкуватий смуток.
Попереду – Європа, уся вмістилась у Гриньківці. Він везе туди
світлі згадки, болючі розчарування, невблаганні сумніви. Добре, що є чародійний клубочок надія, котиться собі й котиться,
не даючи заблукати, а нитка ось тут, у кишені на грудях – лист.
Надійшов перед самим від’їздом. Василь зрадів – може, хоч
Оксана відгукнулася. На всі листи в Гриньківку, відправлені
Діною з Головпоштамту, у відповідь було якесь недобре
відмовчування.
Після немилосердної посухи в сорок шостому, вкотре вже
накинув зашморг на Україну найлютіший поплічник усіх її
недругів – голод. Сусідні російські області, теж прихоплені
бідою, ощасливила, як біблейська манна з неба, пряма допомога вождя. В Україну того «щастя» не просіялося ні зернятка. Щоправда, спекулянти з чийогось благословення везли з-за
Уралу, з того ж таки Казахстану гори лантухів. Тільки Господь
знає, як танцювало лихо по Україні довкола тих лантухів.
Листа принесла Діна, поштарка передала.
– Від якогось Льоні, чи що? Л. Квартник. Ти чого зблід?
– Зблід? Не вигадуй! Просто це така несподіванка.
Батько з матір’ю гостювали у когось. Брати гасали по
надвір’ю.
«Не знаю, Васю, що там у тебе зараз – день чи вечір, але
нехай буде добрий. Я все-таки приїжджала. Мало не дійшла
до вашої хвірточки, та засоромилась. Пиши. Я чекаю. Люся»,
– Василь так і не розібрав, зітхнула Діна чи схлипнула, дочитавши листа.
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– Отак коротюсінько. Я б на півзошита накатала. Ну, чого
мовчиш? Любиш її? Бачу.
...Діна ще зрідка навідувалася до Василя. Потім надовго
зникла. Прибігла, коли вже тугі вузли відгородили їх від усього
тамтешнього.
– Ой, думала не застану! Давай пройдемося трішки.
– Глядіть, не далеко. Машина скоро.
Як відійшли від барака, Діна міцно притисла Василеву
руку до себе:
– Хоч одного листа. Чуєш! Хоч одного.

***
– Слиш, братішка! Закуріть нє найдьотся?
– Немає. Не курю.
– Хохол! А я кацап. Кто кого скорєє цап! – реготнув і, як
похлинувся, – Да у тєбя глазєлкі нє того! Совсєм слєпой, што
лі? Ну, ізвіні.
Василь гукнув до батька:
– Тут хлопці закурити просять.
– Скільки їх там?
– Троє, троє нас, отєц. Вот спасібо. А то хоть волком вой.
– Чиркнув сірником, – За хохла нє сєрдісь. Дурацкіє, конєчно,
клічкі, што хохол, што кацап. Какіє-то собачьі. Ну, бивай,
братішка. Жаль, што Бога нєт, чудєса нєкому дєлать, а то би і
ти прозрєл.
Важке гупання чобіт подаленіло. «То нє вєтєр вєтку клоніт,
– низенько, немов прокрадаючись до захованого від хижого
ока гніздечка, полетіла над землею журба, – нє дубравушка
шуміт…»
Повернувшись до теплушки, Василь улігся на нарах і
відразу заснув. Не чув навіть, як і рушили в Європу.
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ДВІ ІКОНИ
1
– Ну, знаєш! Тебе хоч у кіно показуй. Сяєш, як нова копійка.
піддражнювала Оксана, – на твою Люсю, мов на ікону, скоро
молитимуться.
Василь не сердився, бо й справді відчував, що сяє. Зиркнути б, ну, хоч разочок, яка вона. Не втримався, спитав:
– Які в тебе очі?
– Взагалі, сірі. Але бувають усякі. Зараз, напевне, майже
голубі, бо з тобою. А вдома часом такі темнющі, не розбереш,
світає в них чи смеркає.
Удома, він добре знав, мати їй проходу не дає. Не відстають
і подруги:
– Ну, красивий, розумний! А жити як? Він по вагонах
ізкружкою , а ти назирці?
Все менше гріли душу дві його надії: вірш і пісня, все
частіше відгороджувала їх одне від одного гнітюча мовчанка.
Ікона була, але чуда не трапилось. Зустрілися востаннє
неподалік від її гуртожитку. Звелів повернути всі листи і фотокарточки.
– Хоч одну залиш! – благала.
Не залишив. Старенька жебрачка, уздрівши, що обоє
зарюмсані, відсахнулась:
– Господи, помилуй!
Тижнів зо два не чув нікого й нічого. Кірчився десь на
денці самого себе. Зрештою, виринув:
– Скажи правду, Оксано, чуєш! У мене замість правого ока
западина. Страшно й дивитися, мабуть?
– Так страшно, дурню, що дівчата очей з тебе не зводять…
Нехай ото батько квартиру скоріше вибиває.
...Глухо гуркоче за вікном величезне місто, а його світ знову зіщуливсь у двох кімнатах, сірий, як затяжна мряка. Тільки
й просвітку в тій пахмурній облозі –Женька. Той навчавсь у
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технікумі, жив у гуртожитку, але по неділях навідувавсь до
Гриньківки…
Одного разу Женька забіг посеред дня:
– На, тримай! – тицьнув Василеві до рук мережену ковіньку,
– сам вирізав. Ні в кого такої нема.
– А я з нею що, гратимусь?
– Ходитимеш, голубе. Інші он ходять. Та ще й як! Зрячі
й квит. Тут недалечко клуб сліпих. Сьогодні покажу, а там із
Мишком або Сашком якийсь раз пройдешся. Пам’яті тобі не
позичати. Шмаруватимеш, як по Гриньківці.
– А трамвай? – зойкнула мати, – Лінію ж переходити.
– У нього, тітко Ганно, вуха бачущіші за наші очі.
...Коли вперше, подзьобуючи тротуар ковінькою, сам попрямував до клубу, і ноги й руки потерпли, поки дочалапав. У клубі
ніхто не здивувався – прийшов то й прийшов, усі ходять.
Подих перехопило від п’янкого відчуття незалежності. Час
побіг, світ попросторішав. І ніби на підтвердження, невдовзі
трапилося зовсім несподіване.
Їхали з Женькою в Гриньківку. Василь задрімав.
– Гей, соньку, вже Ярошівка!
Тільки зійшли на куценький перончик, як від сусіднього
вагона:
– Здоровенькі були, братики-кіндратики! – Оксана.
– Ти звідки?
– Із конференції, і не сама. Оце ось наша нова вчителька
Олександра Кузьмівна. А оскільки ви вже, здається, не школярики, то для вас Шура. Не заперечуєш, Шурочко?
У відповідь тихий, трохи розгублений сміх. За все життя
Василь так і не зміг збагнути, чого від того сміху гостро кольнуло у грудях, ніби там почали відходити зашпори.
Зачепився він тоді у Гриньківці майже на цілий місяць.
Мати занепокоїлася, приїхала. В селі споконвіку шила не те
що в мішку, за сімома замками не втаїш.
– І ото вона в учительській ночує? Ти, Василю, їй-богу, як
маленький. Хата пустує. Нехай переходить. Бабусі веселіше
буде. Та дивись мені!
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Сьогодні в складальному тиша, бо не до балачок. Михайло
Шпунт, змінний майстер, побився об заклад із Василем Нечипуренком.
– Ти, Васю, професор по вимикачах, а я академік, складу
більше. Виграєш ти, усій зміні пиво ставлю. Виграю я, мені
ставите. Випиваю дванадцять кухлів.
Із майстрової пивоманії увесь комбінат кепкував: «І за сто
років не надудлиться. Гуде, як порожня діжка».
Шпунта сіконули з усіх боків:
– Теж академік знайшовся! У Василя тільки дві руки, а в
тебе ще й два ока. Та й Данилівна тобі всю кріпилку до гвинтика перебере.
– Ану тихо! – цитькнула Данилівна. – Мені що, робити
нічого? У Михайла дірка в голові, то нехай у неї сам і свистить.
Металевий шурхіт триміліметрової «кріпилки», пробне поклацування вимикачів, і ні жартів, ні суперечок, ні
розмов. Лише час від часу то тут, то там стиха підпитували
Данилівну:
– Ну, як там Нечипуренко? А Шпунт?
Василь завжди тішився роботою, як піснею. Аби тільки з
ритму не збитись. Але зараз щось не клеїлось.
Густо війнуло часником – то Данилівна.
– Васько, Шпунт не відстає. Ти сьогодні, як варений.
– Отак на майстрове пивце потягло?
– Здоров був! Уся зміна на вухах стоїть, а ти трихи-мнихи
справляєш!
Василь спересердя хряснув вимикачем об верстак.
– Все, Данилівно! Робіть своє! – і тільки тут відчув у себе
за спиною таку напружену тишу, ніби хтось не зводив із нього
упертого, незмигного погляду. Здивовано помітив, що слідкує
за своїми руками, і від того спотикачка ледь не на кожному
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гвинтику. Коли все нормально, услідкувати за його рухами не
вдавалося навіть плановичці із секундоміром, скільки разів не
підсідала.
– За тобою сам дідько не вженеться. Ти як зрячий.
– А в мене в кожному пальці око.
Подумки подякував Данилівні. Знала, коли підшпигнути.
– Михайле Степановичу!
– Чого тобі?
– Та я оце думаю. Нас тут двадцять троє, а до зарплати далеко. Якщо всім по кухлю, де ви грошей візьмете?
Тиша вибухла реготом.

***
У «ганделику» на трамвайній зупинці спорожнили по кухлю. Майстер таки поставив. Повторили. Сьорбнувши з другого кухля, Василь мало не похлинувся. Пиво навпіл із горілкою.
Хто це устругнув, усі гуртом чи сам Шпунт, не допитувався.
Пив непоспіхом, перемовляючись.
– Ну, ти даєш! – не втримався Шпунт. – Присьорбуєш, як
водичку.
– А я пиво по-іншому не п’ю, Михайле Степановичу.
– Ну, й характер! – крекнув майстер.
...У трамваї Василь боявся дихнути ненароком на когонебудь. «Брехня! – підбадьорював себе, – і доїду, й дійду!»
Відчинила йому Шура:
– Де це ти загуляв? Лишенько! Та від тебе, як із діжки, і
пиво й горілка!
– Все гаразд, мала. Це я, і завжди буду я. А ти моя… Чуєш?
Моя жива іконка.
– Твоя, твоя! – засміялась, – Куди ото ковіньку тябуриш?
Чи ти з нею й спати збираєшся?
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САМОРОДОК
До посадки ще хвилин двадцять. Ранувато припхався.
Тільки встиг про це подумати, повідомлення: «Барнаул –
Дніпропетровськ запізнюється на три години». Коли ж це він у
Дніпропетровську? Ого! Десь о першій ночі. Влип, товаришу.
Воно ще й зараз не пізно телеграму відстукати, щоб зустріли.
Та хай йому грець! Обійдеться якось.
У залі на другому поверсі пощастило – крайня лавка вільна.
Хоч не переминатися з ноги на ногу десь під стіною три години з гаком. Валіза біля ніг, приймач на колінах, навушник у
вусі – і будь що буде.

***
Кілька днів не лише в складальному – по всьому комбінаті
сліпих –
Василеві не давали проходу:
– Васю, став!
Із ким віджартовувався, а кому таки ставив. Благословлялася перша книжка. Він іще слюсарював, коли в його життя
увірвалися бурхливими оплесками, автографами зустрічі з читачами а вже як почалися подорожування по різних містах на
ті ж таки зустрічі, складальний подаленів, зайнявши назавжди
світлий і трохи сумний куточок у Василевій душі.
Чи й забудеться коли-небудь перше подорожування…
Валіза – руку відриває, чого тільки в неї не напхали. Похапцем
попрощався з дружиною, бо вскочили до вагона в останні хвилини. Відчув – у купе хтось уже є.
– Добрий вечір, шановні! – поздоровкавсь, як господар
із гостями. Ця злегка насмішкувата зверхність у стосунках із
навколишнім світом зрідка муляла й самому, але по-іншому
ніяк не виходило відкараскатися від жалісливих зітхань.
Відповіли двоє: здивований старечий тенорок і молодий байдужий басюра.
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– І ото ви самі? – співчутливо поцікавився тенорок.
– Ну, як це сам! Із вами, звичайно. Якщо дозволите... –
Відкрив валізу, – я переодягнусь. – Піжама й капці лежали
зверху.
– У вас, значить, сім’я? – не втримався шамкенький, як
здалося Василеві, дідусь.
– А я хіба що, на євнуха схожий? І взагалі, товариство, для
ясності у мене ось – колотнув пляшку, – божественний напій,
що п’є бідолашний пролетаріат вустами своїх вождів, коньячок та ще й витриманий. Тенорок розсипався сухими горошинками.
– Во дайот! – прорипів бас.
– Секунда сміху доточує рік життя. Давайте познайомимось. Мене величають Василь Петрович, а вас? – звернувся до
баса. Той сидів у кутку біля дверей.
– Андрєй.
– А по батькові?
– Я єщо молодой. Мєня дажє пацани Андрюхой клічут.
– Нехай буде Андрюха.
Запитально повернувся до кутка біля вікна. Там чомусь
тихо зітхнули:
– Отець Ілля. В миру Ілля Максимович.
Василь відчув, як гаряча хвиля заливає обличчя:
– Пробачте.
– За що, молодий чоловіче?
– Та так. Я тут розбазікався. Може, й справді ковтнемо потрошку? У мене, на жаль, склянка одна.
– Я сєйчас к проводніце смотаюсь, – підхопився Андрій.
– А ви, Максимовичу, вживаєте?
– В міру не гріх. Ісус теж вино пив.
Повикладали й повиставляли на столика що в кого було.
Після першої Андрій перейшов з усіма на ти:
– Слиш, батя, только по-чєстному, дєйствітєльно в Бога
вєруєш?
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– Я священик, Андрію.
– Да ето понятно. У каждово свой хлєб. Но какой же ти
поп! Вон дажє калякаєш по-хохлацкі.
– Не туди правиш, Андрюхо! Смикни віжки. – Втрутився
Василь.
– А ну тєбя! Пусть отвєтіт.
– А що ж тут відповідати. Ви свого батька любите?
– Как сказать. Сизмальства можєт і било што, а сєйчас
каждий сам по сєбє.
– І від того обом вам добре живеться?
– Ґдє там! Чуть чєво – цапаємся.
– Ти, якби зміг, – засміявся Василь, – із усім би світом зчепився.
– А мнє плєвать! Грєбутся всє, как кури в навозє, каждий
под сєбя.
– От бачте! А любили б свого батька, і світ би іншим здавався.
– Ну, прі чом тут ето! – огризнувся Андрій і змовк.
По хвилі знічено буркнув:
– А ну вас, мужікі! Тоску нагоняєтє. Давайтє лучше єщо
вздроґнєм. Мовчки випили, мовчки й закусили.
– Нє сєрдісь, батя, – втихомирено озвався Андрій. – Віжу,
нє тємніш. В самдєлє вєрующій. Уважаю. А мой прєдок,
понімаєш, вродє би богомольний, а жмотяра, поіскать такіх!
– Хіба він таким і народився? Та й ви, Андрію, не відразу
після своєї появи на світ божий почали плювати на нього.
Справедливість слід шукати не десь, а в собі самому.
– Во загнул! – присвиснув Андрій. – Ну виковирну я в сєбє
ету самую справєдлівость, а дальше што?
– Перестанете плювати. Совість не дасть. А совість – то
Бог.
– Мудрьонно што-то. Но, в общєм, батя, ти молоток.
Давайтє єщо по одной і на пєрєкур. Уши пухнут.
Курили в коридорі під відчиненим вікном. Батюшка лишився в купе.
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– Слиш, Васька, хочу спросіть. Сам-то ти кто?
– Слюсар. Слюсар-складальник.
– Нє траві тюльку! Вот я слєсарь. Так я жє как наждак. А
тєбя хоть к ранам прікладивай.
– Ти ж і смола, Андрію. Ну, письменник я.
– Пісьмєннік. Пісатєль, што лі? В жізні нє думал в такоє
чудо врєзаться. Слєпой вдризг і на тє, кніжкі пєчатаєт. Самородок, вот ти кто!

***
«Барнаул – Дніпропетровськ» кланявся кожному телеграфному стовпові. У вагоні холодно й майже порожньо.
Провідники, два хлопці, навідалися по черзі в купе до Василя.
Пляшка «Столичної», смажене курча, помідори. Хлопці кликали до себе послухати магнітофон, але Василь відмовився.
Згадку про перше подорожування навіть «столична» не приглушила. Що гріха таїти, оте Андрійове «самородок» втішило
тоді, але тепер... Неначе колючка, вп’ялось у душу, ні висмикнути, ні видерти.
Добулися десь о другій ночі. На пероні густа мряка і ні
душі.
– Що, Василю Петровичу, ситуація? – виглянув із вагона
один із провідників.
– Та ситуація, дідько б її забрав!
– Зачекайте. Я зараз до таксі проведу.
...У готельному номері задуха. Не роздягаючись, розчинив
навстіж вікно. Разом із прохолодою війнув у обличчя якийсь
давно знайомий запах, вологий, терпкуватий. Господи, та це ж
Дніпро!
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ПОЛУДЕНЬ
«Звідки я родом? Ой ні, не з тутешніх легінів. Я полтавська
галушка. Шістнадцятирічним шмаркачем ледь до Німеччини
не потрапив. Уже аж тут на Тернопільщині чкурнув із ешелону. Від вартового поліцая увесь вагон самогоном пропах. Чую
серед ночі – хропе. Я розштовхав кількох: «Гайда, хлопці!» Побоялись. Потихесеньку відхилив двері, мені тієї щілини й треба було як мишеняті, перехрестився і стрибнув. Мабуть, у
сорочці народився. Якраз на підйомі було. Машиніст пригальмував. А то б і кісток не зібрати.
Тут куди не поткнися, на ліс натрапиш. Два дні у гущавині
від голоду й спраги кірчився. Де вже їстівне шукати, чи джерельце якесь – чхнути боявся. На третій дивлюсь – дівчина
з кошиком, певне, по гриби. Гукнув. Інша з переляку кошика
б упустила, а ця хоч би що. Повернулася спокійнісінько: «Ти
хто?» – питає. Я й висповідався. «Що ж мені з тобою робити? – зітхнула. – Стривай, стривай! Печерка недалечко є.
Сухо, тепло. Їсти носитиму. А там щось придумаємо…»
Отак і придумали на все життя. Два роки тому поховав
Марічку.
Чи давно головою? Часом здається, що й народився ним.
Щоправда, впрягся в цього хомута не з доброї волі. Я на той
час директорував у промкомбінаті. Викликали «на килимок». Так і так, мовляв, збирайся. Та я ж, кажу, ні бельмеса у сільському. «Нічого. Не святі горшки ліплять…» Вдома
навіть просльозився. Марічка вицибенила: «Чого нюні розпустив?» Тоді образився. А згодом збагнув – хіба то сльози? Так,
спектаклик… Першою дірою, куди мене запроторили, був із
найобшарпаніших колгоспів найобшарпаніший – «Перемога».
Зайшов до корівника.
Доярки січене гілляччя у ясла кладуть. Корови хитаються,
як од вітру, і плачуть отакенними слізьми. Ото, чоловіче, були
сльози, а не спектаклик. Поклявся – ні люди у мене, ні корови
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більше не плакатимуть. Оце вже четверту діру залаштовую в районі. Сам до людей приростеш, люди до тебе. Бунтують, коли іншого когось привозять. Ну, заспокоїш. Наче й
погодяться, а очима не відпускають, душу по живому ріжуть.
Начальство косує, звісно, бо ремствує, але терпить. Ну, й слава Богу!..»
...На цьому запис урвався. Василь вимкнув плеєр.
– Яка це зупинка? – спитав.
– Уже до Харкова під’їжджаємо.
Аби не наштовхуватись у вагонній тісняві на чужі спини,
вийшов останнім. Густо сіялась холодна мряка. Стук ціпка майже не відлунювався, а без цього березового «локатора» сліпому
все одно, що зрячому із зав’язаними очима. Чиїсь цупкі пальці
міцно стиснули ліктя.
– Куди тобі?
– У метро.
– Ну, то ходімо, брате, – пропахлий тютюном і хрипкуватий, як на похмілля, голос.
Вийшли на одній зупинці.
– Ну, я побіг. Бувай!
– Дякую.
– Облиш.
Відключатися від навколишнього, йдучи по вулиці, ні за
яких обставин собі не дозволяв. А тут – ціпок волік уперед, а
думка смикала назад. Цупкі пальці стискали й стискали ліктя.
«Ходімо, брате…» – гадав, що подумки, а повторив уголос.
– Вам чогось треба? – зупинилась зустрічна жінка.
– Та ні. Тепер у мене є все. – Відповів зраділо і враз похопився, – Пробачте, це я так, сам до себе. У прогайвину між
стуком каблучків, що задріботів уже десь за спиною, і стуком
ціпка попереду крізь холодну мряку хлюпнув зненацька сонячний весняний полудень.

ПРОЗРІННЯ Й ОДКРОВЕННЯ
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***
– Егей, друзяче! Ти ж керманич!
Облиш на час думки свої.
Куди, скажи, зібрався на ніч?
В які незвідані краї?
– Куди пливу? Авжеж не в гості.
Я взяв до рук цього весла –
пливти туди, де мудрі й прості,
де є добро й немає зла.
– Стривай, керманичу! Хіба десь
є й справді казочка ота?
Не зáвжди мудрість чистий «кладезь»,
свята не зáвжди простота.
– То й що? Мені вже не спиниться.
Не всі казки, а все ж збулись.
Нема чи є – яка різниця?
Аби пливти, пливти кудись.
...І він пливе. Пливе по зорях,
бо ще не бачить маяка.
І час на хвилях на прозорих
гойда сумного дивака.
***
Заманулось мені сьогодні
в Гімалаї – у добрий час
може, десь на краю безодні
гуру стрітити, ну, хоч раз.
Бо від нíколи до нікóли
і півкроку часом нема.
Так чи ні, а уже довкола
вічна мудрість, вічна зима.
Ще й печера – лунка, висока!
Я здрібнілий украй стою.
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Мов дві брили, два пильні ока
налягли на ницість мою.
Іще мить – і у прірву білу
упаду, як мурахи тінь,
що в затятості знахабніла –
заповзла в таку височінь!
Я молюсь на постать старечу.
Бо від світу вже котрий рік
як від смерчу, страшного смерчу,
утікав. І не втік! Не втік!
Навіть тут, де завмерли звуки,
де і мудрість вічна й зима,
він мене трима не за руки –
він за душу мене трима.
Знизу, з прірви регоче й свище.
Чуєш, гуру! Зроби одне:
на вселенську гору найвищу
проведи, проведи мене!
***
Я зібрався спровадить циганку.
Побоявсь – ще халепу нашле.
Ворожила мені біля ґанку,
відвертала наврочення зле.
Мав я давню і добру науку:
є прихований завжди мотив.
І смагляву пожадливу руку
не за ту ворожбу золотив.
Ось отак жонглювати судьбою!
Скорше лихо її – не вина.
Як по правді – «обоє рябоє»
на цім світі і я, і вона.
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Доходивсь, доблукався до краю.
Й про судьбу і свою, і чужу
все життя я гадаю й гадаю,
і самому собі ворожу.
***
Цього вміння ще змалку навчились.
Неважливо чи добрі, чи злі,
по землі женемося за чимось,
і втікаємо теж по землі.
В біганині у цій, в товкотнечі
не рахує ніхто й не гада:
скільки каменю пада на плечі,
скільки пилу в душі осіда.
То й не дивно відчути на старість,
як лаштуєшся йти за поріг,
ніби ноги у землю вростають,
і земля прикипає до ніг.
***
До загадки спробуй ключа підбери!
Із нами і в будні, і в свята
самотність і пам’ять – дві рідні сестри.
Якщо вже точніше – двійнята.
Дарма, що вдалось із судьбою на «ти» –
гора смітника під роками.
Не в змозі усе до пуття розгребти
ніяк без самотності пам’ять.
І, може, крупинки якісь золоті
зуміють-таки відшукати,
і стануть колись на Страшному суді,
як наші старі адвокати.
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***
Не красномовцем урочистим,
з усіх трибун, на всякий строк,
а був я просто комуністом.
Беріг не серце, а квиток.
Увесь, як є, завжди на людях,
я не таїв лукаве зло.
От тільки в серці, тільки в грудях
і нило часом, і пекло.
Було всього. Була Голгофа,
були й розп’яті на суді. 		
І нічия рука не всохла
із тих, що зводились тоді.
Знов багатьох нестримно вабить
підступна лжа нових химер.
і нічия не всохне, мабуть,
із тих, що зводяться тепер.
Прийшли прозріння й откровення.
Останню бачачи межу,
я з Божого благословення
нарешті серце бережу.
***
Іще над обрієм не висне
і не гримить іще здаля,
а вже на скелі буревісник
широкі крила розправля.
І, ту зловість відчувши тиху,
вже й горобець забивсь під стріху.
Лиш гусінь не щеза з листка –
гризе, байдужа і гладка…
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Не стрепенеться, зеленава,
коли вже й гахне, і сяйне.
І після шквирі спритна ґава
її гризючою ковтне.
Я не ховавсь під темну стріху,
стрічав і не одну грозу.
Сьогодні тихо. Зовсім тихо.
А може, я листка гризу?
***
Профілактично, аби нагадати,
що на землі не усе голубе,
схопить кістлява за горло тебе
посеред клопоту й рідної хати.
Виб’є з-під ніг непохиття земне.
Зойкне душа, бо триматися нічим,
і над незвіданим, над потойбічним
десь на краєчку хитнеться й замре.
Десь на краєчку. Бо не із святих,
як не вимолюєш милість Господню,
бо найстрашніш потягти у безодню
все, що сказати й зробити не встиг.
І над цією сліпучою вирвою
правду відчуєш просту і ясну:
треба всього себе висловить, виробить
так, щоб хотілося смерті, як сну.
***
Я босоніж пройшовсь – розімлів,
пропустивши смиренно крізь себе
все, що в землю проміниться з неба,
все, що в небо зрина із землі.
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В ясновидці, на жаль, не годжусь.
Та мені аж ніяк не байдуже,
що земля нас голубить не дуже,
і не милує небо чомусь.
Ми усі не кінчаєм добром,
потрапляючи в пастку нехитру,
де тремтить з-під дурманного вітру
чорношкірий спокусник гудрон.
Бо мчимося наосліп кудись,
вже не чуєм ні землю, ні небо.
А воно ж усього тільки й треба:
просто мовчки босоніж пройтись.
***
Дюни – це сторожа над віками.
І пливе, як вічний знак журби,
з тінню бедуїна над пісками
тінь його двогорбої судьби.
В маревних манливих переливах
в безгомінні приспаних віків
я не чув його пісень тужливих
над колючим шелестом пісків.
І не задихавсь, як звідусюди
пустка жаром дише. Та чомусь
потягло дихнуть на повні груди,
й не оману маревну якусь,
й не заради букви в заповіті,
а щоб ми зустрілись, як брати,
на розбурханім, шаленім світі
тихого оазиса знайти.
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***
Схопили відьму. Вічний клопіт –
живого спекатися зла.
І був немилосердний допит,
і кара лютою була.
Ніхто їй не дививсь у вічі –
суддівство в совісті своє.
Та був один, котрий засвідчив,
що бачив сам усе, як є.
Дотліло вогнище зловісне,
страхи розвіяли золу.
І хто гукне чи, може, свисне
туди – у безвість, ув імлу?
Звідкіль хоч знак якийсь подати
із віку в вік не поспіша
на чотирьох вітрах розп’ята
колись-то хрещена душа.
Нема в пергаментнім сувої
про те, як грішна і свята
крізь жах Голгофи вогняної
несла незримого хреста.
Бо світ, коли ізнов на страту
іде невинна голова,
в подобу Понтію Пілату
ще й досі руки умива.
ТРИ ДОРОГИ
Долини, гори, перелоги.
В який би не подався край,
у казці є аж три дороги.
Перехрестись і вибирай.
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В кишеню всунемо підкову,
на щастя знайдену колись,
й на горбоконикові знову –
гай-гай! – завіємось кудись.
А у такому чвалі трудно
усе розгледіть навкруги.
То й заночуєш безпробудно
десь на болоті у яги.
Іржа підкову з’їсть щасливу,
а час не вовк, не зна того,
щоб залишить хоч хвіст та гриву
від горбоконика твого.
***
Зупинись! А для чого спинятись?
Хай не швидко іду, не бреду.
А якщо вже несила й тинятись,
краще впасти ось так – на ходу.
Щоб увесь з головою у тишу
і на землю на теплу грудьми.
Я нічого собі не залишу.
Навіть пам’ять роздам між людьми.
Та на зло прописним алгоритмам
і на заздрісний подив комусь,
я чимдуж борюкаюся з вітром,
головою у небо уткнувсь.
Бо гукають на світку до мене
ще ніким не почуті пісні.
Великоднє яєчко свячене
тихо котиться в руки мені.
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***
Зірка скотилась – душа відлетіла.
Не обминути призначений строк.
І хлопчаком я подумав зраділо:
«Скоро не стане у небі зірок.
Душі не будуть кудись відлітати,
значить, нікуди й моя не чкурне.
А за здогадливість батько і мати
ще й по голівці погладять мене.
Видно, збрехала стара поговірка.
Правда завжди невмолимо проста:
скотиться десь чи не скотиться зірка –
тихо й скорботно душа відліта.
Як там не прикро, а визнати мушу:
в чомусь правічнім заплутались ми.
Кажуть, оту відлітаючу душу
гріх проводжати зірками й слізьми.
Чом же сьогодні так сумно і гірко?
Ні, я останнього дня не злякавсь.
Як відлітатиму, хай би не зірка,
хай би скотилась хоч іскра якась.
***
Та й звелів собі насипати високу могилу,
а в головах посадити червону калину.
					

Не всі, як є, старі й малі
спішать її покуштувати.
Добро на матінці землі
бува частенько гіркувате.

Із народної пісні
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До рятівної гіркоти,
коли ні стежки, ані краю,
наосліп, ні, не добрести.
Я просто подумки гукаю:
«Даруй хоч крапельку мені!»
Бо все частіше, навіть вдома,
і наяву, і уві сні
глуха навалюється втома.
Нічим, здається, із грудей
уже, трикляту, не зіпхнути.
І я тікаю до людей,
щоб серед них себе забути.
Чиїсь-то сльози, чийсь-то сміх.
Диши й диши на повні груди.
Але себе поміж усіх
скоріш згадаєш, ніж забудеш.
Чи я свій гріх не на словах
спокутувать до того зможу,
як тихо стануть в головах
лише калина й Матір Божа.
***
У хату, сутінню повиту,
невідворотне заповза.
Ще тиша висне на півсвіту,
а вже он бухкає гроза.
Кого і як там не задобрюй,
не буде затишку ніде.
Щось відгуркочує за обрій.
Щось із-за обрію гуде.
Добро чи зло – даремна гадка.
Передчуття гнітить хмурне.
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У спокої лише лампадка –
горить собі і не змигне. 		
Як зайнялася від кресала
колись у тихому кутку,
то вже, здається, й не згасала
на довгому своїм віку.
В ній щось воістину безкрає.
Прийдешнє там і давнина.
І світ, що сам себе карає,
її, єдину, обмина.
***
Блудного сина пізнавши здаля,
батько зустріти йп простити спромігся.
Довго звідтоді крутилась земля.
Довго світили і сонце і місяць.
Довго й казати, чому почорнів
білий наш світ. Але знаю я твердо:
в ньому не меншає блудних синів.
Меншає в ньому батьків милосердних.
З віку до віку, з весни до весни,
доки ще дихає й квітне довкола,
хай повертаються блудні сини,
тільки б вертатись було їм до кого.
ПРЕДТЕЧА
Вона іще танцює, ще кружляє,
і, дивлячись на личко чепурне,
всевладний чоловік іще не знає,
чого лукава жінка забагне.
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А десь внизу – вода у мідній кружці
ще дрібку світла тьмяно відбива.
На злежаній солом’яній подушці
ще спочива Предтечі голова.
Сьогодні він вечеряти не встане,
води не зробить жодного ковтка.
Він просто зна, що це уже востаннє
за ним слідкує сутінь із кутка.
Уже в яснім, у невимовнім сумі
по краплі свічка тихо оплива.
І ніби навздогін останній думі,
підводиться з подушки голова.
Комусь на світі затишніше буде
від того суму і від тих думок.
Ніколи їх не піднесуть на блюді,
не подарують жінці за танок.
ВІСЛЮК
Скінчилось на Голгофі чим,
не знають ще в прадавнім Римі.
Ще безпритульником нічним
блука віслюк в Єрусалимі.
Ще пригадають згодом ту
невідворотності краплину,
коли підставив він Христу
свою покірну теплу спину.
Іще апостоли живі,
і найманці високородні
півсвіту втоплять у крові
нескоро ще в ім’я Господнє.
Перун Дніпро оберіга.
І не прийшла в тугім сувої
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в Печерську Лавру Вість Блага,
і Лаври ще нема самої.
Мигтливий зоряний потік
вікам ще довго колихати.
І тихо-тихо з віку в вік
до нас брестиме тінь вухата.
***
Не схожа ніяк на черницю.
Обличчя, як день, молоде.
Дві драхми у божу скарбницю,
дві драхми останні кладе.
Й не знає, пішовши із храму,
що йде у безсмертя своє.
А просто роботу ту саму
справляє – обід подає.
Бо клопоту доста і з лишком
завжди на жіночім віку.
Ще й може картається нишком –
що малість поклала таку.
Та в світі не стане єлею
на вартість отих мідяків.
Я знаю, між мною і нею
щось більше ніж двадцять віків.
***
Він поділити так зумів,
що всі наїлись, ще й лишилось.
Та світ, на жаль, не зрозумів,
чи хліб то був, чи Божа милість.
Аби уникнути ганьби,
ніхто не візьметься із смілих
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ось так ділити п'ять хлібин
на кілька тисяч зголоднілих.
А ризикне – ще гірш, мабуть:
як головою в темну вирву.
Самі голодні не дадуть.
Хто ближче – з пальцями відірвуть.
І журно істина повча:
в батьків не всі вдаються діти.
Хто брати звик, а не ділити,
тому завжди не вистача.
***
Не дні – каліки. Кволі і горбаті.
Від них ні в домі спасу, ні в саду.
В якім краю, в якій гостинній хаті
спочину трохи й душу відведу?
Пірну у безтурбоття безпричинне
лицем униз на теплім спориші.
І, може, справді голова спочине,
полегша, потепліша на душі.
Не знаю, чи журитись, чи радіти,
бо сам від себе не втечеш ніде.
Хіба що той, чиї ми грішні діти,
і спокій дасть, і душу відведе.
***
Усяким зривам і загрозам
нема числа. Таке буття.
І вже гнітить і душу, й розум
одне: у чому смисл життя…
Банально, а діватись ніде.
Круговорот – не має меж.
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Усе, що є, у землю піде.
Усе, що буде – піде теж.
І смисл життя, само собою,
не був би вартий ні гроша,
як би блукала сиротою
десь в неосяжності душа.
СПОВІДЬ
1

Великого неначе зла
не заподіяв ще нікому,
а в душу сум’ять заповзла
й гуля, приблуда, мов по дому.
Чи не тому, що, як ножем,
таке хоч зрідка, а бувало,
чужа біда живим жалем
і край душі не шматувала?
То що вже докорять судьбі
за те, що ждуть і суд, і кара,
якщо беріг добро в собі,
як береже калитку скнара.
2

Все думав, що горю, а я лише чадів.
Гадав – піднявсь, а то був край над прірвою.
Останній крок лишивсь. Отямився, прозрів.
І що тепер закляклому над вирвою?
Із трьох боків – крута, безмежна височінь.
Угору страшно й глянути, а треба. 		
Бо не примара я, й душа моя не тінь.
Лиш крок до прірви – й там. А як до неба?
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І смокче душу запізніле каяття.
Бо як вимолювати милість Божу?
За свій найтяжчий гріх – обкрадене життя –
я сам себе помилувать не можу.
3

Іще раз пройдусь по святому Письму
своїм розумінням убогим.
І слова не мовлю – уклінно прийму
усе, що присуджене Богом.
І тільки єдиний до краю вража
із вироків зовсім невтішних:
безсмертного Каїна заздрість і лжа
блукають по душах по грішних.
І Авель даремно йому поспіша
прощення вимолювать Боже.
Із братом убивцею щира душа –
зустрітися хоче й не може.
А я у цейтноті. Не рóки, а дні,
напевне, лічитиму скоро.
То скільки від Каїна є у мені?
І вироку ждати якого?
4

Я серцем пригорнувся до Христа
і хутко заспокоївся на тому,
та все радів, що по моєму дому
вже не гульне гріховна суєта.
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Як і шаліла досі з віку в вік,
так і тепер шаліє невситимо.
Усе це мимо, незворотньо мимо,
бо я – Христів, я – Божий чоловік.
Мені одне: молитва, і сім’я.
Ще й невичерпна мудрості криниця.
Але чому, чому Голгофа сниться,
й Він на хресті, і так далеко я?
ПРИЧАСТЯ
Вони Тобі гукали вслід.
Ти не проходив мовчки мимо.
І відкривався білий світ
моїм далеким побратимам.
Аби не впасти в смертний гріх
і не зневіритися в людях,
я тиху тінь страждань Твоїх
і день, і ніч ношу на грудях.
***
Думки снують, як мураші, –
лишають слід в пекучім болі.
Без нього пустка на душі,
як на столоченому полі.
Причини начебто нема.
Хоча брешу, причина – старість.
Здається, все життя дарма,
а літ і жменьки не зосталось.
І все-таки в нові світи
своє, нехай і безіменне,
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іще зумів би донести,
як сірника, у тій півжмені.
Та коли сам Господь мене
покине десь напризволяще,
мій біль останній не сяйне
ніде, ніколи і нізащо.
Бо правді глянути в лице,
не означа – побачить Бога.
Він у мені. Я знаю це.
От тільки як дійти до Нього?
***
Було – і в хаті, і надворі,
смішний мрійливий малючок
любив дивитися на зорі
й на тихі вогники свічок.
А вже дійшло й життя до краю,
я у минулім майже весь.
Свічки я тільки відчуваю
і тільки знаю – зорі десь.
І щось давуче, незбагненне,
буває, й спати не дає:
невже отак пройшов повз мене
весь білий світ, увесь, як є?
Невже не встигну, не залишу
в чиїйсь ду ші, в чиїмсь дворі,
ще поки вірю, поки дишу,
хоч щось від свічки і зорі?
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