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Мене врятувало море. 
Чорне море в Рибаківці. 
Я тонув на суші, а море мене врятувало.
Сиджу зараз на піщаному пляжі в позі роденів�

ського мислителя. Мій погляд теж самозаглибле�
ний, хоча я дивлюся на море. Дивлюся у безкрай�
ній обшир води й неба, болісно й допитливо, і
поглинаю хвилі очима. Так, поглинаю. Зараз по�
ясню. Спробую. Кілька днів тому я не мав і ковтка
води, щоб втамувати спрагу, а тепер маю ціле�ці�
лісіньке море… Це нічого, що воно солоне. От
тільки від раптових метаморфоз, що зі мною ста�
лися, мені, ні з того ні з сього, раптом починає
дошкуляти осоружна ідея, що море – це я. Може,
тому, що я зараз ні на йоту не здатний відділити
себе від безмежного простору хвиль і неба. Цей
зв’язок між мною і морем схожий на морський ву�
зол, міцний і надійний. Він ще схожий на пасок
безпеки для альпініста, бо тримає мене на плаву,
щоб я не шубовснув у прірву, щоб не захлинув�
ся… Тільки не від морської солоної води, а від під�
ступного й жорстокого коловороту життя, ще,
напевне, від байдужості, від самотності, від Везу�
вію, котрий іноді прокидається в мені, коли я сам
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не очікую. Про Везувій я волію мовчати, але, по�
годьтеся, море, теж не завжди спокійне й лагідне!
А що вже казати про людську душу, котра незмірно
більша від моря? А може – менша? Може, невидима
душа всього�на�всього – лише крапля? Солона?
Або ж гірка? Або ж схожа на кров…

Зараз спекотно. Пластикова пляшка мінералки
загрузла у гарячому піску, ще невідкоркована,
мовби нерозірвана граната РГД�5. Війна… Ли�
шився металевий присмак у роті й відворотний
запах паленої людської шкіри. Терпіти не можу,
коли порпаються ножем у свинячих тельбухах,
коли смажать шашлики. А раніше так любив сві�
же м’ясце із димком на природі, десь біля річеч�
ки, у веселій компанії! Навіщо я про це кажу? Ко�
му це цікаво? Краще дивитися на море і не дума�
ти про минуле. Дивитися, щоб приспати в собі
Везувій…

Море… Воно – спокійне, тихе, адреналіново�
бірюзове. Адреналінове? На війні адреналін заш�
калює… Але я говорив про море… Є у спокої моря
щось нуртуюче, навіть бунтівливе. Нескорене.
Могутнє. Коли довго дивлюся на море, в грудях
напинаються вітрила: нас, українців, непросто
зігнути в дугу. Ще і як непросто! Бо ця дуга від�
пружинить і відкине ворога, далебі, аж за синє
море!

А тільки мені весь час здається, що зараз бойо�
вики шарахнуть із мінометів 120 калібру, закида�
ють вогняними смерчами з російських «Градів»,
аж земля двигтітиме, і жили напнуться на вили�
цях, ніби тятива на мисливському луці, що ось�
ось вистрілить густою, аж чорною, кров’ю… Це
дуже схоже на кадри з фільму жахів чи космічні
війни з ефектом 4�D. Скажете, шизонутий? Я і
сам жену від себе цю напасть і трохи напружено,
аж подих перетискає, змушую себе милуватися
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перекатами морських хвиль. Наче хворий, ков�
таю хвилі, ніби пігулки, а тільки ж все одно – не�
безпечний вірус війни знаходить шпарки в моєму
мізку, бо війна – це не слід на піску, що вмить ока
змиє білопінна хвиля, і все – як і не було… Війна –
це рубці на все життя. Ви думаєте, що я про себе
тільки кажу, ні, я про всіх нас… Війна – це епіде�
мія, ризик захворіти є у всіх. А ще – я упевнений у
цьому – війна починається у голові, в котрійсь од�
ній голові зріє зараза, а потім штучний вірус
культивується, мовби насіння в родючий грунт, у
десятки, сотні, тисячі, мільйони людських голів.
І починається небезпечна пошесть, здатна дуже
швидко заразити села, міста, країни і навіть кон�
тиненти… Так що війна починається з брехливих
ідей і лозунгів, зі страху, з ненаситницьких ін�
стинктів, що виповзають мов гаддя, а вже згодом
беруться за великокаліберні автомати, вибуха�
ють артилерійські снаряди, потім… ховають уби�
тих, а все починається, повторюю, з маленького
вірусу, схожого на відразливого слизького хроба�
ка. У випадку вкраїнського Сходу – з телеекранів
російського ТБ. Посіяли ненависть, замішану на
брехні, а вродила – війна. Можете зі мною не по�
годжуватися, справа ваша, але кажу, що думаю,
мені втрачати нічого. Ні, раніше, до війни, я був
звичайним хлопцем, схильним до конформізму, а
тепер я ненавиджу фальш і всілякі політичні пе�
рефарбовування, ганебне пристосуванство, під�
лість, брехню, здирництво, зажерливість, а цього
всього – валом; скрізь, куди не ступи – суцільна
вселенська пандемія. Ловлю себе на думці, що
тут, у курортній Рибаківці, на півдні, де ятки з мо�
розивом і тепле, найніжніше у світі море, я все
одно ще на війні… Сам себе іноді питаю: чи мож�
ливий для мене мир на мирній території?

Все�таки смалить сонце, пісок прогрівається,
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ніби пательня! Навіть пластиковий козирок на
картузі плавиться. Хлебчу теплу мінералку «Біо�
лу�Знаменівську» з пластикової пляшки, а вона
солона – смак моря, і тепла, не втамовує спраги.
Котра година? На мобільнику – за десять хвилин
тринадцята. Ого! Неспішно ступаю по гарячому
піску між оголених тіл, придивляюся так, ніби
десь може бути розтяжка, або міна, щоб ненаро�
ком не наступити… І сам собі кажу: ну, ти вже
геть глюканутий!

У їдальні пансіонату ляский шум: стукання
ложками, виделками, розмови, сміх, совання
стільцями по кахляній підлозі – мене тепер дра�
тує скрегіт, хоч я і не показую цього, тільки все
частіше почуваюся серед людей ізгоєм. На фрон�
ті – по�іншому, там я свій, для побратимів – на�
шенський. Але треба ж їсти, сідаю за стіл, сьогодні
борщ і картопляне пюре з котлетою, пахне апе�
титно, а на закуску – шинка з салатом, і скибка
кавуна на десерт. А в нас, на Савур�могилі – сол�
датська каша з тушкованим м’ясом, теж смачна,
а тільки не завжди та каша була, і не завжди її бу�
ло вдосталь, і хліб теж не завжди був, але то не го�
ловне, це я так згадав. 

У перші дні, по приїзді в Рибаківку, було стра�
шенно совісно: я тут, а вони, мої хлопці�побрати�
ми, там, під обстрілами… Вже, щоправда, наче й
призвичаївся до одноманітного життя на курор�
ті, але почуваюся так, ніби мене навпіл розріза�
ли, як той таки скороспілий херсонський кавун.
Що це: посттравматичне роздвоєння свідомості
чи крик загостреної на війні совісті? Але відпуст�
ка, як набої в патронташі, закінчується швидко,
незабаром знову на фронт. Здається, я відійшов
від теми, зі мною тепер часто таке трапляється,
починаю про одне, потім про інше, і думаю, що ж
я хотів сказати?

Оксана СМОЛА
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Їм борщ, густо червоний, аж у очах мигтить.
Сусід за столом, Гена, Геннадій Васильович, – він
при знайомстві так мені відрекомендувався, з ап�
ломбом! А тільки я називаю його Геною, Геннаді�
єм, ще Геником – про себе, він, може, на кілька
років старший за мене, щоразу глипає в мій бік
зневажливо (я це відчуваю) не тільки через те, що
я не виявляю до нього належної поваги, просто я
для нього ніхто і звати мене ніяк. Нижча раса!
Плебс. Атошник! А він, це зараз звучить гордо, –
підприємець! Молодий, самовпевнений, амбіцій�
ний до хворобливості. А ще Геник весь час бур�
чить, мовби буркун у запічку, постійно всім нев�
доволений: медперсоналом, їжею, погодою, на�
віть морем. 

– Слухай, не розумію, як ти можеш спати на
старезному ліжкові з панцирною сіткою? Ще й
без кондиціонера? – питає мене Геннадій.

Він поселився одинаком у номері люкс, а я – у
двомісному економ�стандарті. 

– Зараз же спека така, що мухи падають! – до�
дає буркотун. 

– Гено, я не муха, не впаду, – кажу, спостеріга�
ючи його уїдливий смішок. – Знаєш, я спав і на
голій землі, без ортопедичного матрацу, й нічого!
Живий! І черпав ложкою із загального казана
нашвидку зварену кашу, а по нас сепари цілили з
крупнокаліберних автоматів.

І згадую, вже подумки: на Сході їсти доводило�
ся під посвист снарядів і осколків. Із відчуттям
голоду на війні не зрівняється ні страх, ні хіть! У
нашому взводі був хлопчина Василь. Іноді такий
несусвітній голод на війні діймав, що інстинкт
самозбереження відступав. Уплітаємо ми з ним
кашу з пластикових мисок, а сепаратисти нашу
позицію обстрілюють артснарядами. Василеві
смертельний осколок потрапив у шию. Ця картина
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до сьогодні у подробицях: однією рукою Василь
застигло тягнеться до автомата, а другою, задубі�
лою, чіпко тримає миску, густа кров із рота капає
в миску з кашею… Безглузда смерть! І ще без�
глуздіша війна. 

– Так що ти там про сепарів казав? – озиваєть�
ся Геннадій і навіть не намагається приховати
знущальної посмішки. 

– Тебе б на війну, – кажу прямо і відкрито, ніби
один стою посеред поля бою, що прострілюється
з усіх боків. 

– Мене?
Весь вигляд Геннадія говорить: як це я нава�

жився так непоштиво з ним поводитися? 
– Тебе! А то чванишся переді мною щодня! – мені

раптом уривається терпець, хоча зазвичай, поки
мій сусід манірно копирсається ножем у котлеті
чи м’ясі, я швидко з’їдаю свій обід і йду геть – до
моря, щоб не чути його нудне базікання і хизу�
вання, але сьогодні чогось не поталанило... 

– Що ти сказав? – крутий пацан Геннадій Васи�
льович витріщається на мене з надсадженим на
вилку шматочком котлети і його посмішка стає,
ніби дохла медуза, що валяється на березі, й від
неї тхне смородом.

– Кажу, що ти чванько, – на язиці крутяться ще
й інші, страшенно нецензурні, означення, але я
стримуюся і кажу сам собі: «Треба зупинитися,
все, баста! Ми ж не хлопчаки, не затяті лобуряки,
а дорослі чоловіки!». Але (от лихо!) мені кортить
доказати все до кінця! Поставити остаточну
крапку! Це так, ніби вистрілити всі патрони до
одного по сепарах! Вони ж бо гатять по нас із за�
бороненого калібру, а нам чому не можна? Знаю,
після відстрілу останнього патрона одразу лег�
шає, минає дрож. 

– Гено, якби тебе до нас, на Савур�могилу!

Оксана СМОЛА
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А тільки ні, – атакую його прямим поглядом, і ме�
ні здається, що його маленькі, полохливі, мишачі
очі зверху намазані смальцем. 

– Що ні?..
– Я вже набачився таких, як ти, на війні… Зай�

вий баласт, – резюмую, доїдаючи картопляне пю�
ре. – Ти тут чванишся переді мною… 

– Я? Чванюся? Ти…
– Номер люкс, номер люкс… 
– Я?! – Геннадій обурено кривить рота.
– Гено, уяви: у нас на Савур�могилі під час об�

стрілів теж був шикарний номер люкс!
– Люкс? Уявляю!
– Ні, не широке двоспальне ліжко! 
Генина іронічна посмішка схожа на шкрябан�

ня металевим стільцем по кахляній підлозі. 
– Ніколи не здогадаєшся! – інтригуюче тримаю

паузу і додаю: – Старі люки від водогону! 
– Люки? Які глюки?– глузливо питає він, відсу�

ваючись на край столу. Певно, у разі чого, щоб
дременути. Я відчуваю Гена мене зневажає і вод�
ночас боїться.

– Угу! Звичайні люки! У цій кам’яній діжі мож�
на сховатися від залпового вогню! Задраїти ча�
вунну кришку і затаїтися. Надійнішої, хай і тісної
схованки, на белебені кургану годі й придумати!
Але, Гено, тільки одиницям щастило! 

Геннадій бризкає слиною у свою тарілку, кида�
ючи вилку з недоїденою котлетою.

– Бо скільки там тих люків?! От цим щасливчи�
кам, Гено, ми заздрили! Для мене тепер ніякий
номер�люкс не зрівняти з люком, у якому замість
ортопедичного матрацу – залишки ржавих труб
для поливу трави! 

Зараз я вже погано пригадую, здається мені, я
ще щось говорив, уже про перевертнів, про гро�
шохватів, про всяких людців, схожих на хробаків.
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Ні, я не мав на увазі свого сусіда, просто все так
раптом допекло… Напевно, я трохи заголосно ви�
являв свої емоції, бо Геник підхопився з�за столу
з такою сардонічною мімікою, ніби спечений на
вогнищі гриб опеньок! І одразу кинувся до офіці�
антки. Я ще подумав: як школяр до вчительки,
щоб негайно пересадила його величність на інше
місце, подалі від «психа». Я почув це «псих» за спи�
ною. Ніби сичання кулі: п�с�с�сих… Тільки не
став обертатися. 

Вже по обіді, заховавшись від спекотного сон�
ця, в затінні старої, аж іржавої оливки, неподалік
від узбережжя, з острахом думаю: невже війна
змінила мене настільки, що це впадає людям у ві�
чі? Ніби тавро на лобі? Трохи охолонувши, почи�
наю думати, що я наговорив купу всього, стає со�
ромно й ніяково. Хіба винен Геннадій? Просто він
живе у своєму зручному футлярі, схожому на
м’який фотель, обкладений різнокольоровими
подушечками в стилі hand made. Певно, Генна�
дій не помічає і не хоче помічати, що його вірту�
альний футляр занадто громіздкий і заважає ін�
шим вільно дихати, але ж таких, як він, сотні,
тисячі, мільйони?! Чи, може, я помиляюся щодо
мільйонів? Але в чому я певен, так це в тому, що
треба стримувати свої емоції, бо тут же не війна,
а курортне селище, люди ж не винні! 

З півночі починає дути прохолодний вітер. По�
года міняється. Море темнішає, з’являється ста�
левий блиск, хвилі розганяються, бризкаючи бі�
лою піною, ніби хочуть піднятися вище жовто�га�
рячої надувної гірки, підхопити мене й понести у
відкрите море. Все так міняється: то тінь, то світ�
ло, то сонце, то зима, то мир, то війна… Це тепер
я філософ, а раніше був звичайним хлопцем,
який мало чим відрізнявся від інших, певно, і від
Геннадія також, якщо відверто! Мріяв про успішну
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кар’єру – ефемерних варіантів у голові крутилося
чимало. Хотів бути успішним, придбати гарне
авто, може і костюм від Версаче, – так, для прико�
лу, а чого б і ні! Ну, звісно, оженитися на гарній
дівчині, з довгими косами, трохи схожій на ру�
салку з дитячого мультфільму. Наївно�дурнувато?
Але приблизно такі ж химерно�дитинні бажання
були в моїх однолітків. А тепер? Усі мої колишні
цінності – тирса в голові, їх спалила війна, ніби
сховала у піч, як бабуся в дитинстві мій самос�
кид, щоб я її слухався, а потім забула; і самоскид
згорів, перетворився на безформну пластмасу! 

Тепер єдине, що має найвагоміше значення для
мене – це Україна! Бо без неї я – одинак, загубле�
ний у пустелі, навіть коли б це були хмарочоси
Нью�Йорка, все одно я був би в пустелі, ніскільки
не перебільшую. Україна для мене – одна�єдина,
серед тисячі інших країн, бо я народився на цій
багатостраждальній землі. Тільки після втрат і
контузії, я зрозумів, який важливий і неоцінен�
ний Божий дар – мир на землі! Скажете, шаблонні
фрази? Не беруть за душу? Але яке щастя – жити
звичайним життям зі звичайними людськими
радощами, коли не вбивають, не нищать, не
плюндрують землю, коли сміються, лементують
діти, бігаючи на подвір’ї! І як боляче дивитися на
малюків, що причаїлися у підвалах, ховаючись
від мінометного вогню. Страшно й боляче зази�
рати в їх чисті очі, набряклі сльозами і страхом. 

У Рибаківці все по�іншому: інші люди, інше
життя, інші страхи, інші цілі – тут теж треба не
промазати, влучити в яблучко, щоб залишитися
в шоколаді! Бувають миті, коли цілком серйозно
запитую в себе: а чи була війна? Може, війна – то
хвороба Альцгеймера? Хіба війна – не слабоумство,
не фільм жахів? А реальність – це безбережне,
галактично неосяжне море? 
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Сторонній людині, збоку, може здатися, що я,
підперши підборіддя рукою в позі ембріона, зосе�
реджено вивчаю перекати хвиль, як Миклухо
Маклай узбережжя Нової Гвінеї. Але насправді я
пильно вдивляюся в себе, так, ніби море – всере�
дині мене, і водночас я – у морі. Ніби я ще не на�
родився… У такій релаксуючій позі я можу сидіти
і годину, і дві, й навіть кілька годин, і сам собі на�
гадую зародка в утробі матері, а море перетворю�
ється на материнське лоно… Це дарує хвилеве
відчуття затишку і спокою, одухотворене, глибо�
ке, а потім знову накочують одна на одну думки
про війну, про мир, про іржу на корпусі Калаша,
коли мене легенько зачепило осколком від міни.
Насправді то була не іржа, що роз’їдає метал, а
моя засохла кров… На війні адреналін зашкалює,
наче кілометраж на спідометрі авто під час непри�
пустимо швидкої їзди. Тоді стає легше: не так від�
чутні ями, але усвідомлюєш – це небезпечно,
тільки не думаєш про це, навіть ейфорія з’явля�
ється, ще і яка! Але потім, потім, як скласти себе
докупи? Війна – це хаос, коли порвані струни і
розбиті арфи і довкола – не тільки розбомблені
будинки, а розтрощене життя… Мене запитува�
ли не раз: «Ну, як там, що там на Сході?», я відпо�
відаю: «Війна – це страшно… Оте, що бачите по
телевізору, отого вам і достатньо! Не питайте,
сам хочу забути»… Забути, бо жити з цим важко�
габаритним рюкзаком – неможливо! Від гаубиці
після обстрілу з «Градів» залишився обгорілий
каркас, а що лишається від людини? Навіть якщо
вона вціліла? 

На війні бувають миті, що не знаєш, де ти? Чи
ще живий чи вже – інакший, тобто… мертвий?
Почуття муміфікуються. Не відчуваєш ні болю, ні
навіть страху. Смерть, кров, трупи стають буден�
ністю, наче вранішній туман на Дикому полі.
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Тільки, от лихо, ніяк не розпогоджується! Оце і є
найстрашніше на війні, коли смерть стає буден�
ністю, коли на душі не настає досвіток.

Але все�таки, мене – потопельника – море вря�
тувало! На суші я тонув – у сучасному соціумі дуже
легко втопитися, а море підхопило мене на хвилі,
мовби на крила, й урятувало... Тепер я – людина�
амфібія, не можу довго без моря, без чудодійного
морського краєвиду: в ньому стільки простору й
свободи, що море нагадує мені степ, де ковила си�
вими хвилями плавно тече над дикорослим зіл�
лям. А море мені нагадує море… Прозорі пінисті
хвилі широкими долонями омивають не тільки
дрібний білий пісочок (і він стає таким рівнесень�
ким), вони омивають і мою зганьблену, принижену
війною душу, і на ній злагіднюються шрами. І я,
врешті, повертаюся з війни, – так мені принаймні
наразі здається. 

Тільки ніяк не можу змиритися, що в маленькому
селищі на березі Чорного моря, схожому на пі�
щинку, бо світ неоглядно великий, як і море: ки�
пить�вирує життя в гонитві за штучними цінно�
стями, тут теж адреналін, як і на війні, зашка�
лює! Але хіба тільки в Рибаківці? Скрізь у світі!
Починаю думати, що на війні – справжнє життя,
бо там – щире солдатське братство людей, котрі
знають ціну життя, а тут, на мирній території,
життя стає схожим на планктон. І мій самовпев�
нений сусід за столом, зі шматком котлети, теж –
частина планктону. І всі оці люди, що вилежу�
ються, наче морські котики, на гарячому пісочку –
теж… Стоп! Мене іноді далеко заносить від берега,
у відкрите море, це небезпечно, можна необачно
втратити баланс здорового глузду. Намагаюся
ухилитися від власних думок, наче від куль,
щоб не зазнати поранення, і спрямовую хист�
кий вітрильник потоку свідомості в інше, менш
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небезпечне, русло. Втікаючи від надокучливих
думок, схоплююся на ноги, ледве не натикаюся
на огрядну жіночку в зеленому, плямистому, наче
камуфляж, купальнику. 

– Хлопче, ти що, перегрівся? Людей не бачиш? –
витріщається на мене тітонька зеленими скель�
цями окулярів. Рот у неї відкритий, а в товстень�
ких пальцях – морозиво на паличці. 

Треба було б вибачитися, але мені щось зава�
жає, стою ні в сих ні в тих.

– Щось забув? Кудись спішиш? – питає вона і
дивиться на мене, як на психопата.

Ескімо швидко тане на сонці й капає тітці на
чималеньке пузце, схоже на холодець, геть біле,
наче молозиво. Стає огидно до нестями! Відвер�
таюся і втікаю геть, на протилежний бік пляжу.
Скрізь усі зайняті собою, своїм тілом, засмагою,
їдять, сміються, пліткують, хлюпаються в чорно�
морських хвилях і знову їдять, їм немає ніякого
діла до війни... Під навісом від сонця весела ком�
панія влаштувала застілля. І я не витримую: 

– Ви тут спокійно лопаєте кукурудзу, морозиво,
бутерброди з шинкою, запиваєте кока�колою,
пивце з таранькою, а там, там… там на Сході…
Дмитрівка, Степанівка, Сніжне, Маринівка – там
убивають! Чули?

Не даю курортникам оговтатися і, зашпортую�
чись у сипкому піскові, впереміш із дрібною галь�
кою, крокую геть. Ловлю навіть не вухами, а кін�
чиками нервових закінчень, пожбурені навздогін
фрази.

– Тьху ти, зіпсував настрій, паразит!
– Навіжений! Не інакше!
– Атошник!
Пронизує раптовий фізичний біль, до нерво�

вого спазму, ніби то не слова, а кинуті в спину
гострі осколки. Всередині зріє, розвихрюється
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роздратування, схоже на каліфорнійський
смерч: ось�ось знесе, закрутить, умить залишивши
уламки від пляжу, від будівель, від усього довкола.
На очі потрапляє білочубий юнак, що милується
із довгокосою панянкою.

– Чого витріщився? – кричу, майже не тямлячи
себе. 

Парубок лупає на мене ошелешено, а в очах
панночки – страх, схожий на той, коли раптово
накриває мінометним вогнем і все починає верті�
тися, ніби твоє життя розігрують у російську
рулетку.

– Ти тут цілуєш свою дівку, а там, – показую
рукою на Схід, – москалі гатять із «Градів»! Ти хоч
знаєш, що таке війна? І ви всі тут? – і обводжу
присутніх поглядом, ніби беру на автоматний
приціл усіх разом, варто натиснути на гачок – і
все…

– Охолонь, хлопче! Подумай, ну в чому винен
цей парубчак? – сипким голосом каже до мене
дядько, схожий на старого бувалого в бувальцях
казарлюгу, а його дружина в дитячій панамці
термосить за руку чоловіка.

– Ваню, не чіпай його! Ти бачиш, Ваню… Не чі�
пай…

– Жінко, не істери! – відгороджується від неї чо�
ловік і, певно, хоче мені щось пояснити, може,
навіть пожаліти, але я біжу геть, вгрузаючи боси�
ми ногами в гарячий дрібнесенький пісок, подалі
від усіх. До моїх вух знову долітають уривки фраз. 

– Він, мабуть, із АТО!
– Психопат! 
– Контужений! 
– Ага! Ще і який!
– Господи помилуй! Що війна робить із людьми?
– Псих! – аж повітря засичало.
Запекло в грудях, ніби після контузії. Хочеться
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дременути від усіх на край світу! Або назад – на
Схід, до побратимів – на Савур�могилу: там мене
розуміють! Там легше. Там одразу видно, як степ
із висоти кургану, хто є хто, а тут – усе впереміш,
догори дригом! Правда стає брехнею, а брехня –
навпаки, видається за правду! Втекти! А тільки
де в курортному селищі, в розпал сезону, схова�
тися від людського ока? Ні окопів, ні бліндажів, ні
водогінних люків…. Хіба що податися в свою бе�
тонну кімнату пансіонату і там тишком�нишком
пересидіти душевну бурю, ніби артобстріл? Але в
кімнату теж не хочеться потикатися, бо задирис�
то пече сонце – вікна виходять на південь, але не
тільки через це – не хочу дозоляти сусідові, з кот�
рим мене поселили. Але щось зі мною не те! Про
що б я не думав, на що б не дивився, скрізь – под�
звін війни, аж у вухах лящить, як після контузії.
А тут ще й генделики на кожному кроці, наче
припасовані міни: спробуй не наступи! Е�ех! Ви�
хилити б чарчину? Одненьку! Лише одну! Одні�
сіньку! Тільки сьогодні! Але я знаю, варто підда�
тися спокусі один раз, потім – ще раз – і все: умлі�
вока опинишся в ямі! Знаю, але… вже тримаюся
за клямку металопластикових дверей. Вагаюся,
відвертаю очі – на протилежному боці вулиці сто�
їть босоніж на запилюженому споришеві маленька
дівчинка в блакитній, легкій сукенці й дивиться
на мене, – і очі в неї сумні�сумні й глибокі – як без�
бережне море! Може, вона звідти, зі Сходу? Пере�
селенка? Хтозна? І чому сама? Вона ж іще ма�
ленька? 

Відпускаю клямку і вмовляю сам себе: у пляшці
оковитої не сховаєшся, ніби у водогінному люці, у
пляшці – втопишся, мовби у затхлому баговинні.
Щоправда, мене не надто переконують власні до�
води (надто багато в них пози і чогось схожого на
патетику, на завчену скоромовку зі шкільного
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букваря), але зусиллям волі таки минаю місцеву
кнайпу і прямую на спортивний майданчик – він
поряд. Рвучко підтягуюся на перекладині: один,
два, три… дванадцять… сімнадцять – усе… Ви�
дохся! Здається, попустило.

Тільки тепер помічаю неподалік трьох молоди�
ків, певно, місцеві акробати, демонструють гім�
настичні вправи зі складною підтримкою. Могутні
торси, м’язи. І з ними блондинка, жива, реальна
Барбі! І коси в неї довгі, як у Русалки з мультфільму
Уолта Діснея. Біля них зібралося з десяток гляда�
чів. Здогадуюся: певно, за мною спостерігали, як
за диваком, поки я підтягувався на перекладині,
бо я худий – можна ребра рахувати – і невисокий.
Ну і що? У мене жодних комплексів через це, бо
знаю – я здатний зібрати волю в кулак і, коли до�
ведеться, не зганьблюся, загину за Україну! Але
відступником і дезертиром ніколи не стану. Моя
бабуся любила казати про неробів або плеканих
міщан: «А вас би в колгосп, на буряки!» А я, ма�
буть, вдався у бабусю, бо на думці схоже: «Вас би,
хлопці, на Савур�могилу!» В нашому взводі був
один Шварценеггер, Юрком звали. Два метри
зросту, плечистий, здоровий, наче відгодований
племінний бик. До мобілізації той хлопак працю�
вав викидайлом у нічному клубі. Після місячного
навчання на полігоні потрапив до нас на передо�
ву, здавалося, жоден мускул не здригнеться, хай
там пуляють із тих довбаних «Смерчів», скільки
завгодно! Але це в перші день�два, поки той здо�
ровань не побачив, що таке війна, що таке
смерть… Через два місяці Юрко говорив тільки:
угу і ага! І гриз сухарики з чаєм. Відростив боро�
ду і став схожий на сніжну людину. Тільки за�
мість гір, укритих снігом, довкола – дикі прерії
українського степу, порослі ковилою, і нестихаю�
чі артобстріли. Вже коли ми їхали у відпустку,
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Юрко не йняв віри, щоразу перепитував, більше
на мигах, наче дитина: «А ми що, вже додому їде�
мо? Стрілять уже не будуть!». Гіркий усміх, гірка
іронія долі. Гримаса болю. Війна – це безжальна
м’ясорубка, перемелює людину на фарш. Тільки
на лихо, у цій громіздкій сталевій машині є тіль�
ки позиція: «оn» і немає «of». Убивча машина не
зупиниться, аж поки не зітруться коліщатка і не
зламаються двигуни. У відпустці знову потала�
нило здибатися з Юрком (він теж лікувався у гос�
піталі), колишній боєць нарешті почав усміхати�
ся і потроху став говорити, а то тільки: угу, ага!
Що війна робить із людиною?! 

А вночі мені знову сниться артобстріл! Проки�
даюся і не можу оговтатися від жаху. Вікно – нав�
стіж. Реактивно шарахкає грім, ніби луплять із
систем залпового вогню російські кадрові вій�
ськові. Ба�ба�х, бах!.. Снаряди з шаленим гурко�
том розриваються під сардонічний, червоний ус�
міх рясних блискавиць, зовсім близько, поруч,
над головою, аж у піт кидає. Спросоння не можу
нічого допетрати! Мовби навіжений, зриваюся з
ліжка й лечу стрімголов… Із третього поверху –
вниз, по сходах. Куди я? Це ж грім! Грім. Це ж
блискавка! От дурний! Це не обстріл. Це дощ!
Злива! Літня злива. 

На ресепшині черговий лупає на мене напів�
сонними очима, як на шизофреніка.

– Шановний, що сталося? Ви куди? – питає ме�
не і неохоче піднімається зі зручного фотеля,
тримаючи в руці пульт від телевізора.

Мені аж коліна тремтять, нестерпно кортить
вирвати осоружний пульт у нічного кіномана й зі
всього маху брязнути тим пластмасовим гадже�
том об кахляну підлогу! З неймовірною насоло�
дою брязнути! Щоб розлетівся зі шрапнельним
гуркотом! Ледве стримуюся. О�ох, яких зусиль
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мені це коштує! Натомість видушую з себе коміч�
но�бунтівливе: «Ад’ю!», ледве ворочаючи занімі�
лими, ніби від лідокаїну, губами, і дурнувато
посміхаюся. І повільною ходою чалапаю на свій
поверх, ніби ступаю по гарячому вугіллю, і сам
себе роздратовано питаю: чувак, до чого тут
«ад’ю»? Теж мені француз!

Грім не стихає. Шарахкає. Дощ лупить по шиб�
ках, ніби дрібною мисливською шрапнеллю по
осоловілих від відчуття небезпеки зайцях. Сам
собі здаюся зайцем, загнаним у глухий закуток.
А тільки я виберусь! Я зможу, я не здамся! Зачи�
няю вікно, добре, що хоч шибка ціла! Бахнуло
протягом хіба так! Скло запросто могло розлеті�
тися на друзки! Тіло проймає дрож, кутаюся в ле�
геньку ковдру і вмощуюся на рипуче ліжко. Трем�
чу і сам не розумію, що на мене найшло? Буває ж!
Добре, що немає мого сусіда, певно, десь підночо�
вує… Ніби вже заспокоївся, море, хвилі, цілком
призвичаївся до мирного життя в курортному се�
лищі, а тут на тобі – зрикошетив! Соромно. Нес�
покійно. Боляче без болю. І самотньо – теж до фі�
зичного болю, коли при застуді ламає�викручує
м’язи! А тут – душа… І чому на війні сниться ди�
тинство? Сниться покійна мама, криниця, річка,
груша, гладіолуси, пластмасовий самоскид, – був
у мене в дитинстві такий, на заздрість сусід�
ським хлопчакам, а ще сняться квітучі вишні й
навіть запах вишневого квіту – такий реальний.
Пахкий! І запах кропу! А тут, у мирній Україні, на
віддалі від смерті й грохоту війни, все навпаки – у
сни навально вдирається війна, мовби злодійка,
що краде найсокровенніше – душевний мир і спо�
кій.

Заплющую очі, намагаюся заснути, але марно.
Ворочаюсь на ліжкові, як на пательні, грім б’є мі�
нометним вогнем, хочеться зіскочити й бігти світ
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за очі, щоб ніхто не міг наздогнати: ні грім, ні вій�
на… Заснути ніяк не вдається. Хоч бери слоників
рахуй, – згадую телерекламу снодійного. Один
слоник, два слоника, три… Один снайпер, два
снайпера, три… Рахую, а червона хвиля від блис�
кавиць застилає зір, радше не зір, а свідомість, бо
ж очі заплющені, але мені здається, що я бачу не
очима, а шкірою. Он�он там от… російський
снайпер прогулюється, за якихось чотириста�
п’ятсот метрів від нашої бойової позиції, з одного
кінця – в інший, ніби по якійсь авеню. В руках у
нього автомат із оптичним прицілом. Хіба це лю�
дина? Машина для вбивства! Він убиває профе�
сійно, граючись, отримуючи насолоду. Увесь у
броні, у військовій масці, тільки очі, дженджу�
ристо�хижі, нелюдські, гостро блищать, мовби
сталеві, смертоносні кулі. Скажете, хіба я міг ба�
чити його очі? Але я бачив! У російського снайпера
така броня: куля не бере! Не те що в нас, такі�сякі
бронежилети, та й ті – через одного, від непрямої
кулі ще порятують, а від осколків – хіба захис�
тять? У нашому взводі добровольцем служив Ва�
силь Михайлович, дядько із херсонських степів,
йому десь під шістдесят, але на рівні зі всіма тяг�
нув воєнну лямку, ще й нас, молодих, підбадьо�
рював. Сина Василя Михайловича також мобілі�
зували – і кинули до нас, необмундированого, без
броника. Батько одразу скинув свій бронежилет,
лайкою примусив одягнути, хоч хлопець відніку�
вався, – це було вранці, а по обіді, у той же день,
Василя Михайловича поцілив снайпер: влучив у
самісіньке серце. Жаль було старого, він піклу�
вався про нас, як батько. Хлопці лають убивцю,
грубо, нецензурно, з такою злістю, що аж слина
сичить, наче отрута, а на очах – сльози, справ�
дешні солоні сльози, безборонні, може, навіть ди�
тячі. 
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– От гад! Він же сміється над нами! 
– Ми пуляємо з автоматів, а йому хоч би хни!

Душогуб…
– Пацани, автоматом його не вирубиш! 
– Ану жахни по ньому з гранатомету! – наказує

мені командир взводу.
І я жахнув! Снайпер умить розлетівся на шмат�

ки! Руки – в один бік, голова – в інший… Кайфово.
Віддячив за Василя Михайловича! Ніби в
комп’ютерній грі дійшов до вищого щаблю, а потім
було страшенно огидно, мовбито блювотини наїв�
ся… Війна – це і є блювотина. Всесвітня діарея, ко�
ли нікуди сховатися від смороду. Я потім довго ду�
мав, як вам пояснити… Одна справа строчити з
Калаша, коли всі стріляють, бо це ж війна, а ми –
солдати, обороняємо рідну землю від домороще�
них і закордонних ворогів, а інша – ось так, із про�
титанковим гранатометом, прицільно…

Грім стихає. Блискавиці зрідка освітлюють мою
постіль, і тоді на стіні тремтить графічний малю�
нок кленового гілля, і я теж тремчу. Снаряди від
«Градів» уночі спалахували червоними вогнями
на горизонті. Коли вперше побачив, ніяк не міг
второпати, що це? Невже феєрверк? На війні? А за
мить – кров холонула в жилах – червоні вогні наб�
лижалися зі швидкістю блискавиць. Але що може
вдіяти український боєць проти новітніх систем
ракетно�залпового вогню, коли в руках – старень�
кий Калаш, а на голові – пластикова каска? А ми ж
не м'ясо, не худоба на забій! Проте ми стояли, був
наказ… Навіть у поразці ми перемогли…

Грім замовк. Лише теплий хмільний дощ зажу�
рено стікає шибами. Чекаю ранку, ніби порятун�
ку, так і не вдалося заснути. Нарешті ріденьке
світло прожектором пробиває пітьму, знезаражу�
ючи мою душевну рану, і я підстрибом біжу до
моря, ніби земля пече у п’яти. 
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Після негоди море чудодійно смарагдове, з нео�
новим відблиском. Здається, із небесної глибини
світиться величезна медуза. Розганяюся, ніби
для стрибка через батут, і пірнаю у хвилі. У�ух!
Прохолодно! Ще і як прохолодно, аж зуби зціп�
люю від холоду, але це нічого, це навіть на ко�
ристь! Солона морська вода студить мою розігрі�
ту блискавкою і спогадами голову. 

А чайки кигичуть, ніби ридма ридають, сумно,
проникливо, здається, чаїний крик чути аж там,
на Сході… Ніби попереджають про щось. Але що
мені тут загрожує? Тільки власна дурість та ще
вибухові емоції, що як м’ячики у невмілого гравця
в боулінг – влучають не у кеглі, а замість кеглів –
у людей… Накупавшись, усамітнююсь на без�
людному побережжі, бо ще надто рано, і милуюся
пластикою безкінечного моря. Вічний рух і пов�
ний штиль – те, що мені зараз треба. Вода парує,
ніби парне молоко чи земля навесні. Думки спо�
кійно дрейфують по рівнині моря, і враз ніби пі�
вень тюкає в потилицю! Поблизу Маринівки на�
весні 2014 року теж парувала земля. Тільки поле
лишилося засіяним не добірним зерном, а оскол�
ками, мінами, трупами, смертю… Після обстрі�
лів, коли настає тиша, земля плаче і стогне, мовби
жива зранена істота. Навіть ковила пригинаєть�
ся до землі нижче, ніж зазвичай. Так скорботно,
що хочеться кричати, вити... Натомість не стри�
муюся від матюків. Знімаю на мобільник, і мій
коментар до понівеченої техніки – це матюччя,
ніби клубки заплутаних електродротів усередині
розірваного, скорченого БТРа. Виверження Везу�
вію – нікуди втекти від дисгармонії самого себе і
війни. 

А тут, у Рибаківці, і небо, й море – величний
храм, він підноситься над головою і тримає мене
на долонях. І я навчився молитися. Моя молитва
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досвідченому християнину може видатися наїв�
ною і примітивною – далекою від духовної, але во�
на щира, дитяча, хоча я дорослий чоловік. Молит�
ва – як море, очищуюся від скверни, від пороху
війни, змиваю душевний бруд, не одразу, посту�
пово. І думаю про всяку всячину, про дитинство,
юність, старість… Про те, що шум Чорного моря
трохи схожий на шум літнього дощу. Тільки дощ,
як і дитинство, швидко закінчується, а море – ні�
коли. Уявляю себе маленьким вітрильником на
прозорих хвилях. Мій вітрильник – такий хис�
ткий, ніби пелюсточка квітки, а море – могутня
стихія – не завжди буває лагідним. Але неважливо –
в штиль чи в бурю, я наразі почуваюся у Божих
долонях, вони мене захищають – це радісне від�
чуття. Сам ще багато чого не можу пояснити, але
щось відбувається з моєю душею, вона світлішає.

От тільки не можу зрозуміти, що на мене най�
шло вночі? Літній грім сприйняв за артобстріл!
Малим хлопчаком я любив бігати під дощем, льо�
пати ногами по теплих калюжах, і ніякий грім
був мені ніскілечки не страшний! А тепер, у двад�
цять два роки, моя душа згорбилася від тягаря
війни й посивіла, наче степ, коли відцвітає ковила.
Часом приходить дивне відчуття, ніби дивлюся
на себе збоку, навіть здається, що пережив само�
го себе – таким старим почуваюся, а ще – зайвим
у цьому світі, а попереду – невідомість, таїна, схо�
жа на морську глибінь… Ні, вона не бентежить,
дивна впевненість, що завжди відчуватиму свою
присутність у цьому світі чи в іншому… Ви знає�
те, я раніше, до війни (в мене все тепер до і після),
серйозно не замислювався над вічними питан�
нями буття – звучить трохи пафосно в наш мер�
кантильний вік, але ж ці питання справді вічні.
Над ними б’ється кожне покоління, кожна жива
душа рано чи пізно хоч на йоту замислюється

Море

25



над тим, що її чекає після смерті, і що є сама
смерть – вмирання чи народження, і чи є Бог чи
немає, і звідки постало життя, і що чекає планету
і людство, і… Ще донедавна життя мені видава�
лося безкінечністю, де горизонт, як у морському
краєвиді, – уявна лінія злиття неба і землі, а за
нею – тисячі інших горизонтів, ще стільки всього
встигну! А коли постарію – все одно, всі там буде�
мо! Але допіру в ту бездонну криницю краще не
зазирати. Опинившись на війні, зрозумів, що
насправді життя – це політ кулі… Щось я заплу�
тався… Чому кулі? Тобто, життя – це лише спалах
блискавки, удар грому, крапля дощу, життя – це
лише мить! Але мить, у якій вміщаються галакти�
ки, сонячні системи, небо, хмари, дощі, блиска�
виці й навіть безкрайнє море! Але життя – це все
одно мить, але після цієї миті – настає вічність.
Час від часу до нас на передову навідувався свя�
щеник�волонтер, що привозив провіант і Новий
Заповіт у кишеньковому форматі. Він не раз пов�
торював: «Хлопці, пам’ятайте: віра в Бога захи�
щає краще за будь�який бронежилет!» 

Відстрілюємося від сепаратистів – вони попе�
реду нас, а позаду – росіяни гатять із «Градів» зі
своєї території – кордон зовсім поряд, але нам не
можна у відповідь. Гатять так, що живого місця
не лишається. Вогняні смерчі летять із неба, на�
че це останній день на землі. Раптом думка, ніби
електрострум: ось у цю хвилину мене може вби�
ти, але все одно я залишусь! Навіть якщо мене не
буде, все одно я буду! Ні страху, ні жалю, всі емо�
ції всередині завмерли, наче магма у вулкані. То�
го дня мене контузило. Я лежав у різнотрав’ї на
Савур�могилі обличчям до неба й безстрашно ле�
тів над сяючим, тисячооким від сонячних блискі�
ток, морем. Так швидкісно летів, що відчував
шовковистий посвист вітру об власну шорстку
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щоку. Білі хмари розступалися переді мною – ре�
альне і радісне відчуття! Але в якусь мить ворух�
нулося в душі сум’яття, що ось залечу за обрій і не
повернуся... І я повернувся. Потім – шпиталь, від�
пустка, дали путівку до пансіонату: «Їдь, солдате,
на море!» А тільки опинившись на віддалі кілька�
сот кілометрів від воєнних дій, зрозумів: війна не
лише там, де гинуть солдати, де від будинків за�
лишаються руїни, війна – скрізь, бо війна – це не
лише воєнні дії, війна – це апоплексичний удар
на голову цілої нації. Скажете: море, пляж, де тут
війна? Тут удар хіба що від сонця?! Інколи голова
розламується, мовбито переспілий херсонський
кавун, просипаюся серед ночі й не здатний вміс�
тити ці метаморфози. А вдень знову, як добросо�
вісний пацієнт, лікуюся морем. Безкрайнє море
не набридає. Спостерігаю за морським, напрочуд
рухливим, пейзажем, ніби то найцікавіший кіно�
фільм, нечасто щось відволікає увагу, хіба що ді�
ти, вони такі справжні й кумедні, такі різні й без�
посередні. 

На березі, біля хвиль, вовтузиться симпатичне
хлопченя, йому рочків п’ять. Малюк спіймав сач�
ком медузу, а вона на осонні тане, як морозиво.
Жаль стає це мокре й слизьке створіння. Воно та�
ке безпомічне. Сам від себе не очікував, що здат�
ний всерйоз пожаліти медузу! У неї ж ні серця, ні
мозку! І взагалі, медуза – це планктон! А от – жал�
ко!

– Ей, рибалко! – дружелюбно, по�товариськи,
звертаюся до хлопчика і прошу: – Відпусти медузу!
Чуєш! – тільки голос чомусь зрадливо тремтить.
Може, тому, що нечасто доводиться спілкуватися
з дітьми? Хоча я майбутній історик – вчуся на
четвертому курсі педагогічного університету.
Вчився. Але взяв академічну відпуску і подався
на фронт – добровольцем. 
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Малюк не звертає на мене ніякої уваги. Встаю і
підходжу до нього, і море хитається в мене перед
очима, ніби зелений чай у філіжанці.

– Хлопче, медузи, так гарно плавають біля бе�
рега. Вони ще й світяться вночі! Бачив? Ні? А ти
спіймав і не хочеш відпускати. 

Хлопчик відступає від мене на кілька кроків на�
зад і дивиться, не відвертаючи очей. Опускаюся
навпочіпки, щоб не налякати дитину.

– Це не просто звичайна медуза – вона чарівна! –
кажу якомога делікатніше. – Знаєш, як у казці
про «Золоту рибку»? 

Малюк заперечливо крутить голівкою.
– Не знаєш? Давай�но, друже, разом випустимо

її. Нехай пливе! Може, здійсниться бажання і
твоє, і моє…

Хлопчик із симпатичними ямочками на щічках
і кучерявим волоссям, певно, тому, що мокрим,
рвучко притискає сачок із медузою до грудей:
от�от роздушить те мокре безпомічне створіння!
І дивиться на мене блакитними, наче море, очи�
ма, і кривить рожеві пухкенькі губки: ось�ось за�
рюмсає.

– Пацан, вона ж загине на сонці, відпусти! – на�
магаюся пояснити, простягуючи руку до сачка.

– Ану, відійди! Ти… – хтось рвучко шарпає мене
за плечі, аж тканина тріщить – я в сорочці, щоб
не згоріти на сонці, бо вже геть бронзовий! 

О! Впізнаю молодика – це той, що хвацько кру�
тив сальто�мортале, й миттєво отримую стусана,
ледве втримуюся, щоб не заритися носом у пісок,
а до малюка вже підбігла фарбована білявка. 

– Синулька, Дімочка! Злякався? 
Та сама, із сережкою в пупочку! 
– Хто вам дозволяв підходити до мого синуль�

ки? Хто? – обурюється молода жінка й нервово
витрушує із сачка злощасну медузу, чи те, що від
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неї лишилося… І силоміць веде хлопчика за руку
до розстеленого на пластмасовому лежаку рушни�
ка. Хлопченя починає капризувати, пхинькати.

Почуваюся винним: може, й насправді необачно
налякав дитя з безхмарно�янгольськими оченя�
тами? Тож видушую із себе з внутрішнім каят�
тям: «Пробачте». Біля мене опиняються ще двоє
чоловіків: упізнаю вчорашніх акробатів. 

– Ти шо, оборзєл?..
– Хочеш у харю?
«Нічого хлопці, занозисті, мускулатура ого�го!

Культуристи! Атлети! Гімнасти! На війну б вас!», –
думаю про себе і згадую викидайла з нічного клу�
бу, певно іронічна тінь таки затрималася на моїй
фізіономії, бо я одразу отримав запотиличника,
ледве встиг піднятися на ноги. Несильного, але
принизливого запотиличника. 

– Хлопці, повторюю, я не хотів налякати дити�
ну, – кажу це твердим, трохи залізним голосом,
так, ніби в мене не язик, а шабля, дзвінка, з хоро�
шої сталі.

– Чмо! Я тебе щас так налякаю, що мати рідна
не взнає! 

Голос цього статурного чоловіка мені нагадує
чорний і цвілий джем, схожий на нафту. Одного
дня нас таким джемом накормили в інтернаті,
потім усіх нудило.

– Ану, налякай! – мої руки рефлекторно стиска�
ються в кулаки, але я собі дав обіцянку: не відпо�
відати на провокації. Знаю, що найскладніше для
мене зараз – не вплутатися у бійку. 

Молодики таки заміряються вдарити чи, може,
психологічно натиснути, але я стою і спокійно
дивлюся нападникам у вічі й сам собі наказую: «Не
піддавайся! Ти можеш! Тримайся! Тут теж фронт!»
Але, очевидно, нас уже помітили відпочивальни�
ки. Чую – позаду мене верещить жіночий голос:
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– Міліція! 
Здається мені, що то кричить та солодка пані з

морозивом на округлому пузці? Тільки ж вона бу�
ла на тому кінці пляжу. Невже це вона? – думаю
між іншим. А нападники ніяк не вгамуються.

– Чухрай звідси, щоб я тебе більше не бачив! – із
погрозою озивається татусь хлоп’яти. – Чув? А то,
як від медузи, залишиться одне мокре місце!

Ледве стримую свій норов, шарпаю самого себе
за віртуальну вуздечку, мовби норовистого коня,
до болю, бо мені таки нестримно хочеться кину�
тися в бійку! Ну то й що, що їх троє, це мене зов�
сім не зупиняє! Стримуюся, бо інакше це означало
б поразку – я вже усвідомив. Чи, може, я помиля�
юся і лише тікаю у власну шкаралупу, схожу на
яєчну, котра не витримує тиску життєвих реалій
і розривається на дрібні часточки, на пил?

– Це ж треба, медузу йому жалко! Чуєте! Ні, ну
ви бачили таке?

– Людей треба жаліти, – це, певно, озвалась та
сама тіточка.

– Ну і шизофренік! Недоумок!
– Мовчиш, придурок? 
– Хлопці, я загартований на війні. Мені не ли�

чить зв’язуватися з вами, – кажу це спокійно, в
мене майже виходить. Щоправда дуже кортить
додати «дебілами» або щось крутіше, але я роз�
вертаюся і йду, знаю, язик набагато важче
прип’яти, ніж стримати кулаки. 

Позаду чую обурено�гнівливе:
– Ти диви, яке… 
Мої гнобителі продовжують нецензурно лаяти�

ся, а потім дружно й відразливо гигочуть, ніби
кидають консервованим горохом із бляшанки,
прямісінько мені в обличчя, із тієї бляшанки, що
сотнями продаються в супермаркетах. Бугристі
м’язи весело грають на їх торсах, мені спадає на
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думку, що навіть їх випещені й натреновані тіла
глузують із мене, худого й непоказного. Йду і
ошелешено зирю під ноги – про всяк випадок;
спориш геть висохлий, затоптаний, закоцюрбле�
ний, ніби його випалило полум’я війни, а не пів�
денне сонце.

– Слухай ти, придурок! – татусь хлоп’яти роз�
членовує слова так, ніби білує кроля різкими ру�
хами. – Не попадайся мені більше на очі! – і додає,
ніби наливає оцтової кислоти мені на рану: –
Псих! 

І вона, ця кислота, пузириться в серці, як біла
піна прибою. Але я не повертаю голови, я спокій�
ний… Бо інакше, якщо обернуся, можу перетво�
ритися на обгорілий каркас гаубиці. Тієї… на
чорному від війни полі, там, на Сході, неподалік
від села Маринівки. 

У кімнаті пансіонату, на третьому поверсі,
душно й маркітно, але мені не хочеться потика�
тися будь�кому на очі після сьогоднішньої приди�
бенції. У голові гуде млин: перемелюються слова,
сцени, рухи… і медуза. Помаринувавшись, ви�
повзаю надвечір, мовби ведмідь із барлоги після
довгої сплячки, який відвик від світу і тепер ледве
впізнає цей світ і себе, все здається іншим, чу�
жим. Усе, окрім величного моря і незмірно вели�
кого неба! Але небо сьогодні затяглося хмарами,
дує прохолодний борвій. Із ведмедя я стаю повіт�
ряним змієм. Безстрашно й весело лечу услід віт�
рові, мене ніхто й ніщо не тримає за мотузочок.
Хіба що обов’язок – не залетіти надто далеко,
звідки не повертаються… Нарешті знаходжу са�
мотнє і незагиджене сміттям місце, це нелегко –
цивілізація наслідила скрізь. Слухаю море, ди�
хаю морем. І милуюся морем. Воно тут пахне по�
іншому, йодом і водоростями. Із повітряного змія
перетворююся на пересічного Homo sapiens,
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тільки я не з родини приматів, на війні я зрозумів
нікчемність і хибність теорії Дарвіна, бо в мене
тлінне тіло й вічна душа, – я це відчуваю. 

З вірою і надією дивлюся у вічі стихії. Море ди�
виться на мене рідними, всерозуміючими очима.
Море і небо – найгеніальніша просторінь! Наразі
я найбагатша людина на світі – мені належить
море! Якщо в цьому трохи гіперболізованому
твердженні є певний відсоток іронії, то він нез�
начний, як кількість хлору чи натрію в морській
воді. Ну і що, коли насправді маю лише тісну ко�
нуру в старому гуртожитку, а там ще й опалення
немає? У цю мить я щасливий, тобто в гармонії з
собою, морем і небом. Думаю про те, що наодинці
з морем не треба придурюватися, стискувати
кулаки чи вибачатися, чи навіть робити вигляд,
що все о’кей, коли на душі з’являється примара
війни, схожа на темне хмаровище, що ненаситно
заковтує небо. Наодинці з морем я справжній і
сміливий.

Поринаю у хвилі й відважно пливу. Між іншим,
я вмію добре плавати, але море в негоду небез�
печне – хвиля чималенька, хоча вітер поступово
втихомирюється, і я відчайдушно пливу, змагаю�
чись із могутньою стихією, а коли, врешті, сту�
паю на берег, втомлений і натхнений морем, я
вже зовсім інший. Лишаю сліди на дрібному,
майже білому, як морська сіль, піску, придивляю�
ся до відбитків власних ніг і… згадую малюнок
птеродактиля зі шкільного підручника біології –
звісно, із жартом. Хоча до чого тут птеродак�
тиль? А от… Тільки в очах раптом – вирви від сна�
рядів… Щойно почувався іншим, скупаним і чис�
тим, і ось знову… Мені самому це вже надокучило!
Що зі мною? Щоразу одне й те! Невже не вдас�
ться позбутися синдрому війни? Синдрому, схо�
жого на смерч у сонячну днину? Врешті змушую
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себе не думати про жахіття війни – майже вдаєть�
ся, але згадую розчавлену медузу... 

Війна якщо не вбиває, то чавить мозок, ніби
виноград у давильні. В душевній глибині, схожій
на морську глибінь, зріє роздратування, і знову,
ніби небезпечний запал гранати, гашу морем.
Воно – безкрайнє, безвітряне, безжально�прек�
расне, в ньому стільки простору й волі, тієї ко�
зацької волі, яка заплуталася в білих гривах ко�
вили, що плине степом Дикого поля під Савур�
могилою аж до Азовського моря. Життя таке
коротке. Ніби зрізаний пагінець клена навесні, а
час, немов блискавка – її неможливо упіймати
жодним неводом, бо це не кефаль і не білуга, що
сріблясто зблискує у смарагдових, як польові
трави, хвилях. Життя, апріорі, – таке складне…
Бігти часто доводиться по мінному полю… Але ра�
но чи пізно війна закінчується, а от повернення
до справжнього миру – може тривати десятиліття.

Війна – це анахронізм, отрута, остеомієліт.
Справжнє, буденне, без гриму, обличчя війни, як
у старої кокотки, відразливе і страшне або спот�
ворене жахом, як на картині відомого іспанця
Сальвадора Далі. Пам’ятаєте, голова, нафарши�
рована смертю? Ні, не болгарський перець, а
людська голова, точніше – череп. Невідома мно�
жинність смертей… Скільки їх ще буде? В уяві ця
картина трансформується в зображення кон�
кретного російського президента… Смерть…
У реальності – це навіть не трупи, котрі неможли�
во ідентифікувати, а рештки тіл… 

Кажу без сентиментів і позерства: я готовий
віддати життя за перемогу! На війні я не думав
про деякі речі, а от тепер думка спрацьовує, наче
запал бойової гранати, не встигаю її знешкодити:
а раптом перемога, ніби зеро в рулетці? Бо втра�
чено, програно, вбито, зруйновано, спаплюжено
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так багато всього: і степ, і душу, і пам'ять, і надію.
Хоча ні, надія – це найбільший дарунок, вона без�
крайня, подібна до моря. Не маючи надії, мій віт�
рильник вже давно загубився б у відкритому мор�
ському просторі, бо він такий маленький, ніби
зеренце гірчичного дерева, найдрібніше з усіх
зерен. Бо лагідне море буває не лише погідним, а
й бурхливо�небезпечним, буремним, розпанаха�
ним блискавками на уламки, гострі, важкі, тоді
здається, що над беззахисним крилом вітрильни�
ка падає гірське каміння…

Начебто на хвилину склепив повіки, а проки�
нувся – вже звечоріло, кольори зітлівають, мовби
після пожарища, висихають, стають схожі на
гербарій. Озираюся довкола – ніби втрапив не на
той причал: берег майже пустельний. Невже ура�
ганною хвилею змило всіх одразу, ніби ударною
хвилею великої потужності? Один я зостався і те�
пер ловлю власні думки, ніби молодий рибалка
дрібну тюльку. Не заважає людський гул, як
удень, але заважає самотність – скучив за побра�
тимами. Сиджу на прохолодному прибережному
піску, трохи змерз – може, від думок? Бо до холо�
ду й негоди я призвичаєний. Певно, що від ду�
мок, бо думки теж бувають холодні, аж стальні,
цинкові, латунні, схожі на відстріляні гільзи. Але
студене море теж лікує. І шум прибою – він як му�
зика.

Море – дивовижне! Навіть у сутінках стільки
тиші й печалі, що моя душа стає безбережною,
здатною вмістити людську журбу, любов і Украї�
ну! Ще три дні – й на фронт! Відчуваю в серці
готовність боротися за рідну землю, державу і на�
віть за Геннадія і чомусь згадую маленьку дів�
чинку в блакитній сукенці, з іконописним лич�
ком, її сумний образ на фоні вечірнього неба,
мовби образ України в жалобнім смутку. 
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Над головою пропливають хмари, схожі на ве�
ликі пароплави, їх тінь помітна на піску, мені
здається, що це тінь війни. Хмари видовжуються,
рум’яніють, темніють і враз засвічуються черво�
но�червоно. А може, то не хмари, то квіти на мо�
гилах бійців АТО? І знову червоний колір мені
нагадує кров… Кажу сам собі: минеться, все буде
о’кей! Лише б не була даремною наша битва і мука,
щоб наша рідна Україна, Українонька не минула,
мов хвиля, щоб не змило пам'ять, як мої сліди на
прибережному піску, щоб Україна була вічним,
чистим морем, і щоб над нею, моєю рідною зем�
лею, над степом і морем, і над гірським плаєм, і
над кожною хатиною завжди майоріло, наче
стяг, мирне небо, в якому відпочиває душа. Вільно
лечу над морем, наче птах, який крильми обій�
має рідну Україну, мовби маленьку дівчинку з ян�
гольськими очима, лечу назустріч світанку. Він
неодмінно настане!

2016 
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Ураз розчахнулася велетенська брунька неба й
запахло принадним, білим�білісіньким цвітом
вишень. Раптово! Серед зими! У багатолюдному,
загазованому автівками мегаполісі. Сонячне мо�
ре гостинно котило невидимі теплі хвилі – й кучу�
гури снігу обабіч дороги танули прямісінько на
очах і текли�розтікалися брудними потічками.
Будівля педагогічного університету першокур�
сниці Ользі уявлялася величезним лайнером, що
урочисто пливе в небеснім Евксинськім Понті,
напнувши залізобетонні вітрила над каскадом ві�
кон. По�чаїному кричали сигнальні сирени, і,
здавалося, рукою подати до справдешнього Чор�
ного моря. 

– Господи�и! Яке прекрасне життя! Лю�ю�ди�и,
я ва�ас люблю�ю�у! – вигукує юнка. 

Ольжині співкурсниці підхоплюють імпульсив�
ний вияв радості безтурботним сміхом. 

– Агов, люди�и!
– Аго�о�ов! – гукають вони. 
Перехожі повертають голови й спантеличено

дивляться їм услід. Он котрась бабуся в окулярах
придивляється так, ніби озирається на власну
молодість, яка уже давно відлетіла в ирій. «Е�ех,
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відлетіла й не повернеться…», – каже її зігнута
постать. 

– Люди, дерева, будинки! Все прекрасне! Я все
люблю, все! – Ольга не владна стримати надмір
емоцій! 

«Тук�тук�тук», – грайливо вистукують шпильки
на високих підборах, ніби погоджуються з нею:
так, так, так! «Кап�кап�кап», – згідливо промовляє
капіж і спалахує на сонці бенгальськими вогни�
ками. 

– Різдво на носі, а в нас весна! – радісно заува�
жує одна з дівчат.

– У нас, на півдні, все можливо! – додає інша. 
– Весна! 
– Справжнісінька!
Ще кілька хвилин погомонівши й удосталь на�

сміявшись, першокурсниці розбігаються хто ку�
ди, на прощання кидаючи коротке одна одній:
«Бувай!».

Ольга не втримується і таки дістає студентську
заліківку – продовгувату синеньку книжечку. По�
тай розгортає і з утіхою вдивляється в привабливо
виписані «відмінно» й «зараховано». Складена
перша сесія, і життя мріється дивовижно прек�
расним і багатообіцяючим. 

Свистяче пролітають авта, розбризкуючи мі�
сиво талого снігу. Зі скреготом гальмує маршрут�
ка. Дівчина ледве встигає відхилитися від бризок
бруду, що летять із�під шин. Вона чемно поступа�
ється, даючи дорогу, й коли заходить, крісла вже
зайняті. 

– Стоячих берете? – запитує дівчина.
– Бєрьом, – кидає водій, не повертаючи поголе�

ний до синяви буйволячий карк.
Ольга серед заклопотаних і байдужих пасажи�

рів у напівтемряві салону світиться радістю, котру
не можна заховати, наче світло в темній кімнаті.
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Ця особлива радість у погляді, в посмішці, у пору�
сі голови й навіть у світлому м’якохвиллі волосся.
Це помічають пасажири, і навіть водій повертає
голову і кидає на Ольгу дратівливо�вивчаючий
погляд маленьких колючих очей, які, здається,
ніколи не бачили світла, бо весь час жмуряться.
Дівчині трохи незручно, вона переводить погляд
у вікно: там шумить�вирує мегаполіс. Багатопо�
верхівки, ятки, рекламні щити, безкінечний по�
тік автівок, велелюддя на зупинках, гінкі тополі
край проспекту, темний живопис гіллястих ака�
цій і абрикосово�солодке сонце – безмір сонця!
І безмір щастя!

Водій обганяє маршрутки, намагаючись випе�
редити конкурентів, сигналить, нервує, а паса�
жирам раз у раз нетерпляче наказує:

– Аплачіваєм праєзд! Аплачіваєм! 
Ті квапливо передають зіжмакані купюри Оль�

зі, а вона – водію, бо стоїть найближче до нього.
– Прошу, один з п’яти гривень, – вкладає вона

банкноти в недбало простягнену руку з товстими
пальцями. Ольга не бачить очей водія, але інс�
тинктивно відчуває їх холодний, жовчний вираз,
що нетерпиться пошвидше вибратися з похмуро�
го салону авта, бо ж надворі – така іскрометна
весна, що хочеться співати на весь світ: «Місто
моє! Мо�оє! Найкраще! Найсонячніше! Най, най!» 

Нарешті! Її зупинка. Весело торкнувши бордюр
дзвінкими підківками чобітків, Ольга машиналь�
но зачиняє двері автівки, вдихаючи блакитно�
свіжий аромат небес. Аж раптом їй навздогін ле�
тить груба, нецензурна лайка. Схожа на крем’яхи
багна. Що? Чому? Не тямлячи, що сталося, мрій�
ниця стривожено повертає русяву голівку. Ще
встигає уздріти перед собою спотворену від люті
пику водія і його вулканічно небезпечні очі, як
він, одним махом, збиває її з ніг, худеньку, ще
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майже дитину. Ольга падає на хідник, ніби ско�
шена квітка. Від несподіванки дівчина навіть не
встигає злякатися. А здоровань уже озвіріло
шпортає ногами беззахисну жертву, вивергаючи
прокляття, мовбито з кратера гаспидської злоби
й ненависті. 

– Ах ти… едакая… – навісніє водій, силкуючись
закласти дівчині руки за спину, мовби злочин�
ниці.

Ольга з усіх сил виривається і затуляє обличчя
руками, по�дитячому намагаючись захиститися
від вибуху люті. Відворотною волосатою ручи�
щею водій хапає юнку за капюшон, за розкішні
довгі коси й задоволено, з хижим оскалом, воло�
чить по асфальті, тицяє в болото. 

– Вот тєбє, тварь… На, жри! Будєш знать. А�а,
ну как?! Єщо? 

«Невже це останній день?.. Останній у моєму
житті? Невже ніхто не порятує? Невже ніхто? Тут
же стільки людей! Господи!», – у свідомості Ольги
зблискують панічні думки.

– За що? Лю�ю�ди! – в істериці кричить вона. 
– За что? Єщо спрашиваєт, за что? С�с�су… 
– Лю�ю�ди! За що? 
– За что, тварь, едакая?.. Вчєра… Вчєра только

двєрі почініл, чєрвонєц виложіл, а она хряпаєт! 
Так ось що! Причина – всього�на�всього – у две�

рях! У дверях автівки?! Ольга ошелешена. Ціпе�
нюючи від жаху, вона не може оговтатися. 

Та напасник, задовольнивши жагу агресії, по�
лишає беззахисну жертву. Віддаляючись, вигупує
чобітьми по асфальтівці, начебто по�варварськи,
лиховісно, топче її дитинно�світлий погляд на
світ. 

Маршрутка з ревищем від’їжджає. Ольга, при�
нижена й побита, знерухомлено лежить на хідни�
ку. Врешті, зважившись, поволі підіймає голову і
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дивиться зляканим, шокованим поглядом на
світ. Перехожі оминають її, відвертаючи очі, ні�
бито не бачать… 

Господи! А небо, небо?! Воно таке, як і було...
Сяйнисто�голубе?! Ніби нічого не сталося, пролі�
тають авта, шумить�вирує місто, осипане сонцем,
ніби золотими монетами, тільки скривджена юн�
ка цього вже не помічає. Світ дівчині здається
темним і відворотним, таким брудним і бруталь�
ним, що його більше не хочеться бачити…

– За що? За що?! – здригається Ольга від спаз�
матичних ридань, підносячи до очей тремтячі ру�
ки, збиті на суглобах, у плямах крові й багнюки.

Блакитна куртка з тендітно�білим опушком,
теж уся в багнюці, а сумка – валяється неподалік.
Із неї випала залікова книжечка й розгорнулася
саме там, де стоять п’ятірки з іспитів...

2009
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Соломія хоробро увійшла в навстіж відчинені
двері. Там сиділо всього троє… Один товстий
опецькуватий дядько (цього упізнала відразу) і
ще один зморщений, маленький, очі завужені,
густа сітківка дрібних зморщечок, неначе маска…
Вагалася… хто це? Наче вже й згадала, але пріз%
вище ніяк не знаходилося…. Назустріч з радіс%
ною усмішкою піднялася Зіна Янівна, колишня
класна керівниця їх випускного класу. О%о%о!
Вже%е%е двадцятилітньої давності. Обійнялися,
майже не торкаючись одна одної, і так само поці%
лувалися. Соломія акуратно, щоб не грюкати,
зняла з парти важкі фанерно%залізні стільці й
упізнала. «Ті самі, наші. На них ще ми сиділи!» – й
опустилася на своє колишнє місце – від вікна – на
другій парті. Неквапно озирнулася довкола й від%
чула себе школяркою. Вона довірливо, як і ко%
лись, дивилася на Зіну Янівну, й наче не було цих
двадцяти років… Ці роки, що відділяли її від школи,
у цю хвилину видалися всього%на%всього миттю
чи якимсь незрозумілим жартом. Напосілося
настирливе відчуття, що нічого не змінилося, що
все, як і раніше, і не було цих двадцяти років, які
змінили їх, декого майже до невпізнаванності.
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«Тільки парти геть обшмуглені, старі… І клас ніби
поменшав… Зсохся під тиском років», – подумки
сумно пожартувала Соломія. 

Виклично застукали чобітки на високих
шпильках, і з’явилася Марина, задерши, як і ко%
лись, веснянкуватого кирпатого носика. У блис%
кучій чорній куртці, а в руці – маленька лакова
сумочка, теж чорна. Тільки тепер Марина була не
вогняно%рудою, а смолянисто%чорною, лише
штучне хутро на комірі та рукавах було саме та%
ким яскраво%рудим, як колись її волосся. Гус%
тенький пласт макіяжу, неохайно підведені очі, й
обличчя вульгарне і… спите? «Невже? – здивовано
помітила Соломія, покартавши себе подумки, що
не можна так думати. – Та що ж, як воно думаєть%
ся?» 

За Мариною перевальцем, статечно увійшов
Славко. Він зупинився посеред класної кімнати,
виставивши напоказ чималеньке пузце, обтягнене
білим гольфом, і розплився у самовдоволеній
усмішці, простягуючи Зіні Янівні три величезні
помаранчево%брунатні гербери в салатному папе%
ровому віялі з серпантином золотистих стрічок.
Обличчя класної дами просвітліло. 

По%хлопчачому, енергійно рухаючи плечима,
майже забігла Лариска, як і двадцять із гаком ро%
ків тому, коли спізнювалася на початок уроку, й
загомоніла скоромовкою:

– До Людки не додзвонилася. Ірка не прийде:
грошей катма, чи не хоче… Свєтка на роботі: не
одпускають. Ігор казав, може, заїде, десь чкурнув
за товаром, а так усі наче знають, довжні буть. А%
а%а! Наша Анька Мефодіна знову на заробітках в
Італії. Ну та знаєте! І Людка в Португалії. Чула,
що вже й вертаться не хоче, наче там заміж вий%
шла. Всі в основном у нашому містечку осталися.
Тайка розвелася з чоловіком, той таки п’янюга
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кінчений, подалась аж у Харківську область до
тітки, у якесь село, то, канєшно, не буде, бо далеко.
З Одеси Ірка й Андрій теж не приїдуть. А%а! Да!
Лєнка буде пізніше.

– Ото! Живе біля воріт школи й буде пізніше, –
обізвався опецькуватий дядько.

– Отак завжди! Хто далеко живе, той перший, а
хто близько, той останній! Я он, – закопилила но%
сика Марина, – з іншого районного центру! А%а
приїхала!

– Ото ж! Поміняла шило на мило! – загиготів
Славко, маючи на увазі, що Марина виїхала до
сусіднього районного містечка.

Марина скорчила міну, наче проковтнула вод%
нораз кислюче цитринове дерево. 

Згодом надійшло ще кілька чоловік. Млява,
уривчаста розмова про те про се ніяк не клеїлася
докупи, мовби розтрощена макітерка, ніби ко%
лишнім однокласникам зовсім не було про що го%
ворити, тепер таким далеким на відстані двадця%
ти років. 

Та ось у відчинені двері зазирнула висока та
струнка красуня в коротенькій шкільній сукенці
й крилато%білому атласному фартушку. Дівчина
була така юно%молода, тоненька, й нагадувала
косулю, і поглядом, і довгими ніжками в прозо%
рих, блискучих панчішках. На Соломію повіяло
тією незабутньою весною випускного балу з аро%
матом бузку, котрий вільно й принадно цвів на
шкільному подвір’ї. Тепер уже не цвіте… А на йо%
го місці – не ростуть, а мучаються низькорослі
кволі ялинки. 

Юнка, освітивши усмішкою сіру втому зимово%
го дня, зникла. Наче дивовиддя. Лишила по собі
аромат весни й щось на кшталт здивування від
молодості й краси.

– Знаєте, хто це? – інтригуюче наморщила чоло
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Зіна Янівна. – Це доця нашої Лєни… Ну як? Схо%
жа на Лєну?

– Нє%е… Більше на її Ромку. Я з ним робив, –
сказав Славко. – Мала – його точна копія!

– Ну, щось є і від Лєни… Тільки Лєна ще худіша
була, – не здавалася Зіна Янівна.

«Куди вже худіша?» – подумала Соломія, а Славко
згодливо кивнув. 

– Ну, наші всі наче живі? – запитала Зіна Янів%
на по паузі.

– Тільки Сопіляк… Він відразу після школи
вмер. У Кривому Розі жив, щось там рак у нього
обнаружили, – сказала Лариска, котра завжди
все про всіх знала.

– Дивіться мені, щоб усі були живі! – наказала
Зіна Янівна й застережливо помахала вказівним
пальцем.

У цей момент неочікувано з’явилася директор%
ка Надія Григорівна й нарочито продемонстува%
ла іронічне здивування на вродливому й випеще%
ному обличчі: 

– А чого це ви без світла сидите? – поцікавилася
вона тоном господині й, не чекаючи відповіді,
ввімкнула флуоресцентне світло. 

– Так наче ще не темно, – тихо відповіла Зіна
Янівна.

Соломія зауважила, що Зіна Янівна сказала це
таким тоном, ніби виправдовувалася, і коли На%
дія Григорівна, шляхетно поправляючи пишну,
фарбовану, вогнисто%руду, зачіску, зникла в ко%
ридорі, Зіна Янівна мовила вже іншим, владним
голосом класної дами: 

– Це наша директорка, впізнали? 
– Вона в нас українську мову читала. Так собі

читала, ніяко… – поморщився Славко.
Зіна Янівна на таку некоректну сентенцію теж

поморщилася і механічно вхопилася за указку.
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«Ніби потопаючий за соломину», – стрельнуло в
Соломіїних мізках. 

О%о%о! Скільки таких указочок, виструганих у
шкільній майстерні, було розтрощено! Класна
дама за інерцією хотіла стукнути по парті, але,
мабуть, завваживши свій трохи комічний і недо%
речний жест, облишила палицю і спокійно запи%
тала: 

– Роману телефонували?
– Я зранку дзвонив, ніхто слухавку не бере…

Ще позавчора казав Ромці. Він щось мугикнув,
відмахнувся, мовляв, потім подзвони, нагадай
мені, – сказав Славко.

– Так що ж… Він тепер заступник голови рай%
держадміністрації…– багатозначно, з іронією мо%
вила Зіна Янівна й відразу поцікавилася: – А що
там із Олегом Марчуком, не чули? 

– На десять років він був, – згадала Лариска.
– Та я знаю, що був, – сказала Зіна Янівна. –

Я запитую, зараз де він?
Соломія поглянула на першу парту й побачила

крізь товщу літ двох друзів%однокласників: руся%
вого Олега Марчука й чорнявого Романа Дідика,
чимось схожих один на одного.

– Хтозна! – відповів Славко. – Чув, що багато на%
позичався на бізнес, прогорів, а потім уночі знявся
разом із батьками. Все кинули: і хату, і госпо%
дарство… Там кролики в нього були, рекси, калі

форнійські метелики, ще якісь… Нутрій хтозна%
скільки розвів, свині такі відгодовані, павичі навіть
розгулювали, – все кинули й дременули. Відтоді
їх ніхто не бачив.

– Це я знаю, – нейтрально мовила класна дама. –
Я чула, бачили Марчука на якомусь ЖД%вокзалі.

Славко повів плечима й додав з іронією:
– Бомжує, може… Та ні, він не такий! У нього го%

лова… 
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– Так, у нього голова! – замислено підтвердила
Зіна Янівна й важко зітхнула. 

Зимовий вітер за вікном теж зітхнув, хукнувши
в шибки. Соломія повела головою до вікна: вітер,
мжичка, туман. І це зимою, в лютому! «В Бога
один день, як тисяча років і тисяча років, як один
день», – зринули слова Еклезіаста. – У юності
життя уявлялось таким безкінечним! А тепер у
тридцять шість бачиш, яке воно навдивовижу
швидкоплинне, мовби подих вітру, що б’є ось за%
раз у шибки. Хльось! І немає, уже в минулому»… 

Вона згадала, як котрогось дня ниділа на уроці
алгебри й, утікаючи поглядом від формул і цифр,
подивилася у вікно: на небо, землю, дерева – й
відчула, переконливо, неспростовно, – життя
безкінечне! І вона, Соломія, вічна! Цей химерний
інтуїтивний спалах був таким потужним і яскра%
вим, що Соломія, вихована на радянських заса%
дах атеїзму, водночас упевнилася: Бог є, це не ви%
гадка. Їй тоді чомусь здалося, що час вічний і одна
з ознак вічності – нескінченність, і ця нескінчен%
ність – її, Соломіїна, сутність, її душа. 

«Невже час таки відносний? – подумала жінка
зараз. – Тут, на землі, в цьому матеріальному сві%
ті час має три звичні виміри: минуле, сучасне,
майбутнє. Інакше – дитинство, зрілість, старість,
тобто початок, розвиток і неодмінно кінець, який
може настати в будь%який момент… А там, поза
цим матеріальним, видимим, загадкова субстан%
ція часу – таки одновимірна. Цілком може бути.
І ця не зрозуміла нам одновимірність часу і є віч%
ністю? Але ця одновимірність не одновимірна…
Не застигла, не статична. Ні%і%і! Все%е! Досить!
Так можна геть заплутатися!» – обірвала хід влас%
них розмислів Соломія, сколихнувши золотокаш%
танним тугим вузлом довгого волосся. 

Зіна Янівна дістала зошит і почала перепис тих
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небагатьох, які прийшли на зустріч. Занотовува%
ла телефони, домашню адресу, де працюють,
скільки дітей, у котрому класі навчаються. Од%
нокласники мовчали й відверто нудилися. На
Соломію повіяло нестерпною втомою від колиш%
ніх класних зборів, на яких вона відчувала себе
малесенькою пташкою у клітці. Штучні, надумані
умовності, обов’язки, комсомольські доручення,
нескінченні суспільні заходи – зовсім не залиша%
ли часу для себе. Від цього Соломію турбувало
відчуття, ніби вона втрачає саму себе. Їй навіть
хотілося із викликом піднятися з%за парти й піти,
по%хуліганськи хряпнувши дверима, й більше ні%
коли, ніколи, не повертатися. Але куди підеш?
Весь світ – клітка! Весь світ – тенета!..

«Марнота… все та ловлення вітру», – знову про%
майнули в Соломіїній голові слова Еклезіаста. –
Іноді думалося про цю зустріч через двадцять ро%
ків. А ось зустрілися – і така навальна нудьга й
утома, і та ж сама страшна самотність шкільних
років. Господи, невже я могла витримати ті довгі
десять років? – Соломія з жалем і острахом озир%
нулася довкола, пригнувши голову, ніби повер%
нулася у страдницьку камеру й споглядала
зблизька на свої колишні муки і страхи очима до%
рослої, упевненої в собі жінки. – Я, мовби той
смертник, прийшла подивитися на гільйотину,
на котрій мене мали повісити, й тільки в останню
мить прийшло помилування…» 

Зіна Янівна, не поспішаючи, по%бухгалтерськи
скрупульозно, все ще переписувала присутніх.
«Яка нудьга!» – Соломія опустила очі на деку парти
в канавках подряпин, де%не%де лишилися написи
кульковою ручкою, дбайливо вимиті. «Оля+Рома =
секс», – прочитала вона. – Ні, таки нічого, нічогі%
сінько не змінилося! Хоча… У наш час писали
любов, а зараз лише секс. Між цим любов і секс
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така прірва… у двадцять років! Таке все потвор%
но%приземлене, – з важкістю в серці подумала
жінка вже безвідносно до цього напису, – а душа,
як і колись, в юності, всупереч буденності, прагне
змісту й краси. Тієї недосяжної, нереально%доско%
налої краси в усьому. А так не буває… «Наймарні%
ша марнота…марнота усе!» – це знову Еклезіаст. –
Але ні, життя це не марнота, не все марнота… Не
все!» – заперечувала Соломія біблійному пропо%
віднику. 

– Діти зараз не ті… – похитала головою Зіна
Янівна. – Зовсім не ті. Абсолютно не ті! Ви були
іншими. 

Соломія завважила, що це прозвучало, як пох%
вала. 

– Сьогодні запитую в одного: «Де твоє домашнє
завдання?» А він: «Не чепа%а%йте мене, бо зараз,
як псі%і%хну!» Ні, ну ви чули таке?! – Зіна Янівна
завмерла з вичікуючою посмішкою. – Як вам оце:
«зараз, як псіхну!» Ні, ви собі уявляєте! А що буде,
кажу, коли я псіхну?! 

«Нічого не буде!» – з іронією подумала Соломія і
пригадала псіхи колишньої класної дами, які та
час від часу демонструвала, не в змозі втихоми%
рити їх неспокійний 10%Б. Зіна Янівна тоді, нак%
ричавшись до хрипоти, втомлено й безнадійно
похитувала головою, а потім, погрожуючи їх по%
кинути напризволяще, хряпала дверима класної
кімнати і йшла геть, і наплакавшись, повертала%
ся. Соломія, зиркнувши на двері, побачила над
ними павутинячі ніжки тріщин і посміхнулася.
Їй тоді було жалко вчительку, вона думала, що
нерви Зіни Янівни так довго не витримають, що
їй дійсно треба знайти спокійнішу роботу. Проте
минуло двадцять років, а Зіна Янівна до цих пір
учителює, хоча вже на пенсії.

У клас увійшла завучка Ірина Олександрівна.
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Вже кілька директорок змінилося, а Ірина Олек%
сандрівна все ще лишається беззмінною другою
особою у шкільній ієрархії, навіть зовні вона май%
же не змінилася.

– Всіх пам’ятаю, а ось цього хлопчика ніяк не
пригадаю… Карнаук чи Карнаух… Біленький,
маленький, такий жвавий…

– Так, Карнаух, – кивнув той, зіжмакавшись у
посмішці.

Соломія таки щиро подивувалася: це ж скільки
учнів, скільки щорічних випусків, а Ірина Олек%
сандрівна таки всіх пам’ятає! Це щось від справ%
жнього вчителя!

– Наші учні подорослішали, а ми постаріли. Час
іде… – упівголоса мовила Зіна Янівна.

«Ми теж постаріли, – подумала Соломія, – Ми
«як трава, що минає: уранці вона розцвітає й рос%
те, – а на вечір зів’яне та сохне» – це з Книги псал%
мів. Обличчя старіє, а серце має ставати мудрі%
шим. А мудрість – це не марнота…». 

– Мені колишні випускники кажуть: «Ми вже
зістарилися, а ви, Ірино Олександрівно, не міняє%
теся, такі, як і були!» – задоволено промовила за%
вучка і, з цікавістю зиркаючи на Соломію, додала:

– Ми всіх вас пам’ятаємо… У газеті читаємо, по
телебаченню теж… бачимо! 

Соломія завважила, що це, мабуть, єдиний ці%
кавий погляд у стінах рідної школи. Їй здалося,
що в колишніх однокласників вона не викликає
ніякогісінького інтересу. Вони намагаються по%
хвалитися своїми дітьми, статками, а вона су%
мирно сидить і слухає, бо все, що має, – це кімнату
в гуртожитку, ні чоловіка, ні дітей, – так уже
склалося. Лише дякує Богу за можливість бути
самою собою в пісні: вона солістка обласної філар%
монії. По%справжньому вільна й щаслива Соломія
лише в пісні. 
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«Пісня – це не марнота… І любов не марнота, –
медитаційна, заспокійлива хвиля думок напов%
нила серце, як чашу теплом, по вінця. – Усе мине,
а любов зостанеться, – це теж біблійне. Любов –
це вічна субстанція. І пісня теж… Бо справжня
пісня народжується з любові. Людина приходить
у цей світ без нічого, відходить так, як і прийшла,
не взявши нічого, – здається, так в Еклезіаста.
Людина приходить і йде… Це так. А пісня лиша%
ється, і в пісні вона, Соломія, теж лишається,
принаймні на якийсь час». 

Продзвенів дзвоник. Нудотно%солодко. Не так
наказово й нетерпляче, як у шкільні роки, а кара%
мельно, несправжньо. Ніби калатали тисячі дріб%
них різнокольорових скляних карамельок. При%
сутні піднялися й вирушили до актової зали. Та%
кою маленькою, ляльковою видалася Соломії ця
зала після українських і зарубіжних концертних і
театральних залів. Ця маленька зала у свідомості
Соломії перемістилася в той час, коли тут відбу%
валися загальношкільні піонерські та комсомоль%
ські збори, проходили конкурси патріотичної
пісні. Тоді ця зала була червона, суворо%врочис%
та. Тепер на вікнах висіли нові зелені ламбрекени
й такого ж зелено%смарагдового відтінку штори в
обрамленні сцени. М’які крісла теж були зелени%
ми, а не холодно%фанерними, як колись. На кож%
ному ряду крісел був пришпилений папірець:
«учителі», «1989», «1999»… «Навіть так!» – із лег%
кою іронією сказала подумки Соломія, всідаю%
чись. 

Усе було, як колись… І водночас було зовсім ін%
шим… 

Зала швидко заповнювалася під святковий і су%
єтний гомін колишніх учнів. Соломія озирнулася
і побачила випускників з «А» класу, декого вона
вже не впізнала. Дивне відчуття – двадцять років,
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як день учорашній. «У Бога тисяча літ як один
день»… – знову біблійне.

– Двадцять років… Аж не віриться, – пошепки
сказала Олена. 

Соломія навіть не спостерегла, коли вона увій%
шла.

– Ми постаріли, а ви подорослішали, – невесело
повторила Зіна Янівна.

– Ми теж постаріли, – додав Карнаух, зіжмакав%
шись у посмішці.

Соломії стало ще сумніше від його посмішки.
Марина театрально дістала з модної сумочки
пом’ятий аркушик, недбало вирваний зі шкіль%
ного зошита в клітинку, неохайно списаний чор%
ним маркером, і простягнула Зіні Янівні:

– Я тут… вірша написала… – сказала вона ніби
соромлячись і водночас із притаманним їй гоно%
ром, – про нашу школу. Гляньте, чи можна його
прочитати?

Класна дама зовсім близько піднесла до очей
аркушик і запевнила:

– Звісно, можна, Марино! Хороший вірш! 
Вступне слово виголосила директорка Надія

Григорівна, її зеленого костюму на фоні зелених
штор майже не було помітно, тому здавалося, що
сама собою говорить лише її голова з контраст%
ною рудуватою зачіскою і час від часу дефілюють
випещені білі руки в перстениках:

– Дорогі наші випускники! Наші учні! Ми раді
вас бачити у стінах рідної школи на традиційній
зустрічі ювілейних випусків. Ми завжди вас
пам’ятаємо і з нетерпінням чекаємо на вас. Ви
наша гордість і сенс нашої педагогічної праці. Ви
наш найкоштовніший витвір!

Надмірна патетичність промови директорки
лише загострила відчуття смутку. Потім голосно
залунали фанфари й на сцену врочисто ступили
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четверо ведучих%старшокласників, серед них Со%
ломія упізнала доньку Олени. Хлопці й дівчата,
молоді та вродливі, наче зі сторінок глянцевих
журналів, упевнено почувалися на подіумі зеле%
ної зали, завчено%мило посміхалися і виголошу%
вали стандартні фрази з червоних папок. «Чому
червоних? – промайнуло в Соломіїній голові, в уя%
ві виникли червоні галстуки, комсомольські
значки, червоні прапори… – Як усе змінилося…
Було – й нема… Я була пташкою в наглухо зачи%
неній клітці, а тепер вільна. Чи тільки здається,
що вільна? Як усе змінилося… А що натомість?
Тепер усе простіше й людяніше, затишніше, – Со%
ломія повела очима довкіл, – і водночас якась
ляльковість і несправжність, якась карамель%
ність у всьому». 

Свято колишній випускниці наполегливо нага%
дувало кальку із західних фільмів про сучасну мо%
лодь у Беверлі Хілз чи престижних коледжах з ін%
ших штатів Америки. Імітація привітної, теплої
атмосфери, чарівні посмішки довгоногих Барбі,
схвальні оплески зовні доброзичливо налаштова%
ної аудиторії. І якась байдужість. Від відчуття ці%
єї замаскованої байдужості Соломіїне серце на%
повнювалося драматизмом і тремким, новим
переживанням скороминущості життя, як миті,
всього%на%всього однієї%єдиної миті, після котрої
настає вічність… «Усе швидко минає, і ми відлі%
таємо», – це вірші з тієї ж Книги псалмів.

Виявляється, усі оці радості й печалі, всі думки,
всі бажання, розчарування, завжди невідкладні
побутові клопоти, що часто псують нерви і з’їда%
ють час, всі оці роки навчання в школі, а потім у
консерваторії, всі оці концертні виступи, праг%
нення чогось, сподівання, надії, хвилювання, ба%
жання досягти вершини, думки про завтрашній
день – усе оце разом узяте – лише одна коротка
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мить… Лише мить, яка пролітає так швидко, наче
птах! Пролітає – і все… І настає інша реальність…
Соломія сиділа, вражена глибиною нового від%
чуття – виявляється всі оці довгих двадцять років
після школи – лише одна мить. Одна скінченно%
нескінченна мить. І життя – теж мить! Спалах!

На сцені яскраво%жовтими рясними сукенками
маяли дівчатка зі шкільного хореографічного ан%
самблю. Хлопчики, у таких же яскравих сороч%
ках, шпарко розкручували дівчаток, наче дзиги.
А потім дітлахи, вхопившись за руки, кружляли,
підбадьорені оплесками глядачів. Для шістьох
пар сцена була замалою, і Соломія помічала, що
пари, вже на ходу, скорочують па, боячись не
вписатися у сценічний простір і зіштовхнутися з
партнерами. Веселий, запальний український
танок не міг розвіяти смутку, лише підсилював
контраст між видимим святковим шоу та її внут%
рішнім, невидимим, непевним, пройнятим дра%
матизмом світовідчуттям. 

Соломія повернула голову. Марина тримала на
відстані витягнутої руки мобільник, записуючи
концертні номери. Відчуття тихого ностальгій%
ного туску за молодістю ніяк не минало. «Невже
минуло двадцять років? Цілих двадцять… Так
швидко. Здається, що все, або майже все було, як
і вчора, – знову подумала Соломія, зиркнувши на
пухкенькі ручки Марини, що тримали дорогий
мобільник, тепер такі помітно зістарені. – Хтось
ніби перегортає сторінку, і ми зостаємося потой%
біч, а інші, молоді, вродливі, лишаються. Наш
час минає… Ми вже минуле, хоча ми ще повні
сил і бажань, але ми вже минуле… Ми вже відлі%
таємо, наче птахи в ирій». 

Ведучі свята вітали минулорічних випускни%
ків, потім ювілейні випуски: п’яти, десяти, п’ят%
надцяти років… Усіх почергово запрошували на
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сцену, представники від кожного випускного
класу виголошували слова подяки, їм охоче апло%
дували. Коли дійшла черга до них, Соломії захоті%
лося прирости до стільця, але швидко розмірку%
вала, що це буде негарно, й таки вийшла разом із
усіма, вперше постала на цій шкільній сцені,
скраю у тіні. 

Марина голосно декламувала вірша, намагаю%
чись наголосами компенсувати погрішності в
ритмомелодиці. Аркушик, вирваний зі шкільного
зошита, зрадливо тремтів у її руці, виказуючи
хвилювання та незвичку говорити перед аудито%
рією. До Соломії, наче у напівсні, долітали вира%
зи%штампи. Співачка наважилася на відчайдуш%
ний крок… Неочікувано сама для себе. Школяр%
кою Соломія воліла піднятися з%за парти й зачи%
нити за собою двері… Але не насмілилася. Тепер,
навпаки, Соломія хотіла відчинити двері… 

Ця шкільна сцена до цих пір залишалася для
Соломії недосяжною. Вона дарувала насолоду
слухачам у Національній філармонії України та в
Львівському оперному театрі, навіть несподіва%
но, як для солістки обласної філармонії, пощас%
тило заспівати на декількох престижних сценах
світу: в Дубаях, Сіднеї, Берліні, Мадриді! Але жод%
ного разу – на цій маленькій сцені! Жодного! Ні в
шкільні роки, ні опісля не лунав її спів зі шкільної
сцени. Школяркою вона була надто сором’язли%
вою, невпевненою, навіть затурканою одноклас%
никами й рідною бабусею, котра виховувала ону%
ку по%спартанськи. А хіба може співати пташка у
клітці так, як на волі? Хіба може розцвісти квітка
у повній темряві, без сонця? Соломія в’янула,
мовби нерозквітлий пуп’янок, із року в рік часто
хворіла, і глибока зажура в її гожих великих очах
набирала небесної незглибимості. Важко було
пройти мимо дівчини, щоб не зупинити на ній
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погляд. Її іншість упадала в очі, відчувалася в
усьому, а оточення не терпить інших. Усі вимага%
ли від Соломії бути такою, як вони, а вона була ін%
шою, і не могла бути такою, як усі. Соломія
страждала від самотності й власної іншості, на%
магалася уникати вечірок, галасливо%патріотич%
них зібрань. Однокласники й Зіна Янівна звикли,
що вона безініціативна, мовчазна, надто серйоз%
на, й не підозрювали, що Соломія має неповтор%
ний, рідкісний голос, і цей голос – відзвук висо%
кості її душі. 

Уже тут, на сцені, поспіль двадцять років, Со%
ломії раптово спало на думку майже хуліганське
бажання: отак ні з того ні з сього ступити всього
кілька кроків уперед, назустріч слухачам, і заспі%
вати! «Іншого випадку не буде», – переконувала
співачка саму себе. Вона відчувала, якщо не на%
важиться на цей викличний крок, то її кар’єра,
без підкорення цієї маленької шкільної сцени в
провінційнім містечку, буде ущербною.

І коли аудиторія зааплодувала Марині, Соломія
переборола свій сторожкий страх і відчайдушно
ступила до мікрофону. Солістка обласної філар%
монії впевнено взяла верхні ноти і вловила неп%
риємний холодок здивованого шелесту в залі й
поза спиною, але він її не зупинив. Співачка очі%
кувала цього й намагалася по%донкіхотівськи пе%
ремогти аудиторію піснею. Швидше не перемогти,
а воскресити, піднести, осяяти своєю любов’ю,
радістю і прозорим, як сльоза, смутком власного
серця, котре в цю мить ширилося до розмірів
усесвіту, де вже не лишалося місця колишнім
кривдам і образам, які тепер здавалися мізерни%
ми й несуттєвими в порівнянні з Вічністю.

Соломія співала без музики, акапельно, і так
натхненно, щиро, молитовно, як, можливо, ще
ніколи в житті. Музикою для неї був ритм власного
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серцебиття в хоральній тиші маленької затишно%
зеленої зали. Чистий, багатий на відтінки її голос
звучав усіма барвами, немов палітра художника%
колориста. Високі дзвінкі ноти проймали до щему
в серці, а потім раптом падали вниз і тремтіли
бархатно%ніжно, соковито. І знову піднімалися,
наче птах на крилах, дзвеніли срібно%жаворонко%
во, вливаючи в душі слухачів не відомий досі
потік радості й легкого смутку, і відчуття життя,
наче миті, трагічної і прекрасної миті. Ця мить
під час співу Соломії здавалася вічністю. Смуток
і радість, любов і біль перепліталися у сув’язь
палких і глибоких почуттів, де неможливо одне
відділити від іншого; юність і зрілість теж перепле%
лися, стали однією проминальною миттю, яка
живе ось зараз у пісні. 

Це було прощальне соло. Перше й останнє на
цій сцені. Соломія знала, відчувала, що вже більше
сюди не повернеться. Це було хвилююче перед%
чуття, політ над прірвою у високості небес. Вона
була певна, що їй необхідне це самоствердження
на цій шкільній, рівнодалекій у часі сцені. Спі%
вачка ніби повертала двадцять років навстріч, і
роки неслися у зворотному напрямку, всупереч
земним часовим вимірам. Соломія підіймалася
над сценою в молитовній радості небу, й небо
говорило до неї крізь бетонне склепіння зали із
нікудишньою акустикою мовою вічності й гармо%
нії. Ця гармонія відлунювала в її ритмічному,
правильно поставленому диханні та в ритмі сер%
ця, і в приголомшеній тиші уважних очей, котрі
зворушено дивилися на неї. 

2009
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Ось, нарешті, під вікна зали для інвалідів заліз�
ничного вокзалу підкотив новенький РАФик з
емблемою Всеукраїнського центру професійної
реабілітаціі інвалідів у Лютіжі.

ЛЮТІЖ! У цій назві вчувається щось таке пред�
ковічне, давньоруське, гарне, і мужнє, і водночас –
по�українськи колоритне! Поки я над цим розмір�
ковую, водій уже тут, біля нас. Молодий і дужий,
він легко підхоплює наші чималенькі валізи і несе
до виходу.

За ним ледве встигають, шкутильгаючи вивер�
нутими ступнями ніг, брат і сестра. Їх тіла зігнуті,
перехняблені. Боляче дивитися, як вони намага�
ються увійти до авто. Поряд худорлявий чоловік
супроводжує русокосу жінку на інвалідному віз�
ку. З їх розмови здогадуюся – брат. Напружуючи
всі сили, що аж вени на скронях і руках здиблю�
ються і пульсують, а чоло вкривається краплинами
поту, йому ледве вдається пересадити сестру до
крісла автомобіля. 

Від незвичного спостереження важке відчуття
драми підкочує до горла, і сльози ось�ось ладні
бризнути. Їх ледве вдається, кліпаючи віями,
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загнати назад. Із сум'яттям у душі озираюсь і
встигаю помітити: усі, здається, почуваються, як
зазвичай, ніхто не звертає на це особливої уваги.
Звикли? Можливо, і я звикну? Але поки що мені
незатишно і вкрай сумно… Можливо, це від не�
доспаної ночі в потязі, від зміни оточення, від
вокзальної метушні, від невизначеності…

Ледве рухаємося звивистими київськими ву�
личками, досить вузенькими, як для столиці, тому
машини збилися в метушливу велику отару, з
якої деякі нетерпляче намагаються проштовхну�
тися вперед, і це трохи дратує водія. 

Минаємо околицю – і перед очима відкриваєть�
ся широкий простір вранішнього неба. Навіть
сидячи в авто із зачиненими вікнами, мимоволі
починаєш дихати вільніше, мовби намагаєшся
увібрати в себе аромат весняного, настояного на
сосновому дусі, повітря. З любов'ю дивишся на
теракотові стовбури могутніх сосон, які, здаєть�
ся, виліплені дбайливою рукою великого Майст�
ра. Вони наче світяться зсередини сонячним
теплом його рук, і тому забувааєш, що на дворі
лише початок квітня і ранок наразі морозний і
холодний, а не по�весняному теплий, як уявля�
ється.

Вдалині, на схрещенні неба й землі, ніжно ро�
жевіє світанок. Ми його весь час наздоганяємо,
але він не ближчає, а лише прозорішає і розлива�
ється по світлій, чистій голубизні неба обнадій�
ливо�мажорним спокоєм. 

Ураз із радіоприймача виривається дика, нев�
покорена мелодія пісні Руслани Лижичко. І вже
думки линуть до карпатських гір і смерек, теж
високих і древніх, як ці київські сосни. Швидкий,
запальний ритм захоплює, і сумне, дискомфор�
тне відчуття трагізму на якусь мить губиться в
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бадьорих, оптимістичних вигуках Руслани, але
під звуки трембіти це відчуття ще більше поси�
люється, глибшає і ніби шириться по блакиті не�
ба, стає безкрайнім і вже не лише моїм особис�
тим, а національним, вселенським.

А сосни стоять і тихо, замислено кивають кро�
нами верховіть, як і тисячу, і дві тисячі років то�
му… 

Під'їжджаємо до центру, охоронець відчиняє
ворота, і РАФик повільно котиться критою алеєю –
уверху прозора арка… Встигаю зачепити погля�
дом маленьку капличку, двоповерхові охристо�
жовтуваті корпуси, сосни, берізки, небо – глибоке
і величне, й горішнє – сліпучо�біле – сонце.

Тут, здається, особлива тиша, пройнята трагіз�
мом багатьох людських доль. Навіть нікого ніде
не бачу. Після метушливості столичного вокзалу
ця раптова тиша огортає подвійним, лякливим і
неприємним смутком самотності. Знову самот�
ність?.. 

У час обіду доріжки алей заповнюють слухачі
центру. Впізнаю брата і сестру, з якими їхала
вранці. Вони, тримаючись за поручні для рук уз�
довж алеї, ритмічно хитаються зі сторони в
сторону, наче маятники, виглядаючи одне з�за
одного. А за ними тягнеться ціла вервечка перех�
няблених постатей із вивернутими чи напівзігну�
тими ногами. Хтось – у інвалідному візку, інші –
на милицях. Веселий парубійко котить поперед
себе одразу два інвалідних візки з дівчатами. Ін�
ший допомагає знайомому чи, може, й незнайо�
мому виїхати на пандус їдальні. 

Бачити одразу стільки людей із різними фізич�
ними вадами – душевно тяжко. 

Звичайно, серед слухачів центру багато й тих,
які йдуть звичною, упевненою ходою. Їх зовні не
відрізниш від ровесників, що прогулюються,

Дикі танці

59



приміром, Хрещатиком. Подумати тільки! Хре�
щатик – усього лишень за п'ятдесят кілометрів
від цього незвичного містечка для знедолених зі
всієї України, що сховалося в гущавині лісу!

Біля входу в їдальню – троє дівчат на візках:
товстенька Ліза, білява Оленка і яскраво�руда
Танюшка. Навіть серед багатьох, скалічених до�
лею, Танюшку не можна не помітити. З великою
головою і кавказьким орлиним носом, із мале�
сенькими, дитячими ручками й ніжками, в яск�
равих шкарпетках, із великим горбом на спині,
котрий здається несправжнім, вона схожа на чу�
дернацьку ляльку. Попервах, уздрівши її, не мо�
жеш оговтатись і зрозуміти, що це насправді
людина повноцінна духовно. Така ж як і ти! Зі
своїми радощами й жалями, яка відчуває самот�
ність, радість, нещастя так само, як і ти, і теж
інколи плаче гіркими сльозами і сміється не�
тривкій радості… А потім плаче, бо все у природі
й у житті урівноважене, побудоване на проти�
лежностях: зима – літо, сум – радість, небо – земля,
життя і…

– Лише вчора роз'їхалися комп'ютерщики, а
сьогодні вже приїхали нові, – звертається Ліза до
дівчат. 

– Але, на жаль, серед них немає Радика. Радик
поїхав… Це був найтяжчий день у моєму житті, –
важко зітхає Танюшка.

– І Світланка від нас поїхала, ми так здружили�
ся. Так самотньо тепер, – додає Ліза, граючись
довгими й тонкими, туго заплетеними кісками. –
Отак звикаєш до людини… А потім так важко
розставатися, бо ти її вже ніколи не побачиш…

– Нічого, якось буде, – підбадьорливо каже тре�
тя з дівчат, із розсипаними по плечах довгими
косами. – Завтра підемо на танці. Он погляньте,
вже весна!
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Кучугури снігу, сірувато�мармурові, з жовтува�
тими прожилками, почали танути, немов добра
сіль землі, й довгі прозорі патьоки побігли по ас�
фальтівці, утворюючи калюжі, схожі на маленькі
дзеркальні озерця, з яких ласкаво дивилося небо,
і коли визирало сонце, озеречка спалахували мі�
ріадами вогників, аж очі мружилися від цієї блис�
кучої мерехтливості. Тонесенька травичка, про�
зеленкувата й квола, ніби вмилася і пожвавіша�
ла, заусміхалася променям квітневого сонця,
ніжного й погожого, хоча ще й недостатньо теп�
лого. У всьому переможно відчувалася весна!

Клуб виявився сучасною гарною залою. Та, за�
зирнувши у двері, я остовпіла від несподіванки…
Танці на візках! Хіба можна таке уявити? 

У палахкотінні світла, в пароксизмі танцю кру�
тилися візки, пручалися постаті, прикуті до візків,
немов намагалися звільнитися, стати вільними хо�
ча б на мить, замкнену в протяжність танцю, про�
жити несамовиту, навіжену радість, що раптово
вихлюпнулася з душі у конвульсивних рухах і від�
чайдушною радістю в очах. Тією божевільною ра�
дістю, коли здається, що людині вже немає чого
втрачати, і вона повністю віддається імпульсивній
владі емоцій і бажань, ні про що інше вже не турбу�
ючись, не звертаючи уваги ні на чиї цікаві погляди.

Розчервонілі, з хворобливим блиском і якоюсь
ненаситною радістю в очах, під запальний ритм
диких танців Руслани, завзято крутилися на віз�
ках Танюшка і Ліза. Вони динамічно розмахува�
ли на повну силу руками, мотали головою… Це
було щось неймовірне. Я не уявляла, що на візках
можна ось так танцювати! Хотілося сміятися, бо
це було дещо кумедне видовище, й одночасно
плакати, ридати, бо в цьому було щось жалюгідне,
що немилосердно терзало душу. 
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На дзеркальній стелі – перевернутий світ, що
кипить, пручається у спалахах вогню юпітерів.
Червоні, золоті, блакитні вогні, немов налякані
птиці, шугають по стінах і стелі. І блискавично
зникають… А натомість, з пітьми, зроджуються
інші і теж зникають, мовби налякані ураганом
ритму і шквалом емоцій. Від незвичності вра�
жень все це здається чимось схожим на останній
день Помпеї… На дикі танці на поминках із «Тіні
забутих предків» Коцюбинського… На щось пер�
вісне, дике, щире, безкомпромісне, не заплямо�
ване цивілізацією, таке, що тільки народилося,
дитяче, беззахисне й водночас – зловороже у сво�
їй суті до природи, негармонійне, так і кортить
відверто вимовити, наражаючись на можливий
осуд – танці навиворіт душі. Зраненої душі. 

Останні конвульсивні рухи – і все…
Все… Тиша!.. Тиша… Схожа на грім, бо рапто�

ва. Танюшка і Ліза, розчервонілі, спітнілі, важко
дихаючи, немов зранені птахи, пожадливо чека�
ють наступного танцю, щоб задовольнити свою
жагу радості, хай і примарної, хай і на короткий
час, але радості… Радості! А там хоч і трава не рос�
ти… 

– А зараз – вальс! – завзято оголошує культпра�
цівник. 

Це зовсім молода дівчина, приблизно такого ж
віку, як і більшість слухачів центру. Худенька й
маленька, вона загубилася серед своїх одноліт�
ків, і лише зараз раптово випірнула з мікрофоном
на сцені. 

– Ува�га! Конкурс на кращу пару! Хлопці запро�
шують дівчат, а дівчата – хлопців. Не соромте�
ся… Запрошуйте, запрошуйте хлопців, – наполя�
гає вона, звертаючись до гурту дівчат. 

Танюшка і Ліза, перечекавши хвильку, безна�
дійно відкочують свої важкі тіла на візках від
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центру зали. До Оленки підійшов високий і
стрункий юнак. Вони кружляють, взявшись за
руки і дивляться одне одному у вічі… Зі смутком і
радістю в очах. Нічого не обіцяючою радістю, а
насолоджуючись радістю миті. Поки звучить му�
зика… Юнак, вальсуючи, сильно й ніжно тримає
за руки свою партнерку, примушуючи рухатися
візок на поклик його рук. Він із артистизмом,
швидко маневруючи, устигає ухилятися від коліс
візка, котрий при повороті котиться прямісінько
на нього. А потім юнак поштовхом руки змушує
крутитися візок у потрібному напрямку. Молодо
світяться їх очі. Розчервонілі обличчя здаються
прекрасними. Світло�золоті коси Оленки літають
услід за ними сяючою кометою у вихорі світлових
ефектів музики. 

Голосують голосним гиканням і завиванням,
немов на багатолюдному стадіоні. На чию ко�
ристь голосніше, той і переможець! 

– Привітаємо! Ця пара стала найкращою, – ви�
гукує ведуча, тримаючи за руки по обидві сторо�
ни від себе юнака й дівчину на візку. 

Присутні зустрічають схвальними вигуками! 
І знову гуде, шумує, віддаючи у вуха одноманіт�

ним ритмом музика, пахне пилюгою і потом. Здо�
ровенні колонки двигтять від вібрації шумової
хвилі, яка поглинає, тягне вниз, немов у прірву, і
ніхто не бажає опиратися цій солодкій владі му�
зики, котра захоплює і розум, і почуття. Усереди�
ні тебе щось починає вирувати, радіти до знемо�
ги, до самозабуття. Хочеться одного – поринути у
хвилю музики, віддатися без останку танцю, по
вінця, до сп'яніння напитися експресивно�бур�
хливого почуття радості. 

Закінчилися танці передчасно, як покара –
через купу недопалків, кимось накиданих біля
урни надворі. Розгарячілі від танців і запальної
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музики, хлопці й дівчата змушені були мовчки
вийти на подвір'я. 

Одразу війнуло чистою, джерельною прохоло�
дою квітневого надвечір'я. Світло ліхтарів, немов
у казці, освітлює тихим, мирним, домашнім сяй�
вом маленькі доріжки й алеї серед високих тем�
них сосон, які десь там, угорі, тихо й заспокійливо
шумлять, ледь помітно хитаючись у задумі. І небо
широке, безкрайнє, із щедрим розсипом зірок –
зовсім інша реальність! Від неї ритм, вихор диких
танців розвіявся, зник, став зовсім чужим перед
цією недосяжною таємницею неба, таємницею
життя, Всесвіту. Все миттєве, пусте відійшло,
зникло, розвіялося. А натомість – почуття чогось
великого й прекрасного заполонило душу, відіз�
валося щемом у серці.

Який великий Всесвіт! І що на його тлі пробле�
ми й болі маленької людини? А можливо, чиєсь
величезне, сповнене любові, серце теж плаче че�
рез те, що ти плачеш? І що є людина у вимірі
Всесвіту? 

Простір неба вдарив віковічною таємницею
буття, немов огромом, у саме серце. Усі дрібні не�
порозуміння, чвари, війни, прагнення до нажи�
ви, влади, слави, достатку перед величчю неба
здаються такими пустопорожніми й не вартими
ламаного гроша! Ось воно, небо, у своїй велич�
ності й недосяжності, розпростерлося над усією
планетою, над усіма нами. Так і хочеться крикну�
ти: «Люди! Погляньте, підійміть голови до неба,
усвідомте, хоч раз у житті, його могутність і кра�
су!» 

Засинаючи, відчуваю: в уяві ще стоїть велич
неба у сповитку зірок. Радість і смуток. Безкінеч�
ність буття і кінечність миті. Все так переплело�
ся: гармонія з дисонансами, радість із смутком,
несуттєве з вічним…
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Недільний ранок видався холодним, але весна
вже переможно цвіла у блакиті небес. Лише погля�
нувши на небо, можна безпомилково сказати:
весна! Серце сповнюється глибокою і всеоб'єм�
ною радістю від самого лише споглядання цієї
найбільшої таємниці – відродження життя. 

На охристому фоні корпусів – білокорі стовбур�
ці, віття берізок. Тонкі, звивисті, молоденькі…
Такі цнотливо�ніжні, свіжі, юно�молоді, якими
бувають дівчата в пору свого першого розквіту.
Берізоньки, мовби наречені, сором'язливо стоять
серед високих і могутніх сосен, що тепло, по�
материнському, світяться теракотовими стовбу�
рами.

Похнюплені, зранені хворобою, самотні поста�
ті неприкаяно тиняються алеями, вже зовсім по�
весняному одягнені, розхристані, без шапок, ок�
рилені надіями й обтяжені смутком. Із відкритих
навстіж вікон долинають мелодії популярних пі�
сень, сміх, голосні розмови дівчат і хлопців, що
утворили гурт біля найближчого корпусу. Побли�
зу калюжі, на асфальті, воркітливо сокоче двійко
голубів, а біля каплички галасливо�весела зграя
горобців розсипається по карнизах, і навіть пер�
ша бджола своїм радісним дзижчанням співає
осанну весні. 

Весна! Весна… Чому ж мені так важко і нестер�
пно на душі? Так холодно й самотньо до одуріння,
до хворобливого стану, коли не знаходиш собі
місця і не в змозі на чомусь зосередитися, здаєть�
ся, ще не було. Сиджу на лавці з книгою в руках,
але не читається. Паніка душі, немов перед ка�
тастрофою. Що це? Хижі думки шматують серце.
Але цього ніхто не бачить, і ти змушена вдавати,
що нічого не сталося: посміхатися, розмовляти,
їсти і бути, як усі. 
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Танюшка під'їхала на візку і мовчки зупинила�
ся поряд, а за нею повагом – Ліза й Оленка. Я од�
разу впізнала дівчат, після вчорашніх диких тан�
ців. Білявка спритно пересідає з візка на лавку,
напружуючи руки і вигинаючись молодим тілом.
Вона дивиться поперед себе, підставляючи об�
личчя ніжним променям весняного сонця. Її дум�
ки, вочевидь, далеко. На обличчі – втома і апатія.
Сьогодні, при сонячному світлі, її обличчя бліде і
хворобливе, зовсім не гарне, а підборіддя, що
трохи виступає, – по�чоловічому грубувате.

Ліза й Танюшка залишилися сидіти на інвалід�
них візках. Ліза грається своїми кісками, а Та�
нюшка блукає довкола неспокійним поглядом, її
маленькі жваві очі дивляться мимо присутніх

– Ну де це Радик?.. Де? Ну де? Чому він не дзво�
нить? Ну чому? – запитує вона маленьким без�
кровним ротиком, ні до кого конкретно не звер�
таючись і кумедно роблячи наголос на кожному
складі.

– Ще й таксофон не працює. Поїхав і все. Як я
тепер буду без Радика? Ну як? Тут умерти можна
від цієї ди�и�икої самотності! Якби я могла, я б
поїхала до нього, – скаржиться Танюшка плакси�
вим голосом, по�дитячому нетерплячим. 

Дівчата ніби не помічають ремствувань под�
ружки, не заспокоюють і не розраджують її, мож�
ливо, розуміючи примарність бажань Танюшки
бути з Радиком. Вони сидять мовчки, насолоджу�
ючись весняним леготом, і кожна, здається, ду�
має про своє, про свою непросту дівочу долю. 

– Ну чому він не дзвонить, він же обіцяв! Він же
знає, як я чекаю його дзвінка! Знає і не дзвонить, –
Таня додає осудливо й водночас картаюче�ніжно. –
Радик! Радик! 

У стихійних, нестриманих наріканнях вчува�
ється збентеженість і страждання дорослої жінки,
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здатної кохати. Вона чекала цього почуття, і воно
прийшло, знайшовши відгук, можливо, лише то�
вариський, у серці Радика. Учора Танюшка нама�
галася втихомирити це почуття шаленством тан�
ців, а сьогодні воно прорвалося у повені нарікань
і туги. І наразі, як і вчора, їй не було ніякого діла
до всіх, до того, як вони це сприймають: осуджу�
ють, насміхаються, чи, може, думають, що в неї
немає гордості. 

– По обіді таксофон обіцяли полагодити, – зау�
важила Ліза, відганяючи бджілку, яка примирли�
во�ніжно співала, облітаючи кожну з дівчат. 

– А зараз лише ранок… Як тепер… Як жити без
нього? Ну чому він не дзвонить? Чому?

Танюшку мучило відчуття тотальної катастро�
фи: дівчина боялася, що більше ніколи не поба�
чить Радика, хоча вона не зізнавалася собі в цьо�
му, бо ще жевріла надія на побачення.

– Нічого, поїдеш і скажеш: ма, я ваша невістка! –
раптом не до ладу бевкнула білявка, але без будь�
якого осоружного чи злого натяку, просто, щоб
щось сказати чи щоб, врешті, увірвати затяжні
ремствування.

Танюшка на якусь хвилину замислилася, ков�
знувши поглядом по своїх маленьких ніжках у
дитячих яскравих шкарпетках, можливо, уявив�
ши, що справді приїхала до Радика… А потім її
тонкі губи раптово скривилися, а з очей враз ряс�
но покотилися сльози. Вона не стримувала їх. Як
раптову зливу, як неминучий природний катак�
лізм, їх не можна було зупинити. 

Дівчата раптом замовкли, притаїлися, немов�
би заклякли. Ніхто не заспокоював Танюшку, всі,
здається, заглибилися в себе, мовби на них нава�
лився тяжкий душевний тягар.

Танюшка у своєму візку здавалася ще меншою,
ніж була насправді. Вона сиділа, скорботно
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склавши руки, немовби скоряючись долі, й диви�
лася крізь сльози на сонце. 

Гаряча хвиля чужих сліз, явного чужого горя,
що тут прозирало скрізь у скалічених постатях,
власного жалю накрила мене – і я, не стримавши
цей величезний душевний тягар, що ще з ди�
тинства не плакала на людях, заридала тяжко й
нестримно серед малознайомих дівчат. Я нама�
галася зупинитися, але марно… Намагалася пе�
ресилити сльози сміхом – не вдавалося. Сльози
лилися і лилися, вихлюпуючи душевний біль,
який накопичувався роками, і коли крапля чужо�
го горя переповнила чашу, біль прорвався назов�
ні пароксизмами ридань.

Товстенька Ліза тихенько, наче старенька ба�
буся, схлипувала, витираючи сльози кінчиком
хустинки, а з Олениних збентежених очей вико�
тилися дві великі прозорі краплини і впали їй на
тремтячі руки. 

– Колективний плач! Сміх і сльози! – жартівли�
во мовила дівчина, силкуючись задушити сльози
сміхом. – Давайте закруглятися. Все! Досить! –
якось вибачливо намагалася скомандувати
Оленка.

І раптом серед сміху й сліз чисто, дзвінко прор�
валася пісня. Це було дивовижно: в недосконалім
тілі – досконала пісня! Танюшка співала, ні на ко�
го не звертаючи уваги, не соромлячись. Вона спі�
вала наперекір долі. І пісня линула до високості
небес, до верховіть високих сосен. Пісня немовби
зріднилася з соснами й берізками, з небом, і вже
здавалося, що це сама природа співає голосом
Танюшки. 

Переможно світило сонце. Нездоланно. Весня�
но.

2006
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І
Сніг ішов із самого ранку, як тільки благосло�

вилося на світ. Він падав білим пухким лататтям.
Лагідно, тихо, м'яко. І танув. Морозу не було. Але
сніг так щедро сипав, що не встигав увесь танути.
І коли десь під обід почав брати морозець, хати,
дерева, стіжки сіна, купи сміття і різного непот�
ребу, торішній бур'ян, сільський цвинтар і поле –
скільки сягне око – все довкола вбралося у пре�
чисту білосніжну одяганку, немов до свята. 

Федір стояв поряд із братами, Семеном і Леоні�
дом, над свіжою жовто�бурою пащекою ями, схи�
ливши голову і тримаючи в руках шапку. Він про�
щався з матір'ю. Сорокарічний син із сивиною на
скронях старанно придивлявся до знайомих
зморщечок, мовби намагаючись їх запам'ятати
назавжди, і зосереджено думав: «Невже після
всього, опісля всіх трудів і переживань, отак зако�
пають у землю на корм хробакам – і все? Невже?»
Галина, його дружина, куталася в комір пальта і
вся тремтіла від внутрішнього незатишного туж�
ливого відчуття, а її мати – Ніла Йосипівна, зіпер�
шись на палицю, по�старечому витирала хустин�
кою набряклі червоні очі й важко зітхала.
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У повітрі пахло негодою. Сніг зачастішав, став
дрібнішим і неприємно колючим, аж обпікав об�
личчя. Чорною кострубатою плямою впала воро�
на на білий сніг. І стало холодно. Враз піднявся
вітер і почала завивати заметіль.

Похорон був швидким. Люди з неспокоєм пози�
рали на небо. Воно стало густим і молочним. По�
спішно грюкали у чорну сатинову кришку гробу
примерзлі грудки землі з пригорщів рідних та су�
сідів. Потім запрацювали лопати, й за кілька хви�
лин на сільському кладовищі з'явився ще один
земляний пагорб, а на ньому – великі ромбовидні
вінки з гілок сосни та яскравих паперових квітів.
Їх кричуща ненатуральність серед приглушених,
спокійних тонів зими видавалася недоречною,
вітер бавився ними, безжально шарпаючи неживі
пелюстки. 

Обліплені снігом люди поспішали до теплої хати
на поминальний обід. Гарячий борщ, квашена
хрумка капуста, картопля із рум'яним м'ясивом,
оселедці додали сили, а горілка зігріла так, що вже
де�не�де лунав притишений сміх. Федору це було
неприємно, Галина помічала, як чоловік спідлоба
поглядав на сміхотунів. Жінці здавалося, що він
ось зараз підніметься, грюкне щосили кулаком по
столі, так що аж посуд затруситься… Але Федір зу�
силлям волі змушував себе заспокоїтися. 

– Хай буде Царство небесне покійниці. Трьох
синів виростила. Чоловік помер, а їй, бідній, до�
велося трудитися за двох. Пам'ятаю, як вона
зранку на ферму біжить, в обід – на тирло, щоб
молоко було для діточок, а ввечері ще встигала у
конторі прибирати. У всьому себе ущемляла, тру�
дилася зрання до ночі, аби синочкам купити
щось смачненького та краще зодягти. Охо�хо�хо�
хох… – важко зітхнула сусідка, тітка Марина.

Федір був утішений, коли про матір згадували
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добрим словом. Він шанобливо поглядав на зна�
йомий портрет у чорній стрічці, що стояв на ста�
ренькому комоді, а біля нього у склянці з сіллю го�
ріла, потріскуючи, тоненька свічка. 

– Жаль, правнучки баба Ганна не діждалася, а
так хотіла, так хотіла, – з сумом мовила інша жін�
ка, поглядаючи на Олечку, доньку Федора й Га�
лини, яка вже ось�ось мала народити.

Про що тільки не було говорено за застіллям: і
за покійницю, і за життя, і за політику, і за безра�
дісне життя в глушині на старості…

– Ой, людоньки, щось таки з природою коїться
останніми роками, повірте мені. То набубнявілі
бруньки у лютому ось�ось розкриються, то замо�
розки у травні, то сорокаградусна спека у затін�
ку, а тепер ось і справжня заметіль! А все люди
винні. Самі собі вороги. У що землю перетвори�
ли? У що самі перетворилися від безвір'я? От Бог
і гнівається, – відказала одна із сусідок.

– До чого тут Бог? Самі землю винищуємо, ось
вона і платить нам взаємністю. Озонові дірки,
вирубані ліси, Дніпро з порогами, куди скидають
відходи. А Чорнобиль? А всі разом узяті АЄС?
А Чорне море, яке стає справді чорним? Земля
перетворюється у цивілізований гармидер, де
людина вже не здатна контролювати ситуацію.
Людина стає ворогом сама собі. Та, на жаль, лю�
дина ніколи не відмовиться від привілеїв сучас�
ної цивілізації. Вона сама собі копає могилу, і не
виключено, що врешті викопає, – сказав Леонід,
наймолодший із братів, який тут, на отчій землі,
мав власне невеличке фермерське господарство.

– Ой Льончику, таке ти кажеш… Ми весь вік все
старалися, гарували, щоб ви краще жили від нас.
Ми вже старі, нам теж скоро, як і покійниці, в мо�
гилу, а вам жити ще й жити, та радіти, а зараз
жити можна, не те що, коли ми були молоді, –
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змахнувши кінчиком хустинки сльозу, промови�
ла Ніла Йосипівна.

– Жити то можна, але люди стали зажерливі та
злі. Хіба не так? Раніше в селі хату ніколи не за�
микали, а зараз спробуй залишити: дізнаються –
винесуть усе! Тільки й чуєш: там курей викрали,
там – картоплю викопали, там побилися. Увечері
селом страшно пройти. Коли ж це таке було? – з
обуренням вигукнула тітка Марина.

– Ой, що не кажіть, хоч і заможніше зараз жи�
ти, а світу підходить кінець, – озвалася інша су�
сідка.

– Ми самі його собі створюємо, – перебив ста�
реньку Леонід. – Ми самі, – глухо повторив він. –
А хуртовина – то лише природа у її одвічній сут�
ності, якою ми марно намагаємося управляти і
передбачати марно… Бо ми – теж частина цієї
стихії, ми теж відчуваємо в собі її прояви: злість,
любов, помсту, бажання волі, простору, слави,
грошей, квартири, машини, потім ще нової ма�
шини, ще... І так до безкінечності. Як тільки от�
римуємо одне, одразу думки про інше, краще. Ми
все життя вчимося утихомирювати в собі прояви
стихії, та марно…

– До чого тут хуртовина? – здвигнула плечима
старенька. 

– А мені вже нічого не потрібно, я задоволена
тим, що маю, і за все дякую Господу, – мовила тіт�
ка Марина.

– Я з вами, тіточко, погоджуюся, так і треба!
Звичайно, кожній людині завжди хочеться чо�
гось кращого, але не кожен уміє бути задоволе�
ним тим, що має, – обізвалася Галина. 

За вікном швидко темніло, Федір щоразу погля�
дав, наслухаючи, як скиглить заметіль, неначе
оплакує покійну. Треба було поспішати додому. 

Федора, Галину й Нілу Йосипівну вмовляли не
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вириватися проти ночі в негоду. Та жінка, пози�
раючи на свого чоловіка, ніби отримуючи його
мовчазну згоду на право говорити, відмовлялася
залишитися на ночівлю.

– Та вдома ж корівка голодна, кабанчик не кор�
млений, кури, гуси… Нікого ж не попередили! – Га�
лина переймається за домашню живність. – Не
сподівалися, що хуртовина застане. Вранці лише
тихий сніжок пролітав, ніщо не провіщало негоди.

– Ой, Галонько, не раджу я вам вириватися. Он
як мете та завиває! Світу білого не видно. Добра
буде хурделиця, послухайте мене стару, – застері�
гає тітка Марина.

Сусіди теж намагаються зупинити, та марно.
Федір непоступливо зауважив:

– Треба їхати. Дома господарство облишене са�
ме на себе. Нікого ж не попередили. Нічого, доїде�
мо! Скільки тут? Всього лишень якихось кілька�
надцять кілометрів.

– Дасть Бог, серед поля не замерзнемо, – додала
Галина, подаючи пальто Нілі Йосипівні.

Вагітна донька із зятем теж нізащо не бажали
залишатися, вже на умовляння матері й батька.
Семен також зібрався їхати, оскільки вирішив,
що їм не загрожує лишитися серед поля, бо Лео�
нід зголосився допомогти. Він, про всяк випадок,
поїде попереду трактором, а там заночує у них.

Але сталося не так, як сподівалися.

ІІ
Вони вирушили навперейми хуртовині. Трак�

торець прокладав у глибоченькому снігу ребрис�
ту борозну, а Федір з Галиною та Неонілою Йоси�
півною пробиралися вслід на стареньких «Жигу�
лях», а за ними Оля з Данилом і Семеном. Їхати
було важко, а десь на середині шляху й зовсім
стало неможливо. Федір вдивлявся поперед себе і
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бачив лише суцільну сиву стіну, яка вся клекоті�
ла, нуртувала. Це було ніби щось живе, дихаюче,
невгамовне, крізь цю стіну ледь�ледь пробивало�
ся тьмяне світло від фар, у якому все пливло, ки�
піло і рухалося.

Леоніду доводилося через кожні п'ятсот метрів
по черзі тягнути автомашини на тросі. 

– От ускочили в халепу, так ускочили! І назад з
півдороги не повернешся, і додому не доберешся, –
не сказав, а вилаявся Федір, і швидко, щоб зовсім
не захолодити салон авто, бо пічка не працювала,
випірнув у шурхотіння і завивання хуртовини, не
дослухавши заспокійливих слів дружини.

Він ніяк не міг причепити троса до кронштейна
під бампером, лаявся і весь аж сичав від злості й
холоду. Без рукавиць руки геть задубіли, їх аж
зводило від судоми, а вітер обпікав обличчя, на�
сипав снігу за комір і ніби дражнився із його без�
помічності. 

– Ну, що там? – підбіг Леонід.
– Та вже! Давай! – махнув рукою Федір і швид�

ко ускочив до авто.
У ботиках і за коміром було повно снігу. Федір

марно намагався його витрусити. Сніг танув і по�
чинав братися неприємною льодяною кіркою.
Вже кілька разів доводилося вибігати й чіпляти
та відчіпляти троса та відчищати лобове скло –
для «двірників» це вже була непосильна робота.
Федір лаявся на негоду і весь білий світ, а Галина
сиділа мовчки, вона знала, що намагатися заспо�
коїти чоловіка – це лише провокувати його на ще
більше озлоблення, і тому лише турботливо пес�
тила його люблячим поглядом. Ніла Йосипівна з
низько напнутої хустки визирала весь час із три�
вогою і неспокоєм, наче хотіла спитати, що далі
буде, що їх чекає тут, серед поля, в таку страшну
хурделицю?
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– Ох, не доведи, Боже, що коїться! – вимовила
вона зі сльозами на очах.

– Заспокойтеся, мамо, все буде добре. Господь
лихого не допустить! Давайте краще я вам уку�
таю ноги, ось старенька ряднина, все ж трохи зі�
гріє, – турбувалася Галина.

Старенька важко зітхнула і витерла сльозу.
«Жигулі» норовисто буксували у снігу і ревли,

ніби сперечаючись із завірюхою, вихоплюючи
великими очима фар білуваті іскри сніжинок,
що, мовби комарі, летіли на світло й билися у
шибки. А десь попереду підбадьорливо воркотів
тракторець, наче поступливий робітник, невтом�
но розчищаючи шлях серед снігових переметів.

Федір помітив, як трактор ледь заблимав під�
фарниками: зупиняйся, – і швидко, не вагаючись,
вискочив у хурделицю відчіпляти рятівного троса.
Намагався робити швидко, бо руки аж прихоплю�
вало морозом до металу. Леонід повертався за ін�
шим авто, з�під великих ребристих коліс летів роз�
бурханий сніговий пил. Федір важко прокотився у
авто на кілька метрів по сніговій борозні, котру ще
не встигла замести хуртовина, й зупинився.

Цього разу довгенько довелося чекати трактора.
Здавалося, що вони не стоять на місці, а пливуть
чи навіть крутяться у вируючій сніговій пороші,
котра тягне їх у глибину свого нутра, намагаю�
чись проковтнути. Їй ніяк це не вдається, і тому
вона ще дужче злиться і погрозливо наспівує:

– У�у�у. Ф’ю�іть. Ф’ю�іть. 
Та ось нарешті з'явився тракторець, і вони всі: і

Федір, і Галя, і Ніла Йосипівна – трохи повеселішали.
– Їхати все ж таки, хоч і помалу, краще, ніж сто�

яти серед степу в глуху ніч і слухати завивання
хуртовини, – тихо проказала старенька. 

– Це так! – погодився Федір. – Хватило б лише
пального.
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Знову несамовито, ніби живі, билися сніжинки у
лобове скло, застилаючи дорогу, знову мирно гур�
котів тракторець, змагаючись із хуртовиною за
кожен метр шляху. Та ось раптом чомусь завмер.

– Щось негаразд. Щось, мабуть, сталося? За�
раз, гляну, – стурбовано вимовив Федір і шубов�
снув у снігову порошу.

Він швидко побіг на світло фар, пересилюючи
опір хуртовини, квапливо затуляючи обличчя ко�
міром куртки.

Леонід обачливо вилазив із кабіни, що накре�
нилась над глибоченьким яром, у якому, мов у ве�
ликому котловані, палахкотіло біле полум'я хур�
товини.

– Ще пару кроків і полетів би шкереберть! Доб�
ре, що соляра скінчилася. Це ж треба! – сказав
він, ніби дивуючись, що його чекала небезпека, й
іронічно додав: – Докаталися! Тепер доведеться
іти шукати хутірець! 

– Тьху ти! Що ж робити?
– Та що робити? Кажу ж – доведеться йти шука�

ти нічліг, бо околіємо у такий мороз.
– Як іти? Мати й кількох кроків не ступить!
– Треба йти… Не замерзати ж?..
Жінки були збентежені новиною. Ніла Йосипів�

на вже почала тихенько схлипувати. Донька лас�
каво намагалася її заспокоїти, хоча на душу ліг
важкий смуток, вона розуміла: їй доведеться ли�
шитися тут, із матір'ю, в цьому холодному бунке�
рі – іншого виходу немає. 

– Невже мама хоче забрати нас усіх із собою? –
напружуючи глибокі складки між брів, глухо ви�
давив із себе Федір. – Невже?

Всі затихли. Стало чути лише важке дихання і
завивання хуртовини.

– Федоре, йди разом із Семеном, – мовила Галина.
– А ви ж як?
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– Пересидимо якось. Господь не залишить у біді.
– Ні, – уривчасто видихнув він. – Я без вас не піду.
– Федю, йди. Йди. З нами все буде гаразд. Ось,

побачиш, – підбадьорювала вона чоловіка, хоча у
самої на очах виступили сльози.

Ніла Йосипівна тихесенько принишкла, відчу�
ваючи себе трохи винною. Вона геть забилася у
куток, лише пухова хустка біліла. Старенька ро�
зуміла, що якби не вона, Галина пішла б разом із
чоловіками.

– У такій холоднечі висидіти до ранку? – з нот�
ками іронії і гіркоти докинув Леонід.

– Я вірю, Льончику, Господь урятує!
Леонід на це лише знову іронічно скривив вус�

та й нічого не сказав, бо розумів, що Галині дове�
деться залишитися.

– Бери Федора та йдіть, бо він, мабуть, ноги по�
морозив, весь промерз. Он, аж зуби цокотять!
Дасть Бог, знайдете хутірець, усе буде добре.
Олечка з Данилом і Семеном десь там, візьміть і
їх, не залишайте. 

– Разом буде легше, – додала мати. 
– Та звісно, – погодився Леонід. 

ІІІ
На всі чотири сторони світу – суцільна сива

круговерть. Дихає, метушиться, росте, піднімаю�
чись угору, а потім враз стрімко налітає, шматує
поли одягу, засліплює очі колючим снігом, радіє з
безпорадності людини і завиває – люто й хижо,
що аж на душі стає незатишно й лячно перед її
невситимою і навальною силою. 

Федір ледве шкандибає, зсутулившись і втяг�
нувши голову у плечі. «І що воно за штука така
життя? – розмірковує він. – Ще сьогодні сиділи у
теплій хаті, і ось за власної нерозбірливої волі
опинилися серед степу в страшний буран. Та ще
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й уночі. І що воно далі буде? Чим усе це скінчить�
ся? Чим?» – гостре, лякливе відчуття невідомості
проникає разом із холодним вітром аж до самого
серця, і Федір здригається від холоду й від думок,
і, ще дужче втягнувши голову в плечі, силкується
відігнати ці нудотні думки, наздоганяючи Леоні�
да. Але ноги ледве слухаються, стопи печуть вог�
нем, ніби він іде по розпеченій пательні. 

«Невже таки відморозив?» �стискаючи зуби від
болю, думає Федір. Він намагається потрапляти у
сліди брата, які швидко зализує хуртовина й, ні�
би зловтішаючись над ним, сміється холодним,
крижаним сміхом:

– У�у�у… Ф'ю�іть, Ф'ю�іть… 
– Тут ма�є�є бути хуті�і�ре�ець! Вже не�е�дале�е�

чко, – кричить Леонід, оглядаючись і підбадьорю�
ючи братів. 

Але хуртовина ковтає його голос і десь далеко
відповідає йому незрозуміло й погрозливо:

– У�у�у… Ф'ю�іть… Ф'ю�іть…
А степ кипить! А степ вирує!.. Підіймає із землі

сипкий сніг, розкручує, наче карусель, і роздму�
хує увсібіч. Снігові кургани рухаються, пливуть у
сніговому пеклі. Федору здається дивним і нере�
альним, що десь недалечко, серед цього снігового
виру й гоготіння, може знаходитися тепла й за�
тишна хатинка як омріяний прихисток для подо�
рожніх. 

– Льонько, блукаємо вже хтозна�скільки! Тобі
не здається, що ми йдемо не в той бік? – запитує
Семен, важко відхекуючись і намагаючись пе�
рекричати хуртовину. І, не отримуючи відповіді,
звертається до Федора: 

– От занесла нас доля в лиху годину! Чи вибере�
мося тепер? Хоч би якісь орієнтири, чи лісосмуга,
чи чагарники, а то лише степ і степ…

Федір лише важко зітхає, ковтаючи зимне по�
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вітря, що холодить нутрощі, й теж нічого не від�
повідає. Він почувається винним. «І треба ж було
мені намовити братів. І зятя із донькою не зупи�
нив». І він поспішно оглядається: у сіро�комари�
ній метушні їх постаті ледь бовваніють.

– О�о�лю, як ти�и? – кричить батько. 
– Нічог�го�о! – спішно долинає у відповідь сла�

бенький і ніжний голосок, ніби срібний дзвіно�
чок, і у терцію до нього жартівливий баритон Да�
нила:

– Йде�е�мо утрьох!
Федір постояв із хвильку, вдивляючись, як пос�

таті, наближаючись, стають схожими, упізнава�
ними, такими рідними й близькими в цій холод�
ній і нескінченній пустелі, що мимовільно, а мо�
же й від вітру, набігає непрохана сльоза, і він
квапливо розтирає її долонею по задубілій щоці.
«Як там Галя? Ну як це я міг їх кинути? – картає
він себе, а тільки одразу виправдовується: – А що
було робити? Мама не ступила б і кількох кроків».
І знову докоряє: «Треба самому було лишитися з
мамою, а Галя нехай би йшла. Вона більше пот�
рібна дітям, ніж я». Федору приємно й водночас
прикро так думати. І вже, жаліючи себе, молоточ�
ком починають вистукувати в голові надоїдливі,
немов сірий рій перед очима, думки: – «Та й ще
невідомо, чи знайдемо той хутірець?! Он вже
скільки блукаємо! Краще вже в машині замерзну�
ти, ніж серед степу, де ніхто не знайде. Хіба коли
розтане сніг… От тоді налетить чорного ворон�
ня…». Федір аж поморщився і посміхнувся через
такі дурнуваті думки, а хуртовина вперіщила йо�
го по обличчю колючим батогом і засміялася. 

– Ще околіємо тут на морозі, що ніхто й не
знайде, – озвався Семен в унісон думкам брата.

– Виберемося, – сказав Федір якомога спокійні�
ше й переконливіше. 
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– Сиділи б оце в теплій хаті й ні про що б не тур�
бувалися.

– Да, похорони матері запам'ятаються нам на
все життя, – важко промовив Федір.

– Не зупи�и�няйтеся, не зупии�и�няйте�е�ся, –
обертається і кричить Леонід, хоча сам уже ледве
йде, провалюючись у сніг і заточуючись у різні
сторони.

Мете, кужелить, рве, хитає білим світом. На но�
гах важко встояти. Здається, земля пливе з�під ніг.
А треба йти… Треба йти з останніх сил, не зупиня�
ючись. І йдеш, і де ті сили беруться? А вітер гого�
тить і рухає кургани снігу, жене снігові хвилі, ше�
лестить сніговим пилом, дмухає льодяним холо�
дом ув обличчя. І коли Федору вже здавалося, що
він більше не ступить і кількох кроків – так нестер�
пно паленіли вогнем пальці на ногах, – нарешті по�
переду замаячили розпливчаті темні силуети то�
поль. Пришвидшили кроки, так і є – хутірець! 

– Хутірець! Хутірець! Я ж казав! – радісно вигу�
кує Леонід і переможно обертається до братів. 

Вони поспіхом наближаються до занесеного
снігом старого з покрученим віттям саду. Він хи�
тається, і в його закостенілому вітті, мовби на ар�
фі, віхола награє сумну мелодію зими з улюлю�
канням і завиванням, під яку танцюють хмари�
ща білуватої пороші. Хатинка ховається в гущині
саду. Приземкувата, теж стара, у великому очіп�
ку снігу, із заметеними вікнами, вона видається
несправжньою, таємничою. Вже поночі – не сві�
титься. Та Леонід, дивлячись, як із димаря закру�
чується в різні сторони димок, радіє:

– Є господарі! Є!
– Е�е!– затягує Семен. – Тут ще треба достукати�

ся. Люди вже сплять. Та чи й пустять уночі таку
ораву? – іронічно й непевно зауважує він, загля�
даючи в очі брату.
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– Семене, ну в кого ти такий удався? – з прихо�
ваним роздратуванням говорить Леонід, набли�
жаючись до дверей і завзято розчищаючи чобіть�
ми сніг.

– Світ не без добрих людей, – додає Оля, підтри�
муючи свого великого живота, а Данило дбайли�
во загороджує її від настирливих посягань вітру.

– Так, дочко, – стверджує Федір, думаючи, між
іншим: «А що, і справді, скільки на світі коїться
всякого зла, якби не добрі люди, світ би вже дав�
но перестав існувати, бо жити серед тотального
зла було б неможливо».

– Господарі, відчиніть! – обережно стукає Лео�
нід задубілим кулаком у двері. – Відчиніть, люди
добрі! Замерзаємо!

– Замерзаємо! Відчиніть! – і собі горлає Семен.
Та ось Леонід наблизив вухо до дверей і підняв

указівного пальця, що означало: «Тихше! Мов�
чіть!»

– Хтось є, – прошепотів він обнадійливо.
– А�а�а? Хто там вештається серед ночі? – по�

чувся із сіней невдоволений старечий голос.
– Впустіть, а то замерзнемо! 
– Оце так… Як же ви тут опинилися? Га?
– З похорон верталися. Матір хоронили.
– Та й негода така застала, що ніяк не добратися.
– Самі бачите, який буран!
Почувся скрип засувів, з'явилася кудлата голо�

ва старого запорожця із довгими закрученими
сивими вусами і, примруживши одне око, пова�
гом заговорила:

– Раз так, то заходьте.
Із�за спини діда визирала маленька бабуся із пе�

реляканими очима, босоніж, у накинутому халаті.
– Проходьте, люди добрі, ось туди до печі й про�

ходьте, – припрошувала вона нежданих нічних
гостей. 
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– Ой лишенько! – сплеснула вона руками й захи�
тала головою, дивлячись, як Федір, зціпивши зуби,
намагається скинути примерзле до ніг взуття.

– Почекайте, нехай трохи відтане, а то без шкі�
ри залишитесь.

– Нічого, відросте, як на собаці! – пробує пожар�
тувати Федір з кислою міною на обличчі.

Бабуся вже зовсім оговталась, острах до незна�
йомців минув, і її очі засвітилися співчуттям і
особливою прощаючою все і всім теплотою, яка
буває лише в старості. Вона швиденько за�
кип'ятила кухлик молока, накраяла білого до�
машнього хліба великими скибами. Дід налив у
мисочку запашного майського меду і поставив
горілку, настояну на вишневих гілочках. 

Брати уминали нехитру поживу з таким апети�
том і вдячністю, як уже давно не їли. У хатинці
було тепло й затишно. І цей необхідний серцю
кожної людини домашній затишок був ще відчут�
ніший і приємніший, бо за вікном не вщухала
хуртовина. Вона протяжно й гучно завивала у
димарі, а в печі у відповідь їй сумирно потріску�
вав вогонь.

«Це вже колись було, – здалося Федору, – і ця ха�
тинка, і цей домашній затишок, і виття хуртови�
ни, і бабуся з дідом, й ікони в кутку, і вишиті руш�
ники на них, і гасова лампа, і довгі тіні на стелі, й
ця розмова, і запах хліба й сухоцвіть, понатика�
них скрізь, і все оце, і брати, і я, і мої думки, – це
вже колись було… Я певен, було! Звідки таке хи�
мерне і впевнене відчуття? Звідки? Ну, якщо я
певен, що це вже колись було, то я маю знати, що
буде далі, що там із Любою і мамою?» Але як чоло�
вік не силкувався, напружуючи складки між брів,
пригадати це невідоме майбутнє, нічого не вихо�
дило, хоча, здавалося, ще трішки – і він згадає те,
чого ще не було…
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ІV
Федір лежить на твердому тапчані, встеленому

домотканим яскравим смугастим килимком. Йо�
го тіло пашить жаром, відморожені пальці печуть
вогнем, а в голові рояться думки, нанизуються
крізь сон намистини спогадів, які теж печуть вог�
няною раною. Він то впадає у рятівне забуття
сну, то виринає із хвиль тягуче�болючої темної
ночі й просить:

– Хлопці! Хлопці! Підемо їх принесемо: і Галю, і
маму… Вони ж замерзнуть до ранку. Як же це,
хлопці?

Проте братів ніяка сила зараз би не вигнала з
цієї затишної хатинки, із солодких обіймів сну.

«Як я міг їх лишити? На морозі! У таку хуртови�
ну! Як я буду жити, якщо вони замерзнуть? Що я
потім скажу дочці? Як на мене подивляться сусі�
ди? Що скажуть? Як я потім житиму?» – від цих
думок йому стає ще важче і непевніше. «Невже я
такий безсердечний, що турбуюся більше за
ставлення тих, яким до мене немає ніякого діла,
ніж за життя Галини? Я знаю: вона єдина на
всьому величезному білому світі мене любить.
Але її любов за останні роки стала для мене об�
тяжливою. Чому так?» Федора не стільки лякала
думка втратити Галю і Нілу Йосипівну, швидше
він боявся застати їх мертвими... 

Спогади один за одним роз'ятрюють його свідо�
мість, збуджену останніми подіями й переживання�
ми. Найболючіший і найнестерпніший спогад про
Афган вривається в душу в усіх подробицях і пере�
живаннях, що лишили по собі незарубцьовану рану.

…Він тоді йшов із кишлака до намету в горах,
де розмістився його взвод. Ніч холодна. Темна.
Тиша – надзвичайна. Чути навіть, як від наймен�
шого подиху вітерцю шелестять кущі, що пооди�
ноко трапляються в цих пісках. Напружуючи до
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болю слух, Федір вслухається в тишу: чи не затаї�
лася, бува, небезпека? А місяць, блідий, ледь по�
мітний, низький, сховався за чорною плямою не�
ба й зрадницьки виглядає зі свого сховку, ніби ви�
дивляється його своїм підсліпуватим оком. «А що,
коли Галя ось у цю саму мить стоїть і дивиться на
цей же самий місяць у нашому селі? Але там мі�
сяць інший! Високий, повновидий. Світить весе�
ло, мрійливо! Так, що добре видно в саду», – Федір
аж посміхнувся від цих думок. «Ой, як нестерпно,
до божевілля, хочеться додому! Ось так би покинув
усе і побіг навпростець до рідної землі. І нехай що
хочуть, те зі мною і роблять тоді! Лиш би побачити
своє село, Галю, малесеньку доньку… Чому саме
мені за велінням сильних світу цього випала доля
сповняти цей інтернаціональний обов'язок?». У
цю хвилину гірких думок він ладен був від злості
вмерти, але на своїй землі, бо тут для нього все
наскрізь чуже: люди, їх одяг, звички, земля, ці
кишлаки, піски, ці зловонні арики, у яких розкла�
даються трупи, ці жовті, наче мертві, гори – німі
свідки смерті, все довкола, і особливо – ця не зрозу�
міла для нього війна, така підступна, неприродна.
Та хіба може бути війна природною?!

Боєць ступав обережно, прислухаючись до ти�
ші. Глухої, зрадницької, такої важкої, немовби
камінь, що давить груди. Намагався не шарудіти,
щоб не сполохати гори, які озиваються мовою
каміння, попереджаючи тих, хто в засідці. Вже
зовсім поряд із наметом його раптом спинило
шипіння… Неприємний холодок пробіг по тілу,
кинув у піт. Федір не помилився: з�під каменю
виповзла гадюка й витягла свій довгий тулуб за
кілька кроків від нього. Її шкіра лисніла при мі�
сячному сяйві, а очі хижо дивилися на нього, і від
їх холодного, як лезо ножа, блиску стало мото�
рошно. Він знав, що від отрути цієї змії можна
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вмерти. «Якщо поворухнусь, то, напевне, ця тва�
рюка всадить у мене свій отруйний зуб! А розра�
ховувати на порятунок у цих умовах не доводить�
ся», – з острахом дивився в очі шиплячому ство�
рінню. Скільки тривало це протистояння гадюки
й людини – хвилину, дві, три? Півгодини? Федору
здавалося, що вічність. І саме тоді, коли йому
увірвався терпець від невизначеності, він перестав
боятися. Гадюка, немовби відчувши це, востаннє,
майже миролюбно, як йому здалося, просичала
і сховалася під камінь. 

Федір відчув на мить душевне піднесення, ок�
риленість через відсутність страху, і вже ця чужа
земля не здавалася йому такою остогидлою, а
війна такою небезпечною. Він ступав твердими
кроками, йому хотілося сміятися від цієї пригоди
й співати, і він тихенько замугикав знайому ще з
дитинства пісеньку. 

Зупинився біля намету, тихо гукнув на ім'я вар�
тового, але той не озвався. Федір загукав уже го�
лосніше: 

– Сашко! Сашко!
У відповідь – німа тиша. Серце враз, як по ко�

манді, загупало в скронях у передчутті лихого.
Федір знайшов рядового Сашка неподалік, ледве
не спіткнувшись. Він блискавично нагнувся – ру�
ка ковзнула по чомусь неприємно липкому. Під�
ніс до очей тремтячу руку – так і є – кров! Моло�
дий, безвусий, русявий, із лагідною посмішкою і
наївними очима Сашко сьогодні вранці довірли�
во показував йому фотографію коханої, радів
листу від неї і ось тепер лежав тут, серед ночі,
скривавлений і мертвий. Мозок прорізала
страшна блискавична здогадка: «Невже, нев�
же?..» Федір, хитаючись, побрів до намету, нащу�
пав біля входу ліхтарик… Свідомість засліпило
страшне видовище. У калюжах крові, майже без

Хуртовина

85



слідів опору, лежали всі, увесь взвод – всі одинад�
цятеро. 

Кров, ще тепла, здається, парувала. Лише Анд�
рій, мабуть, довго пручався, бо в руках затисну�
тий клапоть матерії, він ще корчився від болю.
Федір підбіг до нього з надією допомогти. Пля�
миста гімнастерка була вся у крові, він притри�
мував, видно, смертельну рану рукою, і крізь
пальці тонесенькими цівками стікала червона,
наче мак, кров. Його очі скляніли, а обпечені губи
судорожно хапали повітря, немов би хотіли щось
сказати й не могли. Федір відчував, як з побрати�
ма виходило життя, і нічого не міг вдіяти. Страш�
не видовище смерті дивилося відкритими, здиво�
ваними і нажаханими очима Андрія.

Він не міг знаходитися тут, серед одинадцяти
смертей. Ще кілька годин тому вони, військовос�
лужбовці Радянської Армії, воїни�інтернаціона�
лісти, розмовляли, сміялися, їли солдатський па�
йок, про щось думали, мріяли, і ось – їхні тіла ле�
жать нерухомі, мертві. Федір у надтривожному
стані, не пам'ятаючи себе, вибіг, спотикаючись, і
впав біля намету обличчям до землі. Він трясся,
немов у лихоманці. Так нестерпно тяжко, боляче
і страшно йому ще ніколи не було. У ньому боро�
лися два почуття: злість і страх. Зло у ньому рос�
ло й ширилося, а страх відступав, меншав. Федір
весь тремтів від жадоби помсти. Попадись йому
зараз ті «духи», він ладен їх безжально бити, різа�
ти, рвати на шматки, кусати, мовби дикий звір!
Він уже не боїться смерті! Доведений до відчаю,
Федір кидав прокльони «духам», кричав, мов на�
віжений. Вони ще не встигли далеко відійти. Бо�
єць був певен, що його чують. Чують! Та ніхто не
озивався. І він, переможений війною, у безсиллі й
люті невтоленої помсти розпластався на землі з
судорожними риданнями. Федору вперше у житті
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захотілося зникнути назавжди. Він тільки зараз
так глибоко відчув, як втомився від постійної
нервової напруги, від цього афганського пекла,
де на тебе чи не щомиті чекає смерть із засідки,
не в чесному бою, а підла, зрадницька. 

Та все�таки страх узяв гору, і Федір, опам'ятав�
шись, замовк і озирнувся довкола, немовби заць�
коване з усіх сторін звірятко…

«Як тепер жити після цього Афгану? Як стати
звичайною людиною? Як після всього можна бу�
ти вдоволеним життям, так як до армії, до цього
жорстокого випробування на людяність?» – ці пи�
тання не раз поставали перед Федором після по�
вернення на рідну землю. 

Душевне огрубіння як наслідок, як самозахист
від цього світу, коли смерть уже не лякає, а тіло
товариша в цинковому гробі вже не є причиною
душевних мук, а сприймається як звичайне яви�
ще, і вже немає того першого тваринного страху,
що сам можеш бути закований у цинк, а лише
втома, нелюдська втома і жадання, щоб усе скін�
чилося. Серце вкривається льодяним панциром –
і до нього вже не достукатися: воно знаходиться в
стані летаргічного сну, можливо, вже на все життя.
Ця затяжна антилюдська хвороба, – огрубілість
до людського страждання, прагнення помсти,
породжене війною на чужій землі в ім'я сумнів�
них ідеалів, – чи не здатна вона пустити метаста�
зи вже в мирному житті, на рідній землі? Можли�
во, як відповідь на огрубілість держави, а точніше,
конкретних чиновників, до страждань маленької
людини, замінена мотивом боротьби за краще
майбутнє інших народів, що не залишає вибору
для людини. І ця огрубілість душі часто співіснує із
підвищено�хворобливим прагненням до справед�
ливості й чесності. Після Афгану, де все було зро�
зуміло, життя після дембеля видається таким
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складним. Та ще коли відчуваєш свою іншість,
бо належиш до особливого покоління людей,
котрих називають афганцями, а вони ж україн�
ці! Їм важко після всього пережитого пристосу�
ватися до звичайного життя. Війна для них про�
довжується… 

«Кому потрібна ця вигадана революція, це соціа�
лістичне майбутнє? Мені? Чи їм? Цим закутаним у
паранджу жінкам? Цим дітям, що, сміючись і гел�
гочучи по�своєму, кидають у нас каміння, ховаю�
чись за глиняними мурами? Нікому! То чому ж ми
маємо так страждати і гинути? Навіщо? Заради
чого?» – Федір прокручував у голові всі переваги
соціалістичного способу життя, але це мало допо�
магало. «А якщо вони хочуть жити так, як живуть,
і не бажають кращого життя, то навіщо силою тяг�
ти їх у це краще, соціалістичне майбутнє ціною
життів молодих радянських хлопців? Чому повин�
ні страждати їх матері, кохані (а деякі ще й не
встигли закохатися)? Ну, нехай я індивідуаліст,
слабак, що шукаю для себе виправдання, але ж я
живу один раз на світі, один раз! Ні, я не трясусь
над власним життям, хай для когось і нікчемним,
але я хочу радості від життя, звичайної людської
радості. Я хочу працювати, ростити доньку, люби�
ти дружину. Я здатний примусити себе бігти, коли
інші біжать, стріляти, коли інші стріляють, їсти з
солдатських алюмінієвих мисок, коли інші їдять, і
пити смердючу воду з ариків, коли немає іншої
змоги вдовольнити страшенну спрагу. Здатний і
вмерти, коли доведеться. Але навіщо? Заради чо�
го? Невже моє життя нічого не варте? Обов'язок
перш за все? Але життя в мене одне! А що потім –
чорна пустка забуття, нові страждання чи ра�
дість? А що, коли справді є життя після смерті? Як
це – зовсім не відчувати самого себе? Невідомість
іноді ще більше лякає, ніж страждання». 
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Федір ненавидів себе за ці думки, але нічого не
міг вдіяти, вони щоразу дратували його свідо�
мість питаннями без остаточної переконливої
відповіді, яка б заспокоїла його і більше не терза�
ла, не ставила запитань, на які завжди у нього
виникало дві протилежні відповіді, й він ніяк не
міг докопатися до правди. «Та чи є вона, правда?
Хіба можливо остаточно дати відповідь на ці пи�
тання? Життя таке складне», – не раз думав він.

V
Повернувшись до Баштанки, Федір ні дружині,

ні знайомим ніколи не розповідав про Афган, про
ту страшну трагедію в горах. Лише за чаркою
горілки, щороку зустрічаючись із побратимами�
афганцями, міг іноді вилити душу й одразу по�
жалкувати, що бовкнув потаємне. Федір нама�
гався не згадувати ту страшну трагедію, але вона
нагадувала про себе, бо відтоді щось змінилося в
ньому. Він став іншим. До Афгану – веселий, жа�
лісливий, турботливий, приязно дивився на світ і
людей; у Афгані – знервований, заляканий, весь
час у напрузі, в очікуванні, жорстокий, жадаю�
чий помсти, а після Афгану – замкнутий, надлом�
лений, зневірений і знесилений, у ньому час від
часу прокидалася та невтолена тоді в горах лють.

Перші кілька років після повернення з Афгані�
стану були щасливими. Федір радів щастю ро�
динного життя. Воно дивилося на нього закоха�
ним поглядом молодої дружини й ніжно�барвін�
ковими очима маленької донечки, тоді Афган
здавався неправдоподібно далеким, нереальним,
забутим назавжди. Але були хвилини, коли зать�
марювали свідомість миттєві напади жорстокості
й злості, тоді неприродна хіть люті заповнювала
кожну клітину його єства, й він переставав бути
сам собою, неначе сам диявол вселявся в нього,
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орудуючи його мізками й руками. Федір у такі
хвилини ладен був понівечити, пошматувати
весь білий світ, усе навколо, зі всього зробити ру�
їну і лише потім заспокоїтися. Нещадного виливу
злості зазнавали кури, гуси, коти, собаки, каст�
рулі, тарілки, чашки, стільці – все, що потрапля�
ло під руки і під ноги, – це спочатку… 

Одного вечора Федір пішов дати корівці пійла і
підкласти свіжоскошеного різнотрав'я. Галини�
на улюблениця Квітка лежала в сараї серед баг�
нюки – боки у злепушах, аж гидко дивитися. По�
бачивши господаря, худобина підняла голову на�
зустріч йому, глянула великими очима, відкрила
товсті м'якуші губ у радісному «му�у�у» і вдоволе�
но повела ніздрями, вловивши запах соковитої
молоденької зелені.

– Ах�ти… Падаль! Знов у калюжі вилежуєшся.
Ану геть!

Федір, кинувши в куток оберемок трави, почав
зі злістю відганяти корову на сухе місце, в інший
куток. 

Тварина заревла, витягнувши шию, і не поспі�
шала підійматися. Тоді Федір, розлючений, із на�
віженим вогнем у очах, ухопив вила, що стояли
біля сарайчика, й угрів Квітку держалном по ру�
дій спині. Корова дико заревла, але від страху і
болю не в змозі була піднятися, лише пригинала
голову до землі й дивилася нажаханими очима, у
яких стояли сльози. А Федір дико й несамовито
знову й знову гамселив беззахисну тварину. Шкі�
ра Квітки вже була в ранах і крові, тварина вже
не ревла, а лише слабо подавала своє гірке «му�у�
у», і від частого переривчастого дихання й страху
її боки ходили ходором. Наостанок Федір з розго�
ну всадив вила в око Квітці, вона страшенно зак�
ричала і вмовкла, розпластавшись на мокрій,
у гною і краплях крові, підлозі.
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Зачувши страшні крики своєї улюблениці аж з
кінця вулиці, – була саме у крамниці – Галина, пе�
речіпаючись через бур'яни, бігла навпростець, та
уздрівши лютий погляд свого чоловіка зі скри�
вавленими вилами в руках, зупинилася в нерішу�
чості, не знаючи, що робити. Жінці на мить зда�
лося, що чоловік ці вила у багнюці й крові здат�
ний всадити в неї. Та Федір пошпурив осоружні
вила аж на город і подався геть. А Галина довго й
невтішно ридала над покаліченою Квіткою. Жін�
ці вдалося її виходити, хоча корівка й лишилася
сліпою на одне око.

Невдовзі після цього випадку сусідка запроси�
ла Галину допомогти поклеїти шпалери. Галині
незручно було відмовити, та й Федір не заперечу�
вав. Працювати довелося до пізнього вечора, но�
ги аж гули, хотілося відпочити. Відчинила двері
до кухні, а тут за столом Федір із незнайомцем –
обоє напідпитку. Незнайомий чоловік скоса гля�
нув на Галину посоловілими каламутними прорі�
зами вилинялих очей, і в них зблиснула недобра
блискавка.

– Федька! А шо твоя жінка все врем'я так прихо�
дить? Вона должна була нас пригостить? Чи не
должна? А не ходить бозна де… Га?

Федір блимнув на дружину підозріливим пог�
лядом.

– Може, вона десь із кимось… – злорадно шеп�
нув незнайомець на вухо Федору, виставивши
гнилі зуби, але так, щоб і Галя почула.

– Де була? – гримнув Федір.
– Федю, ну ти ж добре знаєш. У Люди клеїли

шпалери.
– А твоя жінка гарно, мабуть, танцює! – злорад�

но кривив рота Василь, приховано обмацуючи
ласими очима доладну фігурку вже немолодої
жінки.
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Федір кинув злим поглядом на нього, а потім на
Галину, і якусь хвильку, насупивши зморшки на
переніссі, ніби замислився, а потім коротко нака�
зав дружині:

– Танцюй!
Галина намагалася сприйняти забаганку чоло�

віка з гумором.
– Без музики не танцюю!
Та Федір був невблаганний.
– Танцюй! – грубо й нетерпляче наказав.
– Федю! – благально глянула вона на чоловіка. –

Я так натомилася… Ану цілий день постояти
зігнувшись, покриваючи клеєм шпалери та стри�
баючи раз по раз зі столу на підлогу, – марно
намагалася вона викликати співчуття. 

– Танцюй!
– Любий, якщо так хочеш, я тобі завтра пота�а�

нцю�ю, – примирливо�ніжно проворкотіла Гали�
на. – Ти ж знаєш, я без музики не танцюю.

– Ану давай, танцюй! Я сказав – танцюй! – не
піддавався на умовляння Федір. Він підхопився
з�за столу й, перечіпаючись через стілець і ле�
ментуючи, замахнувся на дружину кулаком:

– Танцюй!
Галина зрозуміла: це останнє попередження, і

ніякі відмовки тут сьогодні не подіють. Жінка без�
порадно оглянулася навколо, ніби шукаючи за�
хисту, вона відчувала себе незручно і принижено.

– За музикою діло не стане, – хвацько підхопив
Василь, що вдоволено спостерігав за цією сце�
ною, і почав відбивати такт руками по столі, аж
торохтіли тарілки й чарки.

– Там�та�та�рам. Там�там�тарам… 
Галина танцювала, а з очей капали сльози. Во�

на намагалася відвернутися, щоб пияки не помі�
тили її сліз, і надсилу вдавала із себе веселу й без�
турботну, яка прийняла їхню гру.
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Василь, вдоволено кривлячись у посмішці, все
пришвидшував ритм:

– Там�та�та– рам. Там�там– арам…
– Ну все, я втомилася, – зупинилася жінка, важко

дихаючи й ковтаючи сльози, з острахом подиви�
лася на чоловіка. 

– Йди, – Федір кинув зненацька Василю, непри�
язно зиркнувши в його посоловілі очі.

Той незрозуміло закліпав до нього білесувати�
ми рідкими віями.

– Йди геть! Я сказав! – повторив Федір.
Василь поспішно вийшов із�за столу і, вкло�

нившись, знову виставив свої гнилі зуби у підлій
посмішці, натягнув картуза, й, перехиливши в
рота остаток сивухи на денці склянки, пішов,
озираючись і єхидно наспівуючи:

– Там�та– та�рам. Там�там– тарам…
Федір почекав, поки товариш по чарці нарешті

зникне й перестане валувати Рекс, і наблизився
до Галини, яка взялася наводити лад у кухні. Він
різко шарпнув дружину за плече, повернув до се�
бе й, нічого не пояснюючи й не питаючи, зама�
шисто вдарив кулаком в обличчя. Закриваючись
руками, Галина намагалася заспокоїти його,
вирватися з його сильних рук, але Федір блиска�
вично звалив її на підлогу й почав нещадно гам�
селити носаками куди попало: у живіт, у голову…
Вона не кричала, не благала про допомогу, боя�
чись, щоб не почула мама, яка була в хаті, щоб не
вийшла й не побачила її наруги. Вона лише бе�
зуспішно намагалася захиститися руками. А Фе�
дір, немов дикий звір, з очима, переповненими
люттю, гамселив і гамселив її, немовби то була
якась конче необхідна звична робота. Потім рап�
тово облишив її, коли угледів, що дружина майже
непритомна, і пішов, грюкнувши дверима. 

Коли Галина розплющила очі, у кухні було темно.
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Ледве піднялася, згадала, що Квітку ввечері ще
не доїла, умила обличчя й руки. Усе тіло пекло й
боліло. Пересилюючи біль, взяла цеберко, ціди�
лок, скоринку хліба, посипану сіллю, і пішла дої�
ти корівку. 

На ранок Федір невпевнено, з відчуттям прови�
ни зайшов до кімнати і злякався: Галина лежала
в синцях і тихо стогнала, не могла підвестися.
Він відвернувся, губи йому затремтіли. 

– Невже це я? Бідна… Як я міг? За що? За що?
Чому? Звір! Ні, так не можна далі жити… – каяв�
ся Федір. 

Він не насмілився глянути в очі дружині, лише
впав на коліна біля ліжка, нагнув голову, закрив�
ши руками, тихо плакав і шепотів: 

– Пробач… Пробач…
Галина, скривившись від болю, лебедино прос�

тягнула руку в синцях і ніжно�ніжно гладила чо�
ловіка по голові, й теж беззвучно плакала.

У такі хвилини Федір каявся, але, здебільшого,
не серцем, а розумом, а серце залишалося відсто�
роненим, байдужим. Він намагався докопатися
сам у собі до причини, яка змінила його, але не
знаходив її.

«Чому я став таким? Що сталося зі мною? – не
раз запитував Федір сам себе, не знаходячи від�
повіді. – Чому злість засліплює мою свідомість і я
не в змозі контролювати себе? Чому мене дратує
дружина? Що мене так змінило, чому я не можу
бути таким, як раніше? Щось у мені зламалося
назавжди. Хто винен? Я сам? Тільки я? Чому та�
ке складне життя? Складніше, ніж Афган, наба�
гато складніше. Іноді життя мені здається таким
пустим і нікчемним. Жорстоким. Абсурдним.
Добре, що Галя може так щиро вірити в Бога. А я
не здатен. Я нікому не вірю!» 

Федір не раз говорив: 
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– Галю, твій Бог мене не простить! 
На це дружина відповідала: 
– Федоре, Господь прощає кожного, хто щиро

звертається до Нього. 
Чоловік тільки іронічно посміювався і додавав: 
– Я дуже багато нагрішив!
А потім із роздратуванням допитувався: 
– Ну, скажи, що тобі твій Бог дав? Що?
Галина сумирно відповідала: 
– Душевний мир, радість, спокій і найбільший

дарунок, Федоре, – спасіння душі.
Чоловік насміхався, злословив, але в душі розу�

мів, що він не має душевного миру і спокою, –
можливо, найголовнішого чого йому бракує.

Федір добре пам'ятає, як уперше познайомився
з Галиною на дискотеці. Вона, тоді ще юна дівчи�
на, стовбичила осторонь, засмучена, маленька,
худенька, з довгими світлими косами. Вони тан�
цювали, й він наступав їй на ноги, ненавмисне, а
вона лише сором'язливо й сумирно посміхалася, –
ця її усмішка лишилася до сьогодні. Федір
пам'ятав, як ніс Галю через греблю до гуртожит�
ку професійно�технічного училища, де вони жи�
ли, тільки на різних поверхах. Які щасливі вони
тоді були! Зараз це відчуття щастя вкарбувалося
у пам'ять у всіх деталях, на віддалі років видаєть�
ся ще більшим, ніж тоді, коли вони, здавалося, не
усвідомлювали, що то дійсно раювання, бо для
них то була буденна необхідність. Закохані не
могли дочекатися перерви, щоб вибігти в кори�
дор училища і лише потай мовчки зустрітися
поглядами. Це було неймовірне солодке почуття!
А перші дні сімейного неймовірного щастя! Коли
Федір, як справжній дорослий чоловік, добудову�
вав хату, а Галина, вагітна, сиділа поряд. Він не
дозволяв молодій жоні нічого робити, був щасли�
вий лише від того, що вона поряд, що захоплено
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дивиться на нього. Куди ж це все поділося? Зараз
у його серці не залишилося нічого, лише пустка,
що час від часу наповнюється злістю.

VІ
Галина з Нілою Йосипівною після того, як

хряпнули дверцята авто за Федором і Леонідом,
деякий час сиділи мовчки, прислухаючись до
тужливого завивання хуртовини. Було важко на
душі, не хотілося говорити. Галина ледве стриму�
вала себе, щоб не заридати, і з острахом думала:
«Цілу ніч треба протриматися в цьому холодному
металевому склепі й не заснути. Цілу ніч…». І, пе�
редчуваючи важку душевну боротьбу, таки не
втрималася і гірко заплакала, а за нею заголоси�
ла і старенька, приказуючи, мов на поминках:

– Ой, на кого ж ми тут лишилися, геть одні�од�
нісінькі та ще в таку хурделицю, в таку завірюху?
Ой лишенько… Як же то воно буде? Ой, що ж це
воно буде? Одні�однісінькі серед поля, у снігу, в
такий буран… Ой, що ж це робиться на білому
світі? Ой, що ж це робиться? Та в таку ж погоду
хазяїн і собаки не вижене… Чого було не сидіти в
теплій хаті? Чого? Чому не послухали добрих лю�
дей? На кого понадіялися? Самі на себе, от тепер
і маємо! Ой Господи! Спаси й помилуй нас, гріш�
них! Ой лишенько! Та хто ж нас тут знайде серед
снігу? Ой дочечко, чого ж ти не пішла з ними? А я
вже стара, скоро піду за покійницею, а тобі, Га�
лочко, ще жить і жить.

– Мамо, що ви говорите! Хіба я могла вас лиши�
ти? Прошу вас, не плачте, все буде добре, повірте
мені, – заспокоювала Галина матір.

– Ой дочко, аби твої слова та до Бога!
«Ні, не можна піддаватися відчаю, треба вірити.

Господь допоможе!» – намагалася переконати себе
Галина і розрадити стареньку Нілу Йосипівну:
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– Мамо, не треба сумувати. Я певна, Господь
нас не залишить, нам треба лише щиро вірити!

– Галю, якби ж то… Якби ж то, – з гіркою іроні�
єю прошепотіла старенька. – Он так виє, так виє�
завиває… Вікна снігом геть заліпило! – після пау�
зи стурбовано додала: – Як там наші хлопці? Хоч
би знайшли притулок, не залишилися в степу.

– Впевнена, мамо, знайдуть: хутірець недалеко.
Льоня добре знає цю місцину, скільки він тут по�
ходив�поїздив, та й Федір теж.

– Та в таку хурделицю заблукати у власному
дворі можна, не те що в полі.

Галина уявляє, як Федір ось зараз десь там у сте�
пу, в завірюху, ледве ступає в благенькій одежині.
Нікому не виказана гіркота від того, що він все�таки
залишив їх (хоч вона й сама на тому наполягала),
минає, поступаючись місцем хвилюванню за коха�
ного чоловіка, й жінка кається у хвилевому відчаї,
намагаючись твердо вірити, що Господь допоможе.

Галина любить Федора, незважаючи ні на що.
Романтично�піднесене, нетерпляче і збуджене
юнацьке кохання змінило глибоке, спокійне й
повноводне, мовби ріка, почуття дорослої жінки,
здатної прощати. І це не звичка – це кохання, ін�
коли з гіркотою полину, інколи з присмаком ме�
дових акацій, білоцвіття яких було в дитинстві
непідробленими ласощами. 

Після того, як Федір сильно побив Галину, вона
довго хворіла, мати, хвилюючись за єдину донь�
ку, обурювалася: 

– Ну як ти можеш із ним жити? Він же здатен
убити!

Галина, захищаючи чоловіка, запевняла:
– Мамо, ви не знаєте, Федір такий жалісливий і

добрий! Він просто соромиться це показувати.
– Ага! І замість доброти пускає в хід кулаки…

Чого ж не розуміти, доню, розумію!
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Галина пригадала, як одного дня вона з Федо�
ром дивилася телепередачу про якийсь інтернат
для дітей�сиріт і дітей, що лишилися без батьків�
ської опіки. 

– Ви знаєте, мамо, ці велетенські спальні, мов у
казармі. Цей довгий стіл, і дітки… сидять, сьор�
бають той суп. Мамо, в них такі очі! Федір дивив�
ся, дивився, а тоді так важко зітхнув. «Що вони
бачать, ці діти?» – сказав це з таким сумом і спів�
чуттям. Я й кажу: «Федю, а давай купимо щось
цим діткам, у нас зараз гроші є, не обідніємо, від�
веземо в інтернат, що недалечко від нас. Що ти
на це скажеш?» А очі йому так і засвітилися радіс�
тю: «Галю, я сам про це думав. Давай!» 

Щоправда, жінка з сумом згадала, тільки про
це вона вже жодним словом не обмовилася Нілі
Йосипівні, як наступного дня запропонувала Фе�
дору не відкладати це добре діло на потім, але чо�
ловік роздратовано відвернувся, заховавши очі,
й відказав зовсім іншим голосом, грубим, ніби
виговорюючи дружині за провину: «Машину тре�
ба полагодити, корм свиням купити, стільки ді�
рок у господарстві!» 

Але Галина пам'ятала не брутальну відмову, а
стихійний спалах людяності, тоді їй здалося, що
коханий знову став таким, яким був у юності. 

Наразі, прислухаючись до завивання хуртови�
ни, Галина намагається знайти в своєму серці рі�
шучість і впевненість: «Не можна впадати у від�
чай, бо це дорога для лукавого. Треба протистоя�
ти». Ніла Йосипівна позирає на доньку, її змор�
шкувате лице з синіми тоненькими жилками на
щоках пашить від сліз і холоду, вона тремтить,
мов у лихоманці. Галина раптом пропонує окри�
леним і твердим голосом:

– Досить плакати і сумувати, давайте краще
заспіваємо! 
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Старенька втуплюється на доньку нерозуміюче
й важко зітхає:

– Знову свої церковні? Християнські? І в кого ти
така вдалася? Хіба ж можна так сліпо вірити? Ой
дочко, дочко…

Галина не відповідає, а, обійнявши матір і усміх�
нувшись крізь сльози, починає співати. Вона спі�
ває щиро, із почуттям, вкладаючи у псалом всю
свою любов до Бога, до чоловіка, до дітей, до мате�
рі, до всього світу. Вона співає ще один псалом, по�
тім ще, й мати, що спочатку нехотя слухала, тепер
теж приспівує невпевненим кволим голосом. Га�
лина з радістю відчуває, як разом із піснею влива�
ється в душу світло, воно розтікається по всьому
тілу теплом. Їй уже не холодно й не моторошно від
завивання хуртовини, яка, здається, розгойдує ав�
то, мов колиску. «Ні, не вдасться тобі, хуртовино,
нас приспати. Не вдасться!» – впевнена жінка.

Велика, неземна радість, яку дає лише Господь, –
у цьому переконана Галина, – наповнює її серце, і з
її вуст із хвалою і вдячністю злітає молитва: «Госпо�
ди, Боже наш, єдиний і Всемогутній! Пробач, у чому
я не така, якою Ти хочеш бачити мене. Будь до ме�
не, Отче, милостивий. Господи, благослови Федора,
ти знаєш: він для мене єдиний, незважаючи ні на
що, я все йому прощаю у чистоті серця. Прошу Те�
бе: наверни його із темряви на праведний шлях,
проговори до його серця, зміни його помисли, на�
повни його душу Твоїм світлом і радістю, дай йому
відчути Твою безмежну любов, здатну воскресити
для нового життя. Господи, я не можу його змінити,
тільки Ти, Отче, можеш. Я віддаю Федора в Твої ру�
ки, вірю і знаю: Ти не залишиш мою молитву без
відповіді. І скільки б мені не довелося чекати, я буду
взивати до Тебе, Господи! Ти сказав: просіть – і дано
буде вам, стукайте – і відкриють, і я вірю, Ти посту�
каєш до його серця, і він відгукнеться.

Хуртовина
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Господи, благослови також Леоніда, Семена,
Олечку з Данилом і ненароджене маля, допомо�
жи їм знайти нічліг, потурбуйся про них, вірю: Ти
не залишиш їх серед степу в хуртовину. 

Боже, я за все Тобі дякую і благословляю Тебе в
радості й у смутку свого серця. І прошу Твого бла�
гословення для всіх людей, особливо для тих, хто
зараз потребує Твоєї допомоги й шукає тебе, Гос�
поди. Благослови мою маму і мене, укріпи духов�
но й фізично, і дай у всьому мудрості, збережи
наше життя і наші серця для Твого Небесного
Царства». 

VІІ
Федір, лежачи на тапчані, ніяк не міг заспокої�

тися. Невідступно свердлило мозок питання: «Що
там з Галею? Із мамою?». Він весь час поглядав у
вікно – там гуляла заметіль. Гуляла з таким зав�
зяттям і дикістю, немов на шабаші. Скоріше б
досвіток! За довгу від безсоння ніч Федір згадав
усе своє життя, і тепер лише чекав ранку, немов�
би вироку суду. Терзаючись у душевній борні,
задрімав лише під ранок, як раптом крізь сон
розчув крик і зойки. Кричала Олечка. «Невже по�
чалися пологи?» – злякався батько. Швидко під�
нявся, наблизився до кімнати, звідки долинав
крик. Там горіло світло, дідусь уже ніс цеберко га�
рячої води й миску. 

– Та заспокойтеся, народить вам такого козака
чи козачку! Бабця моя знає цю справу, – прика�
хикнув дід, підморгуючи йому.

І Федір відчув, як йому полегшало, як на хвиль�
ку відтанула від серця крига страху за єдину
доньку, що народжує свого первістка в такій глу�
шині без лікаря. «Хоч би медичну аптечку захва�
тили з собою, – пожалкував він. – І казав же – си�
ди вдома, сиди вдома. Ні, таки вирвались. І ось
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тепер маєш! Господи, якщо ти є, зглянься, щоб
усе було добре!» – проказав у думках Федір.

Від кожного крику доньки його батьківське сер�
це стискалося через страх за неї, за немовля. «Чо�
му ж так довго кричить?» – хвилювався він. 

Семен із Леонідом теж прокинулися і схвильо�
вано слухали крики породіллі.

– Хтось умирає, інший народжується – таке
життя, – тихо промовив Леонід і вдихнув на повні
груди, мовби набираючи в легені повітря, щоб
вистачило снаги вимовити головне й сокровенне,
що давно його хвилювало: – Яке дивне це життя і
незрозуміле, незбагненне до кінця. Це як засіва�
ти землю! Скільки не ореш, скільки не сієш, а ні�
як не зрозумієш, звідки у того малесенького зер�
нятка така величезна сила життя! 

– Так, так! – погодився Семен.
– Да, брате, – важко зітхнув Федір, і його очі

зблиснули при гасовій лампі вологою. 
Раптом пролунав сильний крик, і стало тихо.

Почувся плач немовляти. Такої розчуленості й
глибокої, спокійної радості, від якої у захваті
стискалося серце, Федір ще не знав. Тільки відчу�
вав, як від плачу новонародженого немовляти йо�
го серце тане, робиться м'яким, як віск, що хоч із
нього – те бери й ліпи. 

«Невже людина народжується лише для того, щоб
наробитись, настраждатись і, врешті, зникнути на�
завжди, безслідно? Ні, не може бути, не може бути», –
думав Федір з внутрішнім пієтетом і радістю.

– Ну, ось ти вже й дід! – Семен жартівливо ди�
вився на брата. 

Леонід приязно поплескав Федора по плечу і
потис руку, радіючи разом із ним.

Данила Федір ще ніколи не бачив таким радіс�
ним і задоволеним.

– У мене… У нас… син! Син! – радів він.
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І раптом Федора шпигонула думка: «Як же там
Галина? Що з нею? Якщо з дружиною щось ста�
неться, то я ніколи не прощу собі. Ніколи!» 

– Хлопці! Присягаюся, якщо Галя з мамою не за�
мерзнуть, – сказав Федір і, після важкої глибокої
паузи, впевнено додав: – Піду до церкви і покаюся.

Не звертаючи уваги на цікаві погляди братів,
підтвердив:

– Так, піду до церкви і покаюся. Так жити далі
більше вже не можу. Не можу.

Брати вмовкли і перезирнулися, а Данило (ра�
дість інколи буває егоїстичною) кліпав очима,
очевидно, ніяк не міг уторопати, до чого тут ці ду�
шевні негаразди.

За вікном починало ледь сіріти. Хуртовина тро�
хи втихомирилася, гула вже не так завзято, а
якось зморено, ніби з останніх сил.

– Ну що, брати, час іти, – запропонував Федір.
– Так, треба вже йти, – погодився Леонід, хоча

йому не хотілося розставатися з ковдрою.
– Давно не пам'ятаю такої завірюхи! Зараз, сла�

ва Богу, втихло, можна йти, – мовила старенька
надтріснутим голосом, немовби стара скрипка,
що розсохлася під дощами й вітрами.

– Візьміть лопати, мабуть, доведеться сніг роз�
чищати, бо мело хіба так! – хитаючи головою, по�
радив дід. 

Бабуся подала сулію гарячого молока і хліба для
Галини та Ніли Йосипівни й співчутливо додала:

– Дасть Бог, усе буде добре.

VІІІ
Хуртовина вщухла. Вона ще поблажливо диха�

ла вітром, наче не хотіла прощатися, і хапала за
поли. Іти було важко, місцями доводилося роз�
гортати намети снігу. Брати мовчали, намагаю�
чись не зустрічатися один з одним поглядами, бо
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всіх трьох хвилювала невідступна думка: «Як во�
ни там у холоді? Чи живі? А що, як замерзли?»
І, ненароком зустрічаючись очима, безпомилково
вгадували цю одну на всіх думку. 

Гаряче молоко гріло Федора проти серця, і від
цього ставало тепліше. Хоч і боліли обморожені
пальці на ногах, він ішов, щоразу, шурхаючи у
сніг, намагався триматися рівно. 

Сутінки розсувалися, рідшали, не в змозі опи�
ратися світлу, яке неодмінно мало прийти і запо�
чаткувати новий день. Крайнебо переможно
зацвіло ніжно�рожевим життєрадісним світлом, і
безкрайня просторінь степу ожила й засвітилася
чистою красою білого снігу і вдарила у срібні
дзвони, сколихнувши серце Федора так, що воно
прокинулося назустріч світлу. «Ні, таки є Бог! Не
може бути, щоб Його не було. Серцем відчуваю –
є!» – з надією думав Федір, і струмінь незвіданої
бурхливої радості, і спрагле відчуття душевного
спокою вщерть наповнило його.

Ось уже і до дороги недалеко, вже видно занесе�
ний снігом по вікна старенький «Жигуль». Федір
несвідомо пришвидшив кроки. «Господи, якщо я
їх застану живими, то піду до церкви і покаюся.
Обіцяю Тобі!»

Галя з Нілою Йосипівною теж раділи світлу, яке
пробивалося крізь замерзлі шибки й віщувало
життя. Галя взялася протирати пальцем на склі
вічко, хукаючи на нього, й уздріла очима знайомі
постаті. Вони наближалися. Сльози радості рап�
том вихлюпнулися і накрили все довкола, лише
чула крізь пришвидшене серцебиття, як запра�
цювали лопати, відкидаючи сніг, як гукав Федір
зовсім іншим, молодим голосом:

– Галю! Галочко! 

2006
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Віра Дмитрівна досмажує млинці. Рум'яні, ме�
режані – вже о�он ціла гірка! «Де там правнучок?
Хай би поїв тепленьких. Уже як утупиться в той
комп'ютер (комп, як він називає) – не відірвеш,
хоч би й силоміць тягнув! Тільки зі школи прибіг –
і мерщій за те чудо техніки! І так щодня. Оце ж
понапридумували тих ігор, – нарікає старенька. –
Віртуальних! Лихо від розуму! Хіба не так? Ав�
жеж, лихо… А раніше ж – то в квача, то в піжмур�
ки, то в гилки гралися. А тепер – сам один у полі
воїн. Як же він сам себе називає? Кібервоїном чи
що? Того вбив, того ранив… О�о�хо�хо�хо�хо, світ
такий жорстокий, аж страшно: хто виросте з цьо�
го покоління ігроманів? Хто? Скажіть на милість,
люди добрі! Ми діти війни, але та війна вже мину�
ла давно, тільки пам'ять – як рана, що нагадує
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про себе час від часу. А наші онуки й правнуки –
діти сучасної віртуальної війни – вона теж ра�
нить їх серце, тільки ранить уже по�іншому: в
них зникає відчуття чужого болю. Та що там ка�
зати… Батьки халатно ставляться до виховання,
та й школа, і суспільство теж! А це ж – небезпека,
ще й яка! Чи, може, я таки справді роблю з мухи
слона? Може, онук і син мають рацію? Так і має
бути, бо зараз усе по�іншому? А тільки ні! Я ж ба�
чу, що з Данилком коїться, він начебто не в квар�
тирі живе, а в моніторі компа: там у нього друзі,
вороги, інтереси. Він відвикає від реального жит�
тя, котре в нього все менше емоцій викликає. Хо�
ча… іронії у нього доволі�і! Ну, хіба це нормаль�
но? Так що нічого я не перебільшую, – доходить
висновку літня жінка, наливаючи ополоником
рідке тісто на сковорідку. – Тепер люди зовсім ін�
ші стали. Парканами відгороджуються одне від
одного. Кожен сам по собі, тільки для себе, а
ближній умиратиме – пройдуть мимо. А то ж що?
Бузувіри збиткуватимуться над беззахисним –
очі в Сірка позичать, відвернуться: і не бачили, й
не чули, і не знаємо... Ні, все�таки в нас, у селі, ще
по�іншому! Вже не так, як було, але людяніше.
Хоча… Хто раніше в селі хату на замок зачиняв?
А тепер? Хоч і на сто колодок замкни, а вже як на�
думали щось поцупити, то не встережеш!». 

Вірі Дмитрівні стає непевно й дражливо на ду�
ші, раптово проймає такий туск: її ж бо хати�
нонька, рідна, біла, ще й садок вишневий коло
хати, полишена на сусідів (чоловік кілька років
тому відійшов у засвіти від раку легень, за яки�
хось півроку не стало), а вона, відколи її онук із
невісткою гайнули на заробітки до Португалії,
доглядає правнука Данилка в міській квартирі.
Усе було б ще нічого, якби не так високо: гей�гей,
аж на дев'ятому поверсі! Під самісінькими хмарами.

Грицько Опанасович

105



Не в її віці вже дряпатися сходами. Ні, ліфт пра�
цює, старий, із випаленими кнопками, – їх гидко
натискати пучками, але чургикає, тільки сіль�
ську жінку іноді штрикне в самісіньке серце хво�
роблива думка: «Ану, як гепнеться в Тартарари?!
Угу! Все може статися! Скільки таких випадків –
он по телевізору! То вагітну молодицю розчавило
дверима ліфта, то когось покалічило, бо трос
обірвався». Тож Віра Дмитрівна, що не звикла до
благ міської цивілізації, змушує себе увійти в ка�
бінку підйомника тільки у разі необхідності на�
гальної справи – щось підкупити в супермаркеті
чи на ринку. Але так само колишня сільська вчи�
телька незатишно почувається не лише в кабінці
ліфта, а й у місті – тут їй також бракує повітря
степового простору й відкритого горизонту, коли
вона неспішно тупцяє хідником, їй бачиться,
мовбито вона летить сторчма в невідомість, за�
хоплена галасливим виром балакучо�деренчли�
вого мегаполіса, де простір, стиснутий, наче в
ліфті, до розміру клітки – нікуди не втечеш. За
півтора роки начебто вже трохи призвичаїлася,
звиклася, але все одно місто для неї чуже й важ�
ке. «Можна було б уряди�годи навідуватися до
своєї хатиночки – легше було б на душі. Так ні,
Данилко з квартири й кроку ступити не хоче. У
нього друзі – тільки в соціальних мережах! А в ба�
би інтернету немає. Тільки що це за друзі – фан�
томи якісь! Ні, таки світ догори дригом перевер�
нувся! Ще і як перевернувся!»

Віра Дмитрівна визирає у вікно. Під вікнами
стирчать вершечки тополь, далі звична панора�
ма: залізо�бетонний урбаністичний ландшафт і
ген�ген – на горизонті – пасемце річки Південний
Буг і блакитні крани для підйому морських суден.
Ці металеві конструкції видаються жінці схожи�
ми на металевих корів у стилі абстракціонізму,
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чи сюрреалізму, чи постмодерну? Сільська вчи�
телька не надто розуміється на стилях, але асоці�
ативний образ одразу повертає її до знайомих
картин: звичайні живі корови вранці йдуть на
пашу, минаючи її хату, а ввечері повертаються
додому. Вона вже добряче занудьгувалася за їх
«му�у�у», оте радісне «му�у!» звучить їй густо�вер�
шково й пахне парним молоком. А тут, у місті,
щодня – лише нескінченні череди машин, смог і
молоко – у пластикових пакетиках на полицях су�
пермаркетів – його смак далекий від справжнього.
Але не лише молоко, а й сучасне життя старень�
кій вчительці здається синтетичним, з нього ви�
тіснили смак життя і замінили штучними напов�
нювачами, щось на кшталт усякого дріб'язку,
який рекламують на телеекрані, на газетних
шпальтах і скрізь, куди не поверни голову: хоч
вуха затуляй і очі закривай! 

«Людина ніби запакована в пластиковий паке�
тик... Таке все фальшиве у нашому повсякденні…
Те, що раніше вважалося аморальним, тепер стало
нормальним! Хіба не так? Кінематограф проду�
кує псевдогероїв, ніби пластикові стаканчики з
йогуртом! Люди добрі, у мене таке враження, ні�
би всі політики й економісти ламають голову над
тим, як знешкодити в людині людину! І їжа з ти�
ми добавками та консервантами, та ароматиза�
торами, з тим глутаматом натрію, з ГМО, без
ГМО… Чого тільки там немає? Хто зна? – глибо�
кодумно замислюється бабуся. – Може, сьогодні
генетичному коду нації чипси та сухарики з кан�
церогенами загрожують більше, ніж Чорнобиль?
У Данилка вже й алергія, особливо на інгредієнти,
що не є харчовими – а це ж тепер чи не в кожному
продукті?! Літом у лікарні лежав, навіть морозива
тепер не можна. Бо виявляється, морозиво теж
без молока робити навчилися! Абсурд! На кожному
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кроці! Але де там мій правнучок? Вистигнуть же
млинці!», – спохватилася старенька. 

– Даню�юша! Да�а�нька! – гукає вона, й перече�
кавши хвилину, вже суворіше, з притиском: – Да�
ни�и�ло�о!

У відповідь – анічичирк! 
– Десять разів треба кланятися? – крутить голо�

вою Віра Дмитрівна й таки манджує в кімнату до
правнука. – Чи ти не чуєш? Іди вже їж млинці. 

– Бабунь, ну ще трошки, зачекай! – просить
хлопча, не відриваючи очей від азартного видива
космічних воєн. 

– Ти ж любиш. Іди, а то прохолонуть. Кидай уже
свої стрілялки!

– Бабунь, ну�у, з'їм я твої млинці, ніде не дінуться.
– А уроки! Ти думаєш робити уроки? Давай їж і

за уроки.
– Уроки, уроки… Бабунь, зараз прийду, вже

майже до вищого рівня дійшов, а ти завадила.
– Який ти неслух! От повернуться мама з тат�

ком із тієї Португалії та побачать, що синочок ле�
дарює і геть вчитися не хоче, та й поїдуть назад! 

Данилко й вухом не веде на бабусині докори, а
Віра Дмитрівна переймається вже подумки, бо
жаль їй малого: «От поїхали казна куди! А дитину –
на прабабу! А що я можу вдіяти? Мені його жаль,
ну, накричу, ну, пожалію… А йому ж треба бать�
ківська й мамина ласка та контроль. Його ж ре�
альний світ не цікавить. Я б той комп'ютер взага�
лі з квартири викинула геть! Або хоча б на місяць
чи на два на карантин вивезла. Данилко світу біло�
го не бачить: ні неба, ні дерев, перед очима – лише
монітор. Навіть горобців не чує, коли вулицею
йде, весь час навушники від мобілки у вухах
стирчать – це ж глуха стіна між ним і життям.
Батьки на все дивляться крізь пальці, мовляв,
добре, що дитиночка ніде не вештається, а вдома.
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Так він же не вдома – він казна�де! Він неприсут�
ній у житті! То я мовчу. А що я можу? Що?» 

Врешті Данилко таки біжить підстрибом до
кухні й ніби нехотя, із кривдою в очах, намазує
млинця полуничним варенням, а потім вминає
за обидві щоки, вмочаючи ще й у сметану, до�
машню, бо крамничну йому не можна з його
алергічною реакцією на неїстівні домішки. 

– Ну, як млинці, смачні? – допитується Віра
Дмитрівна.

– Угу! 
– Що там у школі? – цікавиться бабуся, коли

вже Данилко наївся і відсунув тарілку.
– Все нормально.
– Катерина Іванівна запитувала тебе сьогодні?
– Ця Катька вже усіх дістала!
– Господи�и! Данило! Хіба ж можна так про вчи�

тельку? 
– Можна, – відповідає четвертокласник і ди�

виться на бабусю такими янгольськими очима. 
«Ну от що ти з ним будеш робити?! Свари не

свари – нічого не допомагає. Та й хто тепер для
малюків авторитет? Ні тато, ні мама, ні тим паче –
прабабуся. Телевізор хіба що?! А там ті ж самі вір�
туальні ігри, вбивства, злочини, матюки… Стіль�
ки зла й жорстокості в мирний час, що у війну
стільки не було… Ну от скажіть, люди добрі, як
вижити цим малим, нерозумним дітлахам під
віртуальними трасуючими снарядами й лишити�
ся людьми, здатними співпереживати людській
біді?» – подумки запитує бабуся в новітніх світил
педагогіки – вона, чесно кажучи, їх не знає, але ж
мають бути! Подібні до Макаренка, Сухомлин�
ського й до її першого вчителя?

– Данилку, вчительку треба поважати. Це ж
твоя перша вчителька! – мовить Віра Дмитрівна і
сама розуміє, що такі дидактичні настанови для
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правнука – пустопорожні, він завжди знаходить
виправдальні аргументи на будь�які зауваги. –
Катерина Іванівна тебе навчає…

– Вона більше кричить, – перебиває школярик.
– Бачила б ти, бабунь, як вона сьогодні на Сашка
горланила! 

– Заробив, мабуть.
– Угу! Заробив! Отак ні з того ні з сього підлеті�

ла, наче фурія на мітлі! Бем указкою по парті – зі
всього маху! Указка трісь – і на цурпалки! А вчи�
телька хапає зошита й верещить: «Неук! У тебе
руки звідки ростуть?! Що це за каракулі?» 

– А Сашко що?
– Скорцюбився на парті, реве, як той бугай:

«У�у! У�у�у!». Червоний, сльози кап�кап на зошит.
Потім Ка… Катерина Іванівна пошвендяла до
дошки на своїх височенних каблуках, крутить ду�
пою, ніби на подіумі!

– Ну й вирази, лишенько! Мамочко рідна! – І по�
думки: «Оце тобі інтелектуальний акселерат. Ди�
тина індиго!» 

Віра Дмитрівна, напевне, не зуміла б пояснити
достеменно, що означає це загадкове «дитина ін�
диго», окрім, як «дитина нової цивілізації», бо так
називає Данилка його батечко, й хлопчику це ім�
понує. 

Школярик не звертає уваги на бабусині вигуки,
йому кортить доказати цю історію:

– Сашко зуби вишкірив, кулака тій Катькі, Ка�
терині Іванівні, тиць у спину! Всі, як зарегочуться!
А Катька, Катерина Іванівна, – знову виправився
Данилко, хитрувато кліпнувши блакитними оче�
нятками, – обертається і… тут, бабунь, як почала
кричати, наче за сто баксів найнялася: «Що ви
либонитеся! Ви ж неуки, будете свиням хвости
крутити! Не хочете вчитися, відкривайте, зараз
же щоденники! Усім двійки!» А до Сашка: «Геть у
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куток, і завтра без батьків не приходь!» А Сашко�
ві батьки взагалі її не празнують!

– А�а, так ти двійку отримав!? Тоді зро�зу�міло!
– Не тільки я, а всі – з поведінки. 
– Негарно ви чините з учителькою, – сумно зау�

важує Віра Дмитрівна, покартавши онука за
двійку, більше для годиться. 

– Бабунь, ми негарно! А вона – гарно? Вона нас
не любить. Ніскілечки! 

Старенька пильно глянула на правнука.
– Бабунь, ти ж на мене теж кричиш, але я на те�

бе не ображаюся. Ти мене любиш, а вона ні, – по�
яснює малий. – Скоріше б уже вона від нас поїха�
ла в ту Австралію до кенгуру. Кажуть, у неї там
бойфренд, вона скоро одружиться і гайне до ньо�
го. Хай їде, щоб ми її більше ніколи не бачили! Ба�
бунь, а хочеш, скажу, звідки в неї той бойфренд
узявся? У соціальних мережах – сам бачив Кать�
кину фотку! А знаєш, що вона написала? – гигоче
хлопчисько.

Бабуся зиркає на Данилка очікуюче: «Ну що
могла такого смішного написати ця молоденька,
епатажна, як тепер кажуть, вчителька, що учні
смішки справляють?».

– Люблю м'ясо без гарніру! 
– М'ясо? 
– Уяви собі, бабунь, вона так і написала! І біль�

ше нічого. Тільки одна фраза: люблю м'ясо без
гарніру! Оце все її хобі! 

– Ну�у, в кожного свої смаки...
– Сашків татко називає її хантеркою. 
– Ким?
– Хантеркою! А�а�а, не знаєш, хто це такі? – іро�

нічно поглядає школярик на стареньку Віру
Дмитрівну.

– Боксер начебто якийсь, здається, з Африки
чи що? Я ж боксом не цікавлюся.
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– Бабунь, ти геть від життя відстала. Хантери –
це мисливці! – пояснює четвертокласник.

– І на кого ж вони полюють? – приголомшено
запитує старенька вчителька. 

– На людей! – мило посміхаючись, відповідає
правнучок, розмотуючи цукерку.

– На людей? – оторопіло перепитує бабуся.
– Так! – задоволений враженням Данилко. 
– Одну цукерку і більше не чіпай, ти ж знаєш,

що може бути кропив'янка.
– А може й не бути.
– Цукерка цього не варта, щоб…
– А хочеться!
– Так ти кажеш – на людей? – повторює Віра

Дмитрівна. – Ніби мисливці на полюванні? –
уточнює і не може зрозуміти вона. – Ти це серйоз�
но? – бабуся пригадує, що нібито щось чула про
цих хантерів – передавали по теленовинах.

– Ну, не всі. Хед�хантери – на людей, – спокійно
відповідає малий, ніби вивчений урок. – Дог�хан�
тери – на собак. Тренд�хантери – за усім новим,
за модними речами, за новим телефоном, за
смартфоном – знаєш, який крутий! Бабунь, я теж
такий хочу!

– У наші часи гонитва за модними речами – мі�
щанством називалася, а тепер – ніби йдеться про
престиж! Світ таки котиться в Тартарари, – журно
зауважує старенька й додає: – Про той, як його…

– Смартфон, – швиденько підказує правнучок.
– Забудь, у тебе вже є мобільник, до того ж но�

вий.
– Новий?! Навіть не смартфон, – вдає ображе�

ного Данилко. – А у Сашка сматрфон, і у Владика
теж, і у…

– Да�ни�ло! – суворо зупиняє бабуся.
– Бабусю, ну чим я гірший від них? Скажи? –

насуплюється правнук. 
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– Якщо б мав той телефон, то міг бути й гіршим.
– Ну, бабунь… – і після паузи тихенько, незлости�

во перекривляючи: – В Тартарари, в Тартарари…
– Що ти там мугичеш? Тобі й так намагаються

все найкраще дати, – підвищує тон Віра Дмитрів�
на й потім тихенько, мовби сама до себе: – Але
щоб через інтернет організовуватися у зграї і по�
лювати на людей? Такого ще світ не бачив!

– Хед�хантери – це як вовки – санітари лісу. За�
раз стільки бомжів розвелося, від них так воняє,
зайти в трамвай неможливо! – морщить кирпа�
тенького носика хлопчак, дожовуючи ще одну
шоколадну цукерку.

– Данилку, та ти що? – злякано вигукує Віра
Дмитрівна. – Це що? Нова нацистська теорія су�
часних бузувірів?! Життя – це ж від Бога! Ніхто не
має права забирати його. Ніхто! Затям! Хто тобі
вбиває в голову такі переконання? Не смій мені
по тому інтернету спілкуватися з такими, – літня
жінка нервується, намагаючись віднайти потріб�
не слово, – що й людьми назвати важко. З тими…
людиноловами, – важко видихає Віра Дмитрівна. 

– Та ні з ким я не спілкуюся, бабунь. Ти запита�
ла – я сказав! Я ж слухняний, гарний хлопчик. Ти
мені віриш? – правнучок дивиться янгольськими
очима й мило посміхається.

«Ще й кепкує з мене старої! Ну от що ти з ним
будеш робити? Знає, що в мене м'якне серце від
його усмішки», – у Віри Дмитрівни після цієї роз�
мови руки аж тремтять, вона обертається до пли�
ти, щоб Данилко не помітив. Старенька, майже
сімдесятилітня, жінка боїться за цього малого,
милого й любого їй шибайголову, як вона іноді
називає свого правнука. «Це все інтернет! Батьки
за кордоном – гроші заробляють, а сина наприз�
воляще лишили, на стару бабу. Інтернет його ви�
ховує замість них. Я ж не можу замінити йому ні
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батька, ні маму, я тільки куховарка в міській
квартирі. Куди це годиться? Ніби не в мирний
час живемо, а в якесь лихоліття, що за шматком
хліба треба тарабанитися світ за очі! Наступного
тижня подзвонять – скажу, напевне скажу: «Все,
любі мої! Хватить по закордонах батракувати,
вертайтеся додому, коли не хочете сина занапас�
тити!».

– А до чого тут Катерина Іванівна? – трохи зас�
покоївшись, запитує вона.

– Як до чого? Бабунь, у неї в очах такий азарт,
коли вона кричить! А в пальчиках із манікюром
тримає вказівну палицю, ніби справжнісінький
наган! Як у бойовиках! Якби в неї був пістолет,
вона б нас повбивала. Угу�у… А що б їй завадило?

– Данило, не смій так… про вчительку. Не смій!
Дитино, я вже геть стара, а до цих пір із шаною
згадую свого першого вчителя – Грицька Опана�
совича.

– Кого? Кого? Грицька? Опанасовича? – іроні�
зує хлопчак. – Ім'я таке чудернацьке: Грицько! 

– Це ж українське ім'я, дитино! Щоправда, су�
часні батьки так не називають своїх синочків.

– А чому не Гриць, а Грицько? Він що, малень�
кий був? Він що, ліліпут?

– Дмитро, Дмитро, насмішник ти нерозумний.
Душа в нього була велика! Світла! На вигляд –
звичайний чоловік середнього зросту, тільки вій�
ною скалічений… А чому Грицько Опанасович –
він сам так назвався. Так його і кликали все жит�
тя: і діти, й сільчани. Гриць – це Григорій! 

– А�а! Он як! Георгій�змієборець?!
– Григорій, а не Георгій! До чого тут змієбо�

рець?
– Я про того дядька�супермена на коні, що змія

вбиває! Пам'ятаєш? Ми весною на екскурсію їз�
дили від школи, там у музеї – в тому, що недалеко
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від МакДональдза на Хрещатику, ікона така –
«Георгій�змієборець» називається! 

«Ти диви – запам'ятав? – дивується Віра Дмит�
рівна. – Ще не все втрачено!» – літня жінка згада�
ла, як після приїзду поцікавилася, що правнучку
сподобалося у столиці, а хлопчак блискавично
випалив: «МакДональдз!». Бабуся тоді не стрима�
ла розчарування: «Ну, і варто було плуганитися
аж у самісінький Київ? Гроші витрачати? Наче в
Миколаєві немає тих маленьких булок із м'ясом і
сиром? Це вони в рекламі – великі, а так – і вкуси�
ти нічого!». 

– А ти правильно, Данилку, підмітив, Григорій
Опанасович теж, як Георгій�змієборець! – радо
погоджується старенька. 

– Він що, лицар у обладунках зі списом у руках?
Ото, як у фільмі… Як його?..

– Ні, Грицько Опанасович, швидше, лицар у по�
ношеній солдатській гімнастерці. Мені тоді шість
рочків було, ще менша за тебе була. Наче бачу
оце зараз – привіз його голова колгоспу своєю по�
луторкою. Учитель із орденами й медалями на
грудях, у правій руці – наплічник, а замість лівої –
пустий рукав теліпається… – зітхнула Віра Дмит�
рівна. – Потім дізналася: був поранений у Кор�
сунь�Шевченківській битві, вже наприкінці війни.
Його після госпіталю одразу направили в сіль�
ську школу, бо в нас не було вчителя. Те, що в нас
тепер буде справжній вчитель, та ще й фронто�
вик – ми були раді�радісінькі! 

– Розкажи про Грицька Опанасовича, – просить
правнук бабусю і мружить блакитні оченятка, ве�
селі, живі, від них, здається, промінчики стриба�
ють по білому кахлю на стіні, ганяючись за со�
нячними зайчиками. 

– Це щоб уроки не вчити, хочеш час вигадати?
– Просто цікаво, – мило посміхається хлопчина
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й, нібито ловлячи бабусю на каверзі, ущипливо
запитує: – Бабунь, так… цей Грицько Опанасо�
вич теж на війні був – людей убивав? Теж?..

– А�а�а! О�он куди ти хилиш?! Ехе�хе�хе, Данил�
ку, Данилку, розумник ти нерозумний! Як можна
порівнювати відвагу, жертовність у боротьбі з
фашизмом і людиноненависництвом? Немає
більшої любові, ніж віддати життя заради інших,
заради своєї батьківщини. Тепер ці слова вже ні�
чого не означають для вас, дітей… – «І для вашої
Катерини Іванівни», – подумки додає Віра Дмит�
рівна й продовжує, тамуючи хвилювання: – І Біб�
лія каже: немає більшої любові, ніж жертовна лю�
бов заради ближнього свого. Грицько Опанасо�
вич – найдобріша й найчесніша на світі людина,
яку я знала за все своє життя! А те, що на фронті
був і не відсиджувався в окопах чи за канцеляр�
ським столом, так, навпаки – це повагу викликає,
честі йому додає.

– Так він теж убивав, а ти казала…
– Мабуть, убивав, це ж війна! Фашисти вдерли�

ся на нашу землю, розстрілювали і дітей, і жінок,
у селах Грейгово, Богданівці – масово! А скільки
сіл попалили, скількох юнаків і дівчат вивезли у
Фатерлянд! Майже п'ятдесят тисяч – це тільки в
нашій області! І мою двоюрідну сестричку, я її
більше не бачила. А в концтаборах євреїв заживо
спалювали в газових камерах. Це була наруга над
людиною, а ми вистояли, перемогли ворога. У цій
кровопролитній війні стільки бійців убитих,
стільки дітей сиротами лишилося! – каже бабуся
в емоційному надриві, пильно дивлячись на
хлопчика. 

Він не витримує, опускає очі. 
– Данилку, щоб іти в атаку під кулями й снаря�

дами, треба мати мужність, а щоб убивати впри�
тул, знущатися, принижувати ні в чому не винних
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людей, як хед�хантери та подібні до них, мужнос�
ті не треба, а тільки – ницості. Та що там казати!
Ти ж цього не розумієш!

– Бабусю, я просто запитав, не нервуй. Стовід�
сотково згоден із тобою. Розказуй краще про
Грицька Опанасовича. 

– Так тобі ж нічого не цікаво, крім комп'ютер�
них стрільбищ! Ти ж над усім насміхаєшся! 

– Бабусю, мені все цікаво, а особливо про
Грицька Опанасовича, – вдає серйозного малий
хлопчисько, підпираючи рукою голівку з розку�
йовдженим каштановим чубом.

– О�о�о! Угу�у, угу! – скептично зиркає бабуся на
правнука поверх окулярів.

– Обіцяю, буду уважно слухати! І мовчатиму!
Чесно! – кліпає оченятами Данилко.

«От пуцьвірінок, знає, що я його люблю і кепкує
з бабусі! Чи він буває коли серйозним?», – Віра
Дмитрівна всідається на стільчик, кидає погляд у
вікно, за горизонт – десь там її село, рідне�рідне�
сеньке, й починає розповідати:

– Усі в селі були схожі чимось одне на одного,
зрозумілі, звичні, а Грицько Опанасович був ін�
шим, особливим. «Господній чоловік», – казали
про нього моя бабця й додавали: «У нашого
Грицька Опанасовича погляд такий чистий,
просвітлений, мовби на образі святого Миколая.
І дивиться на тебе так, начебто в самісіньку душу
зазирає. Перед ним не можна лукавити – він ба�
чить серцем!» Було, іде наш учитель вулицею, так
усі виходять, щоб привітатися з ним. Наш пово�
єнний клас був нелегкий, багато переростків, а
тут довелося сісти за парти, не всі хотіли вчити�
ся, не всі звикли до дисципліни, Грицьку Опана�
совичу довелося чимало зусиль докласти, а були
важкі часи: ні вдітися, ні взутися, ні підручни�
ків, ні писати не було на чому. Старі газети або
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паперові мішки зшивали – ото й були нам зоши�
ти, а сік із бузини або буряка – за чорнило. Ось
так, Данилку, – скрушно подивилася на хлопчину
Віра Дмитрівна. 

– Бабунь, а чорнилом як писали?
– Дерев'яне писальце (в нього вставлялося ме�

талеве перо, роздвоєне на кінці) умочали в буря�
ковий сік зі звареного буряка й між газетними
рядками виводили літери. Авторучок тоді не було.
Це зараз чого тільки немає: ручки на будь�який
смак і зошити з кольоровими обкладинками. Та
ми раділи й тому, що мали. А ще коли чули від
учителя лагідне слово, як нагороду за старан�
ність. А ми – діти війни, обділені любов'ю і ува�
гою, тож від підтримки Грицька Опанасовича в
нас крила виростали, сили подвоювалися. У на�
шого вчителя�фронтовика була навіть своя іє�
рархія заохочень до навчання! За найкращі оцін�
ки впродовж тижня Грицько Опанасович дозво�
ляв проїхатися на самокаті. 

– На чому, на чому? На самокаті?! – сміється
Данилко.

– Стаєш на дощечку, відштовхуєшся ногою
кілька разів від землі, тримаєшся за кермо і�і…
їдеш. 

– Схоже на скейтборд!
– Трохи схоже, – погодилася прабабуся. – Тільки

в самоката ще кермо було нікельоване – так ви�
лискувало! Грицько Опанасович спеціально пої�
хав до міста й купив новенький самокат. У селі
більше ні в кого не було самоката. Данилку, ми не
могли суботи дочекатися: коли, нарешті, наш
учитель оголосить, хто ж був найкращим, най�
стараннішим, найкмітливішим, той і матиме ви�
нагороду! Яка то радість – проїхатися селом най�
довшою вулицею, та ще й у неділю, на очах у
всього села! Куди там тому Лас�Вегасу з його
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розвагами! Баби, діди повиходять, малеча пови�
бігає… 

– Бабунь, а чому Грицько Опанасович не купив
хоча б велосипед? Куди на тому самокаті можна
заїхати? – веселенько запитує школярик.

– Який там велосипед, правнучку? У кого тоді
були гроші на той велосипед! Шматка хліба дово�
лі не їли, а ти кажеш велосипед! Ходили обірвані
та напівголодні – майже всі. Ну в кого там батько
голова колгоспу чи завфермою, то ті не так біду�
вали. А в сорок сьомому ще й голодовка була…
Грицько Опанасович схуд, ледве ноги волочив, а
нас, дітлахів, намагався підкормити. А що в ньо�
го було? Те ж, що і в нас. Так що, Данилку, той са�
мокат був найкращим за всі велосипеди! 

– Бабунь, ти теж їздила на самокаті? 
– На самокаті покататися вдалося, а на гостину

до вчителя не потрапила. 
Данилко заінтриговано дивиться на Віру Дмит�

рівну.
– На маленькому городі біля садиби в Грицька

Опанасовича ого�го які дині родили! Такі дині –
ти собі не уявляєш! Так от динь якраз і не покуш�
тувала.

– Бабунь, чого не покуштувала? Динь?
– Смійся, смійся з бабусі, шибенику! Зараз на

базарі з нітратами, що можна й отруїтися, а тоді
такі дині й кавуни солодкі родили, ого�го! Не те,
що тепер! А все одно таких динь ні в кого не було,
як на обійсті Грицька Опанасовича! Продовгуваті,
великі й такі неймовірно запашні, а в середині –
ніжно�оранжеві, так і світилися цукристим нек�
таром, так і просилися до рота! Для нас то були
найбажаніші лакітки! Найвищим пошанівком
було поїсти динь у господі вчителя. Це була най�
вища нагорода. Раз на рік, восени, коли дині до�
стигали. Ото вже й старі діди позирали з цікавістю
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і повагою на хлопчака чи дівча. А що? Сам учи�
тель на гостину до своєї хати запросив! 

– Бабунь, у чому проблема? Зірвала б собі динь�
ку та й покуштувала! – порадив хлопчисько, хит�
ренько підсміюючись.

– Даньку, Даньку… – картаюче дивиться Віра
Дмитрівна на правнука. – Для нас це було свято�
татством. Хоча в інших господарів і квітники, й
садки, траплялося, обносили, куди гріха діти, але
в Грицька Опанасовича – не чіпали.

– Так удома б насадила, це ж не ананаси!
– Удома теж росли, але то були не такі! Та й

справа не в динях, а в честі сидіти за одним сто�
лом із Грицьком Опанасовичем. Він для нас був
не лише вчителем, а ідеалом людини. Це тепер у
тебе і твоїх однолітків жодних ідеалів.

– Чому жодних?
– Ну… хто, наприклад? 
– Так ти ж не любиш бойовики, що тобі казати?

Ти не розумієш…
– Ну хто, хто?
Четвертокласник піднімає очі на стелю, зади�

раючи симпатичного кирпатого носика, й почи�
нає перелічувати:

– Термінатор, Бєтмен, Конан�варвар ще, Хи�
жак…

– Досить! Досить! Ти що насміхаєшся із мене? –
зупиняє бабуся правнука. – Я так і знала! Антиге�
рої з пробірки! ГМО! Тільки чекала, може, ти хоч
одну живу людину назвеш, справжню? А ти про
хижаків, знову про тих хантерів?

– Ну, Арнольд Шварценеґґер! Він знаєш, який
сильний! – захоплено вигукує Данилко й трохи об�
ражено кидає, відвертаючись: – Я не про хантерів.

– То сила зла – в кулаках, у біцепсах, у зброї, а
сила любові – в лагідній вдачі, в незлобливому
серці. Врешті, сила – в красі, у квітах, – старенька

Оксана СМОЛА

120



пригортає правнучка до себе. – Ну, досить бурмо�
ситися, Данилку, я ж боюся за тебе. Війни давно
немає, а так – ніби на війні... Тільки зараз не тіло
вбивають, а душу – от що страшно! І вбивають оці
віртуальні псевдогерої, а ти думав!

Віра Дмитрівна довго мовчить, Данилко теж,
прихилившись до бабусі, тихенько каже, ховаю�
чи очі:

– Бабунь, я тебе люблю, але ти так відстала від
життя! Нічого не розумієш. Зараз інший час. 

– Це життя від життя тікає, Данилку, а не я від�
стала. Та не буду сперечатися, прийде час, ти сам
зрозумієш.

– Коли стану таким старим�престарим, як ти?
– Сподіваюся, що раніше. 
Бабуся й хлопчик якийсь час мовчать, а потім

колишня вчителька змушує себе говорити, відга�
няючи важкі думки. Картини повоєнного ди�
тинства для Віри Дмитрівни за довгі десятиліття
не потьмяніли: вона їх береже в серці, ніби старі
фото, з якими не хоче розлучатися і водночас по�
терпає, що з ними станеться після неї… Розпові�
даючи, літня жінка вихоплює ті фотознімки з
власної свідомості, наче з невидимого полум'я,
боячись, щоб вони не згоріли, не збезвістилися, а
залишилися хоча б у пам'яті правнучка. 

– Знаєш, Данилку, у Грицька Опанасовича такі
квіти в палісаднику цвіли дивовижні! Гладіолуси
– червоні, як вогонь, і білі, як сніг, і ніжно�рожеві,
як схід сонця. І півонії, такі великі, розкішні. Ми
ніколи не рвали. За своє життя, Данилку, я не
зустріла більше людину, яка б так любила квіти,
як наш скалічений учитель�фронтовик. 

– Грицько Опанасович сам вирощував квіти? –
запитує хлопчик. 

Бабусі здається, що запитує знічев'я, щоб її не
образити.
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– Ні, не сам, – відповідає вона. – Жіночка в нього
була, худенька, маленька, спокійна, літом часто у
квітнику поралася, з таким же тихим і ласкавим
поглядом, як і в Грицька Опанасовича. Тільки в
очах більше суму. Дітей у них власних чомусь не
було, може, через це, – зітхнула Віра Дмитрівна. –
Вони обоє дуже любили нас, школяриків. Одного
разу вчитель приніс букета до класу, поставив у
глиняний глечик – і столи, збиті з грубих старих
дошок, і сірі стіни, що аж пліснявою взялися, і до�
щовий осінній день – усе ожило! Засвітилося, за�
ясніло. І ми теж заусміхалися квітам і Грицьку
Опанасовичу. «Цінуйте, діти, красу. Краса нас
робить людьми», – вимовив учитель, і погляд у
нього був проникливо ніжний, всерозуміючий і
всепрощаючий. А тут голова партосередку звід�
кись узявся, ніби за дверима чекав, увійшов та
так прискіпливо витріщився на вчителя, з такою
підозрою доскіпувався: «А чому не праця, Гриць�
ку Опанасовичу? Товариш Карл Маркс казав:
«Праця створила людину!». А раніше, Данилку,
слова зайвого боялися сказати, щоб не приписа�
ли політичну неблагонадійність, щоб не потра�
пити під немилість начальству, а то й до тюрми.
Це зараз усі говорять, що хочуть – і ніякої відпові�
дальності, а тоді… 

– О�о! Так твій Грицько Опанасович ніякий не
супермен, боявся того дядька?! – ущипливо пере�
биває хлопчисько. 

– Не думаю, Данилку, що вчитель боявся, але,
мабуть, остерігався, але при цьому ніколи не кри�
вив душею, хоч і не говорив усього, що думає.
Грицько Опанасович був до себе дуже вимогли�
вим і до нас, школярів, але водночас він жалів і
нас, і всіх людей за їх слабкощі. Він тоді так жаліс�
ливо повів очима на того партійного служаку та й
каже: «Праця теж, звісно, Пилипе Онуфрійовичу.
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Краса – це і природа, і результат праці. Але якби
не було квітів, – уявімо собі, – то наше життя було
б вечором без ранку!». А той: «Щось ви заковирис�
то говорите, шановний товаришу!» А вчитель
знову своє: «Я, товаришу парторг, кажу школя�
рам, що треба вчитися бачити й цінувати красу.
Хіба не прекрасні ці квіти?» Старий компартієць
здвинув плечима, глипнув на Грицька Опанасо�
вича, мовби на дивака: «Квіти як квіти. Може, й
гарні, заперечувати не буду, та яка користь від
них нам, радянським людям? Особливо зараз,
після війни? Нам заводи, фабрики відбудувати
треба, народне господарство відновити, житло
для людей, а ви про… квіти!». Учитель тихо додав:
«Красу не покладеш до кишені, як шматок хліба,
нею можна лише милуватися». «Навідайтеся до
мене, Грицьку Опанасовичу», – роздратовано на�
казав парторг і забухкав юхтовими чоботами до
сінешних дверей. Ми аж заніміли… 

– Бабунь, ну, а далі що?
– Та нічого. Той парторг непоганий дядько був,

тільки з іншого тіста, ніж Грицько Опанасович.
Вони не те щоб ворогували, але Пилип Онуфрійо�
вич змушував себе реагувати, як йому здавалося,
на політичну недалекоглядність учителя. До того
ж парторг був завжди в курсі всіх шкільних но�
вин – його син навчався з нами, років тринад�
цять йому було.

– Бабунь, ти мене насмішила! Розповідаєш так,
ніби той нікому не відомий Грицько Опанасович –
герой, а насправді – такий, як і всі. Я все чекаю, що
він якийсь учинок здійснить, як Термінатор, за�
дасть тому начальнику! А тоді – в тюрму! Був би то�
ді героєм! А твоя історія – закінчується нічим! Той
начальник – теж лох, як і Грицько Опанасович!

– Данилку, Данилку! У тебе нічого святого! Пов�
ний нігілізм.
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– Що?
– Ти все заперечуєш, у тебе жодних цінностей,

ти відгородився від світу комп'ютером...
– Бабунь, я не люблю цих нотацій, – дратівливо

кидає хлопчик.
– До речі, сина того парторга теж Данилом зва�

ли, як і тебе. 
– Невже? – іронічно піднімає бровенята. 
– Теж насміхатися любив. Тільки він був висо�

кий, цибатий, ходив, високо підіймаючи коліна,
ніби марширував. Ми чаплею його дражнили. 

– Бабусю, ти ж казала, що прізвиська людям не
можна давати! – насмішливо зиркає Данилко на
Віру Дмитрівну. – А сама?

– Ох ти, розумник бабусин! Підмітив каверзу і
радий�радісінький! Та він, той переросток, збит�
кувався над нами, малими, обзивав, ми теж у
боргу не зоставалися, хоч позаочі, чаплею клика�
ли, а так боялися, бо прочухана міг такого дати,
що аж ну! Не в школі, бо тут Грицько Опанасо�
вич, а вже по дорозі додому перестріне та лящів
надає. Та все старших хлопців, Юрка та Степана,
підбивав на якісь витівки. Як не одне, то інше. 

– Кажи вже далі, не відволікайся на різні дрібни�
ці, бо ти так до завтрашнього ранку не розкажеш,
а мені уроки треба вчити, – позіхає малий і нетер�
пляче дивиться на стареньку Віру Дмитрівну.

– О�о, нарешті згадав про уроки! Іди вчи, потім
докажу.

– Е�е ні�і, бабунь, я тепер не зможу розв'язува�
тиму вправи, бо думатиму весь час про цю істо�
рію з Грицьком Опанасовичем, чим там усе за�
кінчилося? Розкажи, бо буду набридати!

– Від тебе не відчепишся, – хитає головою Віра
Дмитрівна. – Але тут начебто й розповідати особ�
ливо нічого, це не пригодницька історія, не де�
тектив, а страшна трагедія... Згадую більше сама
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для себе. Ніби це сталося зовсім недавно, а не по
війні… Був звичайний липневий день. Сонце. Ві�
тер. Білі хмарки. А ми йдемо гонами, дихаємо
простором безкрайнього поля, збираючи колоски,
що лишалися від косарки. 

– І навіщо вам ті колоски треба були?
– Кажеш, не відволікайся, а весь час перебива�

єш мене! Як навіщо? Тож, Данилку, хліб! Не так і
багато тих колосків, але з цілого поля клумачки
назбирували. Це вже був сорок дев'ятий рік! Чет�
вертий по війні. А в голодівку сорок сьомого можна
було за жмут колосся і в Сибір потрапити. Скіль�
кох згноїли в таборах за клунок жита з колгосп�
ного поля! Хто тепер порахує тих нещасних? А в
голодовку тридцять другого – тридцять третього?..
То вже хижацтво тоталітарної системи, мас�
штабне хижацтво над безправною людиною («Ку�
ди там тим хантерам?» – промайнуло в голові
сільської вчительки), – її погляд став болісно�жа�
лісливий. – То вже потім, при Брежнєву, люди
почали тягнути з колгоспу хто що міг, а по війні –
й колоска не можна було. У сусідньому селі кол�
госпний їздовий голодного хлопчика забив бато�
гом – насмерть.

– За що?
– За що? За колоски! Той колоски рвав на полі –

а то колгоспне, та в свою полотняну торбинку хо�
вав.

– І що тому дядьку за це було?
– Нічого! 
– Що, і в тюрму не посадили?
– Але кара його наздогнала – своєю смертю не

помер… 
– Хтось убив?
– Утопився. А там хто зна, як воно було? Тільки

Господь знає.
Бабуся спостерегла: правнучок підпер рукою
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підборіддя, нахилив голову і сидить. Щось собі
думає! Метикує. 

– І що ж далі? Позбирали колоски й розійшли�
ся? Помили ноги й лягли спати? – знову глузує
Данилко з бабусі, позіхаючи. 

– Якби ж то… – Віра Дмитрівна цього разу не
зважає на його іронію. – Якби… можна було по�
вернути, повернутися назад і… – тужливо зітхає
вона, – переписати те минуле, той страшний
день начисто. Мовби заплямовану чернетку. Так
ні, життя хіба перепишеш?..

– Бабунь, тобі треба машину часу. Я фільм ба�
чив! Знаєш, – хлоп'я розмислює, казати чи не
варто. – Знаєш, я думаю, що час – непостійний,
неоднаковий. Він може змінитися, наприклад,
станеться катастрофа… 

– Господи, не дай Боже! – сплескує руками ста�
ренька й думає про себе: «Це в дитини від «Кос�
мічних воєн» такі фіґлі в голові, а звідки ще? Він
так говорить про катастрофи, ніби це захопливе
видовище…».

– Бабунь, ти мене чуєш?! Глобальна. У Галакти�
ці щось вибухне, і тоді нам теж перепаде. Астеро�
їди посипляться на голову, й машина часу стане
звичайною річчю, нібито сучасний автомобіль
або мобільник – сів і поїхав, куди схотів! 

– Фантазер ти! Дитина індиго! 
– Не віриш? Усе фантастичне стає можливим, –

четвертокласник каже це таким упевненим то�
ном, що Віра Дмитрівна припускає думку: «А хто
його зна?». 

– Бабунь, ти згадай казку. Ти ж любиш казки!
Пам'ятаєш, Баба Яга дивилася в люстро й бачи�
ла, як Іван�царевич у тридесятому царстві�госу�
дарстві на коні скаче до Василіси Прекрасної –
чи як там ту дівку з косою звали? А тепер? Он
футбол у прямому ефірі транслюють – це що? Ми
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позавчора з мамою по скайпу балакали, – що тут
дивного! А починалося все – із Баби Яги…

– Жартівник: із Баби Яги! У мене, Данилку, ма�
шина часу – це моя пам'ять. Той день, повертаю�
ся до нього подумки… Наче зараз не в міській
квартирі з тобою, а серед поля, в гурті школярів,
ловлю кожне слово Грицька Опанасовича. Він
тримає в руці пшеничний колосок, замислено ди�
виться кудись удалечінь. Мовби він тут, із нами, і
водночас, ніби він скрізь, як вільний вітер, і ка�
же: «Тут така воля! Відчуваєте, діти?». Ми махає�
мо головами у відповідь, а вчитель продовжує:
«Щоб народити колос, зернятко має загинути. Ді�
точки, ви тільки замисліться: в маленькому зер�
нятці закладена колосальна сила життя! У цій
живій краплинці хліба – найбільша, найнеосяж�
ніша таємниця! Її не під силу відкрити жодному
смертному! Жодному!» І тихо, майже пошепки:
«Яка гарна наша земля…». Він каже це з такою
любов'ю, із таким сумом і болем, що я опускаю го�
лівку, ніби завинила в чомусь перед Грицьком
Опанасовичем. Звісно, ми, сільські діти, звикли
до польової роботи, знали, що й коли садити, коли
збирати, для нас не було ніякої таємниці в тому,
що із зернини виростає плід. Посадили, виросло,
зібрали! А як інакше? Само собою розуміється.
Що тут особливого? Але вчитель міг так проник�
ливо, навіть не пояснити, а звернути нашу увагу,
змусити подивитися іншими очима на дозрілий,
прим'ятий, ніби зранений, колосок, що тремтів у
його одній руці... Тільки Данило завжди за сло�
вом не ліз у кишеню: «Грицьку Опанасовичу, хіба
для радянської людини може бути щось немож�
ливе?». Вчитель�фронтовик лагідно усміхнувся і
начебто співчутливо погодився: «Звісно, немає,
але ж світ такий великий, Данилку, ти тільки
озирнися! Скільки б люди не досліджували,
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скільки б не зробили наукових відкриттів – все
одно щось лишиться непізнаванне. За більшими
знаннями – ще більша порожнеча незнання…»
Дмитро знову, наслідуючи інтонацію свого ба�
течка�парторга: «Щось ви, Грицьку Опанасови�
чу, заковиристо говорите… Який би не був вели�
чезний світ, але ж настане той час, коли для ра�
дянських людей не буде вже ніяких таємниць?
Люди будуть знати геть усе!» Учитель відповідає:
«Абсолютно все знати неможливо, Данилку, – і
дивиться таким чистим, схвильованим поглядом
у небо, що годі й зрозуміти, й додає: – Знання
помножує незнання. Недарма Сократ казав: «Я
знаю, що нічого не знаю!». А розумака Данило
знову: «Щось ви, Грицьку Опанасовичу, закови�
ристо говорите... То, може, нам тоді й не вчити�
ся?». «Є тільки одне благо – знання й тільки одне
зло – неуцтво. Це, Данилку, теж Сократ сказав, не
я», – усміхається кутиками вуст учитель�фронто�
вик. – Але, нумо до роботи, дітки, бо й сонце сяде!»
Широченне поле під блакитним парашутом неба,
по той бік – лісосмуга, старі акації, біля нас – ярок,
далі – каменоломні, а за ними й наше село, ніби в
піжмурки грається з нами, ховаючись за скирти
соломи, і ставочок. Вода в ньому солона – він Со�
лоним і зветься, там чайки навіть загніздилися:
певно море недалеко чують? Та так іноді кигичуть
жалібно, що аж плакати хочеться, – Віра Дмитрів�
на переводить погляд на правнучка: – Ти, Данил�
ку, хоч полем ходив коли�небудь? – питає.

– Чого б я ходив полем, бабуню, коли я живу в
місті? Хіба що футбольним? Але мені ліньки біга�
ти за м'ячем. Такий я уродився!

– Краще за комп'ютером псувати зір? 
– Діоген жив у бочці, я – у компі! 
– Це правда, що в середині комп'ютера. 
– У моніторі, – уточнює хлопчак.
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– Угу! – погоджується старенька. – Наступного
літа повезу тебе в село, хоч сільськими краєвида�
ми походиш, щоб хоч землю відчув на дотик. 

– Бабунь, татусик каже, що я дитина асфальту!
Розумієш, мені зручніше ходити тротуаром, я не
люблю, коли болото налипає на взуття, – каже
хлопчик і жартома, і всерйоз. 

– Данилку…
– До того ж я море люблю! 
– Данилку, взуття можна вимити, головне, аби

ніяка твань до душі не прилипла.
– Я так і знав! Обов'язково щось таке скажеш!

Моралізаторське! Бабунь, це не педагогічно! Ди�
тину треба вирощувати, як квіточку, і слідкува�
ти, щоб атмосфера була сприятлива для зросту.
Треба говорити приємні речі, а не…

– Це хто сказав? Невже Песталоцці?
– Це мій татусь! Який там ще Песталоцці?
– Ми діти війни, нас ніхто не вирощував, як ге�

рань на підвіконні, ми стільки пережили, а зали�
шилися людьми. 

– Бабунь, всі люди різні, між квітами є й какту�
си, а є й ті, які не цвітуть… Ніколи. А є квіти�хи�
жаки – м'ясом живляться.

– М'ясом?
– Угу, як Катерина Іванівна… 
– Данило!.. 
– Так, це не ті квіточки з палісадника твого

Грицька Опанасовича, це квіти�хижаки, – вун�
деркінд робить наголос на слові «хижаки». – З
тропіків. Живляться мухами, жучками�павучка�
ми, можуть навіть жабу ковтнути! Еге! Справді!
Не віриш? Дуже модні тепер у нас. Їх у кімнатних
вазонах вирощують! Якщо немає жаби, можна
шматочок сирого, свіжого м'ясця. Квіточка зак�
ривається і перетравлює жертву. 

– Знову, пуцьвіринок, насміхаєшся з бабусі?
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– Можеш в інтернеті подивитися, коли не ві�
риш!

«Це перевертні якісь, а не квіти, хай навіть і
гарні!» – спадає на думку Вірі Дмитрівні. 

– Бабунь! 
– Га?..
– Чого мовчиш? 
– Та так, Данилку… Журно мені, – бабуся ди�

виться у вікно невидючим відстороненим погля�
дом. 

– Розповідай уже!
– На чому я зупинилася?
– Колоски збирала, – удавано чемно підказує

хлоп'я.
– Ну да… колоски… День погожий липневий, і

небо таке лагідне. За кілька метрів від мене Ма�
ринка, моя ровесниця, попереду – Данило й хлоп�
ці, Юрко та Степан. Збираю ті колосочки ще й пі�
сеньку якусь мугикаю, тихесенько. Зненацька
рука по чомусь гладенькому ковзає, відсмикую,
дивлюся… а то!.. Як закричу: «Бомба! Бомба!» Ма�
ринка вклякла заніміло. Хлопці обернулися,
дражнять мене, а я відступаю назад, біжу… Де ж
це Грицько Опанасович? Ген�ген, аж по той бік
поля. Перечепилася, упала, а вони регочуться,
аж за боки хапаються. Намагаюся опанувати
свій страх, вагаюся, чи повертатися й далі збира�
ти колосся, чи таки сказати вчителю, бо це ж та�
ки бомба – не іграшка! Бачу, хлопці з цікавістю
роздивляються знахідку, й мені стає цікаво.

– Снаряд. Артилерійський! – заявляє Данило. –
Німецький. Диви, пацанва, як новенький! 

– І все ти знаєш!
– А то! – відказує він. – Не розірвався. Он і насіч�

ка, бачиш? Вилетів і не розірвався.
– Еге�е, – киває Юрко.
– Залишати його тут не можна. Віднесемо до
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рову, до каменоломні, туди зараз ніхто не поти�
кається, – пропонує Данило.

– А як рвоне? – витріщається Степан і дивиться
то на снаряд, то на хлопців.

– Угу! Як рвоне, що тоді? – питає Юрко.
– Остануться від нас ріжки та ніжки! От, що то�

ді! – гигоче Данило й авторитетно запевняє: – Не
рвоне. 

– Грицьку Опанасовичу треба сказати! – кричу
я. 

І Маринка лементує серед поля: 
– Не чіпайте! – налякана, бліда, сльози з очей

капають. 
Її маму в неї на очах вбило, коли полем тікали, а

німецькі літаки скидали бомби… І вона тепер
страшенно всього боїться. 

– Ану киш, мелюзга! Що, Грицько Опанасович
буде шелепатись із бомбою? В одну руку її вхо�
пить? Віднесемо до рову, тоді скажемо. А ви стій�
те там і не рипайтесь! А то! – пригрозив кулаком
Данило, хвацько нагинаючись за тлустим блис�
кучим снарядом. – Ого�го! Важкенький підсви�
нок! Ану, підсобіть хтось один. Що? – загиготів. –
Наклали в штани? 

Юрко сплюнув крізь зуби, підійшов і спересердя
ухопився за снаряд. Парубійки боязко ступають
із небезпечною ношею, ніби по мінному полю.
Хорохоряться. Підсміюються один з одного.
А Степан за ними човпає назирці, роззираючись
на всі боки, ніби шукає захисту: якщо раптом
рвоне, то щоб було куди заховатися, а де тут схо�
ваєшся? 

Поклали ту бомбу на краю яру серед безсмер�
тників – квіточки вже трохи вигоріли, але такі
цупкі, стебельця дебелі, ніби й справді вічно цвіс�
тимуть, і маки червоні між ними над самісіньким
яром горять. 

Грицько Опанасович
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– А далі ж куди? Не залишати ж під ногами – ка�
же, відсапуючись Юрко, втираючи мокрого носа. –
Ми несли, а хтось захоче розібрати. Мало дур�
них? 

– Та ми й самі не проти! Може, увечері? – скрад�
ливо питає Данило, підморгуючи, що не зрозумі�
єш: усерйоз чи жартує?

– Ну�ну! – застережливо скалить зуби Степан.
– Та не бійся, страхопуд! – пирскає сміхом Юр�

ко. – У рів її штовхнути – хай котиться ковбас�
кою…

– А�а�а раптом рвоне? Вдариться об каміння і�
і… ба�бах! Га?

– Нічого їй не станеться. Полежить спокійні�
сінько на дні до завтра. Батькові скажу, хай від�
реагує, – поважно кидає Данило, а потім знову за
своє, жартома: – А може, вогнище розпалити та й
бахнути, га, хлопці? Полякати наших? – гигоче.

– Чи ти геть придурок, чи тільки здаєшся? –
Степан відступає на крок назад.

– Но�но, попусти голоблі, синочок мамулькин! –
відразу наїжачується Данило. 

– А то що?
– Нічого? 
– Чапля ти! От ти хто! Цибата й дурна чапля!
Достатньо випадкової іскри, щоб злість аж

зашкварчала в очах підлітків, а на губах – дош�
кульні слова. Хлопчаки зчепилися не на жарт у
герці над урвищем, топчучи пружні голівки бла�
китнооких безсмертників. 

– Чи ви геть дурні – борюкатися із бомбою під
боком? – намагається Юрко розборонити забіяк,
але де там! 

Грицько Опанасович уже біжить полем, біла
сорочка йому на спині напнулася тугим вітриль�
ником. Він, мовбито веслом, розмахує однією ру�
кою, допомагаючи собі, а замість іншої – пустий
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рукав лопотить на вітрі. За Грицьком Опанасови�
чем, на віддалі, тупцяє Маринка, скиглячи, роз�
мазує сльози по блідих щічках. 

Степану вже добре дісталося: Данило був ви�
щий і сильніший, але якось перечепився об той
снаряд, не втримав рівновагу й полетів шкере�
берть, а снаряд, зрушений з місця, покотився�
пострибав пологим кам'янистим горбом.

– Геть, тікайте! Може рвонути! – крикнув учи�
тель Степану та Юркові, силоміць відтрутивши
хлопчаків від яру, а сам кинувся на поміч Дани�
лу, обдираючись до крові об тернину та сухе ко�
люччя. – Швидше нагору, швидше! – і наказував,
і благав водночас. 

– Но�га�а�а! – заскиглив Данило, хапаючись ру�
ками за сухостій, марно тягся догори, видираю�
чи кущі з корінням.

Снаряд бемкнув об каміння на дні яру, ніби
вдаривши на сполох. Вчитель устиг закрити Да�
нила своїм тілом (це вже потім ми взнали), і в од�
ну мить пролунав вибух. Оглушливо. Аж земля
затремтіла. Аж поле охнуло! І хмара глини й диму
над яром повисла, аж темно стало. Дрібне камін�
ня і залізяччя посипалося, ніби кінецьсвіття.
І враз – тиша. Об'ємна, глуха тиша млосно загу�
пала в скронях. І в цілковитому безголоссі – на�
ростаючий шелест чаїних крил, сполоханих від
Солоного ставу. Шелест, підсилений тишею.

– Кі�і�а! Кі�а�у! Кі�а�у! – кричали чайки. 
Їх щемні, пронизливі крики гостро торкалися

мого дитячого серця. «Так кричати може лише
зранена, безутішна душа», – казали моя бабуся
про цих птиць.

Степан і Юрко із занімілими від остраху облич�
чями наближалися до яру. А за ними й інші шко�
лярі, повільно піднімаючись із колючої стерні.
Ми вже були навчені війною: коли рвуться снаряди,
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треба припасти до матінки�землі. Може, захис�
тить, може, оборонить? Ми ступали, боячись гля�
нути в очі лиху, яке нудотно дзвеніло у вухах.
Нестямно голосила Маринка серед поля. Крича�
ли чайки, лопотіли тоненькими червоно�вогнис�
тими пелюстками маки. Тільки все в цьому світі
вже було не так… Ми це відчували. І коли стовпи�
лися біля яру, літній день став вугільно�чорним.
А в моєму серці, нечутно для інших, пролунав ще
один вибух, лишивши рану й відчуття непрямої
провини на все життя: могла ж я пройти мимо ті�
єї смертоносної знахідки… Могла… І тоді б… Але
якби?.. Якби в житті все було так просто? Так лег�
ко передбачити, особливо те, що від нас ніскілеч�
ки не залежить?.. Цей заплутаний клубок причин
і наслідків… ніхто не розплутає, окрім Всевиш�
нього. Стояла я над тим урвищем, де кінчається
життя… Ошелешена й налякана, не могла пові�
рити й зрозуміти: як це? Як в одну мить усе змі�
нилося? Чому? Навіщо? Хто винен? Уже ж не має
війни? Чому так? 

Данило, задерши голову, втупився у небо виря�
ченими, нетутешніми очима, повними здивуван�
ня і страху. Із його зачепленого осколком вуха то�
ненькою цівочкою текла кров. Поряд горілиць ле�
жав Грицько Опанасович, його біла вишиванка
була червоною, наче маків цвіт над проваллям…
Учитель теж дивився в небо, тільки вже навічно
застиглим, зворушливо світлим поглядом. «Очі
начебто на образі святого Миколая», – пригада�
лися бабусині слова. 

Так моторошно й страшно, як тоді, мені ніколи
в житті не було…

Віра Дмитрівна закінчила розповідь і дивилася
очима в рясних зморщечках крізь стигму повоєн�
них десятиліть. Вона була ніби тут, у сучасній
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міській квартирі, начиненій побутовою технікою
та зручностями, й одночасно за кілька десяти�
літь звідси – в повоєнному минулому, напівголод�
ному, злиденному, але душевно теплішому, ніж
тепер – старенька вчителька впевнена, що теплі�
шому. Вона, дитина війни, ще досі чула вибух
артилерійського снаряду, стоячи серед пшенич�
ного поля, де гуляє вітер і де повно неба, з полот�
няною торбинкою через плече, напханою тепли�
ми колосками з шорсткими вусиками, липневого
погожого дня 1949 року. 

«Вже третє тисячоліття. Уже 2009? Уже, охо�го�
о… Це ж скільки? Шістдесят? Життя збігло, мов�
би молоко з каструлі – було й нема!» – зітхає бабу�
ся, згадавши про свого правнучка: «Що це він
притих? Ні слова з вуст. Чи не заснув, бува, за
столом від бабусиних балачок?» 

Данилко нагороїжено дивився блакитними
очима й ледве стримувався, щоб не заридати. Чи,
може, старенькій так здалося? А ні�і… не здало�
ся. Хлопчина миттю зіскочив зі стільця і чимдуж
помчав у свою кімнату, ще й дверима зі всього
маху: хря�яп! Ну й ну�у! «Спересердя чи що? Наче
я його образила чи в чомусь винна...», – нічого не
розуміючи, Віра Дмитрівна сторожко наблизилася
до кімнати Данилка – звідти долинали притише�
ні схлипи. Такого вияву емоцій бабуся аж ніяк не
очікувала! 

«Ну, от і маєш! Він же над усім іронізує, насмі�
хається... Чого б це?» – і вона теж тихенько запла�
кала. 

2008, 2013
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Олександр і Марія збиралися побратися. І він, і
вона працювали інспекторами в районному відді�
лі освіти. Ще й сиділи навпроти одне одного. Мо�
лодий чоловік чи не щохвилини позирав на обра�
ницю такими відданими й зачарованими очима,
що годі було не помітити. Олександр не міг відвес�
ти очей від її царственої постави за старим канце�
лярським столом, від граційного вигину шиї, особ�
ливого поруху руки з дешевою пластмасовою авто�
ручкою у тонких пальчиках із рожевим манікюром
– він так пасував до її смаглявої шкіри! Якби хто
запитав його: «Що тобі, козаче, потрібно на сім сві�
ті найбільше?» – «Марія! – не замислюючись відпо�
вів би Олександр. – Тільки Марія! Тільки вона!»

Вродлива молода інспекторка на його голубля�
чий погляд відповідала жагучим вогнем карих
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Тож побачила жінка, що дерево було
добре для поживи й гарне для очей

і приманювало, щоб усе знати; 
і взяла з нього плід та й скуштувала

й дала чоловікові, що був з нею, 
і він теж скуштував.
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очей, котрий силкувалася зусиллям волі прига�
сити, щоб не помітили занадто цікаві колеги. Во�
ни намагалися показати, що їх турбує лише робо�
та, проте не могли втриматися, щоб не кинути
погляд на чуже щастя, – а воно так і світилося в
очах Олександра та Марії. 

Сьогодні нареченому випадало їхати у відряд�
ження до однієї з сільських шкіл на педраду. Йому
не хотілося розлучатися з Марією навіть на день,
тішило те, що через три дні, нарешті довгоочіку�
ване весілля. До села недалеко, тож увечері – на�
речені домовилися зустрітися в районному Бу�
динку культури – на літньому танцмайданчику.

– Маріє, ти ж прийди, бо одружимося і танцю�
вати будемо вже вдома, – напівжартома мовив
Олександр.

У сільській школі, сидячи на уроці математики,
закоханий інспектор знічев'я підраховував,
скільки годин лишилося до його з Марією весіл�
ля. На педраді поважно говорив про завдання
партії у вихованні юного покоління і сам собі зда�
вався нудним та нецікавим і, коли вийшов за
шкільний паркан, із полегкістю вдихнув на повні
груди. Та й старенький директор школи Степан
Панасович теж одразу став іншим, веселим, ком�
панійським, а не підкреслено офіційним, понад
усе перейнятим педагогічними проблемами та
новаціями. 

Інспектор відділу освіти і директор хутенько
чимчикували грунтівкою до автобусної зупинки.
Вересень видався спекотним, духота, курява. Ще
й собаки затіяли гавкотняву, ніби попереджають
один одного: гав�гав, з'явився чужак!

– От собарня, наша сільська… Ви ж дивіться,
як відчувають чужого! – засміявся Панасович. –
Та цитьте! – накричав директор на дворняжок,
наче на школярів. 
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Собаки ще голосніше забрехали, але Олексан�
дра це собаче гавкання зовсім не бентежило. Йо�
му було легко й весело, внутрішня музика щастя
затуманювала його погляд і приглушувала буден�
ні слова Степана Панасовича, який розповідав
щось про школу, про навчальні плани, про своє
домашнє господарство, знову про методичну ро�
боту… Посміхався й по�батьківськи цікавився, як
інспектору працюється.

– Ви ж не забудьте, Олександре Дем'яновичу, і
мене запросити на весілля. Гарна у вас Марія
Станіславівна. Так, дуже гарна й розумна. Ви,
мабуть, почуваєтеся дуже щасливим?

Молодий інспектор лише вдоволено усміхався.
– Так, бачу… Ваші очі – промовистіші за слова.

Радію за ваше юнацьке щастя. Е�е�ех! Де мої
двадцять років?!

За балачками не помітили, як біля них опини�
лася дворняжка, в злежаній шерсті, вся у
реп'яхах. Стара, огидна, з відвислим животом.
Вишкірилася на Олександра й не збиралася від�
ступати, хоч як намагався директор її відігнати,
марно шукаючи очима на узбіччі підходящої па�
лиці. 

– Де ти взялася? Ану геть звідси. Геть!
Безпритульну собаку це ще дужче дратувало й

вона люто щирила на чужинця старі ікла. І таки
вхитрилася добряче хапонути Олександра за го�
мілку, і вдоволена побігла геть, у розлогі зарості
лободи, ледь не по землі волочачи живіт. Юнак
скрикнув від несподіванки й поглянув на свої ще
зовсім нові модні світло�сірі брюки з парусини.
Показалася кров, яскрава, мовби лак на нігтиках
коханої. Олександр не відчував болю, лише спос�
терігав, як пляма все більше кривавиться.

– От оказія!.. От нещастя… Це ж треба таке! –
крутився Панасович біля вкушеного інспектора,
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не знаючи, чим зарадити. – Олександре Дем'яно�
вичу, Олександре Дем'яновичу! Тут аптека неда�
леко – лише кілька кроків, – утішав він молодого
колегу. – Наша аптекарка, будьте певні, порятує
вас. Нічого�нічого! До весілля заживе!

– Та не хвилюйтеся ви так, Степане Панасови�
чу! Аж мені незручно. Заживе як на собаці, – на�
магався бути дотепним і не втрачати чоловічої
гідності Олександр, хоча з прикрістю відчував,
як гомілка починає пекти й нити. Ще й у мізки
закралася настирна думка: «Раптом собачечка
скажена? Хто його знає? Усе може бути. Оце так
вскочив у халепу – перед самісіньким весіллям!
Літав на крилах щастя і – долітався!» 

У сільській аптеці, що містилася в перебудова�
ній хаті�мазанці, розділеній на аптеку і житло для
аптекарки, було тісно й прохолодно, мов у льоху.
Ця прохолода зі специфічним ароматом від пігу�
лок і мікстур після пообідньої спеки Олександру
Дем'яновичу видалася навіть приємною. До того
ж тут було чисто й охайно, домінував білий колір,
який останнім часом у нареченого інспектора
нав'язливо асоціювався із весільною сукнею…

– Це наша польова русалка, Світлана Іванівна.
Змушена відбувати практику після медучилища
в нашому селі, – спохопився Панасович, коли
спритна дівчина вже промивала ранку переки�
сом водню, злегка торкаючись пальцями, ніби
ненароком, до загорілої, порослої волоссям литки
молодого інспектора.

– Чому ж змушена? – гонорово повела плечем
Світлана. – Я з радістю!

Її довге мідяне волосся приємно ластилося до
руки й до литки Олександра, від близькості жінки
чоловіка огортала солодка хвиля напівзабуття.

Рідина пінилася на дрібних, але глибоченьких і
рваних ранках від зубів тварини й щипала.
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– Зараз минеться, потерпіть, – аптекарка злег�
ка подула на місце укусу. – Ще укольчик вам зро�
бимо, про всяк випадок. Раптом собака була ска�
женою?!

– Ви вже постарайтеся, бо в Олександра
Дем'яновича незабаром весілля, – попросив Па�
насович.

– Он як! – Світлана кинула зацікавлений і вод�
ночас розчарований погляд, а потім враз її очі
хитрувато зблиснули зеленавими вогниками. 

– Доведеться вам, Олександре… – і після паузи,
дивлячись спокусливо й запитально в очі моло�
дому інспектору, додала: – Дем'яновичу, перече�
кати якусь годинку. Вже вибачайте, що в моєму
товаристві, але йти не можна, щоб не відкрилася
кровотеча, – її золотисто�зеленаві очі знову зав�
рунилися спокусливими промінчиками. 

Олександр це помітив, але не надав значення.
– Та яка там кровотеча. Не смішіть! – опирався

він.
– Ну, не скажіть, – звабливо повела плечем ап�

текарка.
– Олександре Дем'яновичу, раз Світлана Іва�

нівна вважає, що є небезпека, то ви вже побере�
жіться, перечекайте якусь годинку, – попросив
директор.

– Степане Панасовичу, то я вже не буду вас зат�
римувати. Вибачайте, що додав клопоту.

– Та що ви! Це вже ви не тримайте зла на наше
село!

– Собаки, вони скрізь собаки! – намагався бути
дотепним Олександр, але сам зауважив: вийшло
банально й грубувато.

– Це правда, – підтвердив Степан Панасович,
подякувавши аптекарці, а та поспішила запевни�
ти, що з Олександром Дем'яновичем усе буде га�
разд, не варто й турбуватися. 
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На тому й розпрощалися. Молодик перші хви�
лини під чіпким, улесливим поглядом рудої апте�
карки почувався незручно, мовби рак ув окропі.
Не лише щоки починали паленіти, а й вуха, наче
в школяра. Світлана була приторно�уважна, раз
у раз крутилася перед інспектором, нахилялася
до ранки. Олександр уже збирався йти, але апте�
карка не відпускала. Інспектор відчував, що не
здатен вирватися з її млосно�зеленавих оченя�
ток. Дівчина, ніби мавка, приворожувала погля�
дом і солодкими словами. Парубок відчував, що
вже на гачку, як великий карась, зловлений ним
торік на заздрість місцевим рибалкам. «Ні, ось за�
раз устану й піду!» – запевняв наречений сам се�
бе, а тільки чогось одразу знаходив виправдання:
«Ні, це нечемно, ні сіло ні впало схопитися і пода�
тися геть». А головне – Олександр відчував, що
йому нікуди не хочеться звідси йти, так приємно
в товаристві рудоволоски! Спокійно й радісно, як
ніколи не було з Марією, яку кохає, але те плато�
нічне кохання чомусь завше із гіркотою полину.
Вона ніколи ще не належала йому, і він завжди
змушений був вибачатися за свої поцілунки й
ласки, що виходили за межі дозволеного під її
гордовитим поглядом, який забороняв, відпихав
його. А молодику вже уривався терпець: «Я не можу
більше жити, як чернець!». Тільки Марії не нава�
жувався докоряти, бо завсіди боявся чимось об�
разити кохану, бовкнути щось зайве – вона важ�
ко пробачала, й він змушений був принижувати�
ся, благати, запевняти, що він її любить, і тоді
наставав мир до чергового непорозуміння, а зго�
дом усе повторювалося спочатку. Зі Світланою
перші хвилини зніяковіння минули, і тепер Олек�
сандр почувався легко й невимушено. Він зі вті�
хою помітив, як аптекарка силкується йому дого�
дити, сподобатись, була веселою, безтурботною,
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ніжною. «Неіснуючий ідеал жінки!» – іронічно
спостеріг Олександр Дем'янович. 

– Зараз я вас чаєм напою! Заперечення тут не
приймаються! Чай – це теж ліки, а я сьогодні ваша
лікарка! – сміються зеленаві очі молодої аптекарки.

Чай видався дивним, напрочуд ароматним і
гіркувато�терпким.

– Що це? – запитує Олександр. – Такий незвич�
ний смак і запах. 

– Пийте, не бійтеся. Це не отрута і не приворот�
не зілля, – відказує дівчина.

– Ну, а все ж таки? – наполягає юнак.
– Так, нічого особливого. Скажу, щоб вас заспо�

коїти: м'ята, малина, зелений чай і трохи полину.
– Ну, а полин�то навіщо?
– Щоб життя не видавалося надто солодким, –

засміялася аптекарка. – Печиво беріть, не сором�
теся. Ой, зовсім забула… Заждіть, – метнулася
рудим вогнем із низької, під сволоками, хати�ап�
теки надвір. 

А за хвилину тріумфально несла перед себе бі�
лий таріль, а на ньому – велике жовтогаряче яб�
луко в краплинах вологи.

– Ви такого яблука ще не їли! – очі дівчини зно�
ву блиснули хитрими вогниками. – Скуштуйте.
Яблуко теж звичайне…

Олександр кидав погляд то на оранж яблука, то
на милу аптекарку, вона теж, як те яблуко – во�
лосся аж палає!

– Зовсім незвичайне! Неймовірно гарне, як і ви…
– Невже?
– Навіть жалко надкушувати таку красу, –

Олександр намагається сказати щось на кшталт
компліменту й водночас пожартувати, а відчу�
ває, що починає невідступно стежити за молодою
аптекаркою.

– Яблуко на те й існує, щоб його їсти. Якщо його
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не з'їсти, воно втратить свою красу і, врешті,
згниє, – скривилася дівчина. – Але цьому яблуку
це не загрожує, – звабниця грайливо відриває бі�
лими зубами від хрумкого плоду чималенький
шмат і протягує яблуко Олександру:

– Пропоную з'їсти яблуко на брудершафт! – і очі
аптекарки переможно сміються.

Молодик, повагавшись, таки бере яблуко з її теп�
лої і м'якої руки, ніби ненавмисне торкаючись її
пальців, і, затамувавши подих, надкушує палах�
кий плід спокуси, тільки скромненько, з іншого боку.
Яблуко і справді смачне й соковите, і приємно�
прохолодне після гарячого чаю. Світлана, схилив�
шись до його руки, поволі, смакуючи, кусає яблуко.
Олександр відчуває, що її волосся пахне терпко�
духмяно, як і чай, і солодко, мов яблуко. Він із вик�
ликом надкушує жовтогарячий плід там, де щойно
відкусила руда спокусниця, і підносить яблуко,
мовби келих вина, до її червоно�жарких губ. Світ�
лана задоволено продовжує вгризатися зубами у
м'яку й піддатливу цукристість яблука. Ця банальна
гра триває доти, поки їх вуста не зливаються в
солодко�довгім пристраснім цілунку…

Молодий інспектор поволі розплющує очі. Вра�
нішнє проміння зазирає у вікно. Світлана ще
спить. Йому здається, що сонце черкне кресалом
по Світланчиному мідяно�рудавому волоссі, що
зміїно розпласталося на білій подушці, й воно за�
гориться і спалить усе довкола. Чоловік відвертає
погляд від спокусниці й дивиться на білий таріль
у квіточках барвінку, на ньому – потемнілий
огризок яблука. 

«Це все, що лишилося від мого щастя», – смутніє
Олександр. 

2008
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Яринка лежала горілиць на лікарняному ліжку в
гіпсовому корсеті й дивилася на стелю. З біленої
вапном стелі звисав сферичний плафон, надби!
тий, із сірим нальотом пороху, й на ньому ледь по!
мітно розгойдувалося павутиння. Світ Яринці зда!
вався розламаним, розтрощеним на уламки і та!
ким холодним!холоднючим, як пізньоосінній дощ
за вікном: ось він по!вужачому шумить, комарино
попискує, дрібненько й глухо постукує – точнісінь!
ко пальцями – від безділля чи від хвилювання, ніби
випробовує її терпіння. Дощ такий безутішний і
безупинний, що Яринці хотілося плакати. Вона
щосили опиралася холодному смутку лікарняної
палати і власним гарячим сльозам, мружачи очі, й
тоді лікарняна палата хірургічного відділення гой!
далася і тремтіла у крапельках Яринчиних сліз,
наче від дощу, а павутина чорніла, товщала, наб!
лижалася і здавлювала думки й горло, мовби щу!
пальця велетенського восьминога.
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ГРОНО ВИНОГРАДУ
Я мислю, отже, існую.

Рене Декарт

Я відчуваю, отже, існую.
Жан!Жак Руссо



Поряд, за бетонною стіною, в чоловічій палаті,
після ампутації ноги ледарював, не з власної волі,
жовтий, вимучений і худий, як жердка, старий
молдаванин Ясон. У його сивій густій бороді, зда!
ється, ховалися невимовний розпач і туга, котрі
не вміщалися у великих орбітах пригаслих очей. 

Біля нього схилився покірною лозою, котра
здатна бути тугим мисливським луком, його мо!
лодий, повний сил і здоров’я син Думітру. Мов!
чання було таким велемовним, що не потребувало
слів. Старий Ясон незмигно втупився у потріска!
ну стелю і бачив повні, соковиті ґрона винограду,
що звисають із арок їхньої садиби, а в просвітках –
блакитне, густе небо й скісне проміння сонця,
котре золотило добірні ягоди й смарагдове листя. 

– Думітру, Думітру! – нарешті озивається він до
сина, не відводячи голови від стелі.

– Слухаю, татэ1.
– Синку! Мені хоча б… одненьке… одненьке чор�

кинэ2… – по!дитячому щиро просить старий Ясон.
– Хоча б кілька… всього кілька боабэ3… – він ро!
бить важку паузу, опускаючи свинцеві повіки. –
Якщо з’їм, то одужаю, – доказує старий кволо й не!
мічно, що, здається, його голос пробивається не з
живого тіла, а з холодного потойбіччя.

Син мовчить. Хіба він може зважитися лишити
батька напризволяще навіть на один!два дні, на!
віть у лікарні? Він же бачив, як медсестра, тітка
Клава, Клавдія Іванівна, дивилася на його татэ,
мовби на покійника, опускала голову, зітхала й
потай хрестилася. Її мовчазний погляд для Ду!
мітру, ніби рашпілем по свіжій рані, ще й зараз
перед очима. Додому, в Дубосари, – неблизький
світ! Виноград пізньої осені на українському міс!
течковому базарі – таки рідкість! Яблук скільки
завгодно, а винограду – зась! Он їх, кілька черво!
нобоких, бадьоро посміхаються на лікарняній
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тумбочці серед купи пігулок і мікстур, але старий
Ясон уперто не помічає їхнього сміху. 

– Ой діду!діду! Знову ви про той виноград! –
втомлено каже Клавдія Іванівна, вправно відла!
муючи кінчик ампули для ін’єкції. – Давайте вже
свої сідниці, заголюйтеся… Та чи праву, чи ліву…
Лишенько, тут уже й колоти нікуди, такі гулі, ма!
тінко рідна! Тримайте ватку, розтирайте гар!
ненько, не соромтеся. Тріть, тріть! Ну скажіть, ді!
ду, хіба вже він такий цілющий, той ваш виног!
рад? – допитується вона, збираючи свій медич!
ний реманент. – Та не сердьтеся, не журіться так!
Поїсте ще винограду, дасть Бог! І не один рік.
А тепер уколи та крапельниці – ваш виноград. Без
них ніяк! Дяка Богу, що трохи вас виходили, а то
ж були як мрець, жалко було дивитися. 

Уже виходячи з палати, медсестра покликала
Думітру: 

– Все це витребеньки хворої людини, та як не
зарадити? Он Яринці, – медсестра тицьнула
пальцем у сусідню палату, – батьки з села чима!
леньку торбинку передали того винограду. Нав!
чилися люди якось зберігати! Ото ж бо! Ти, хлоп!
че, не соромся, це ж для батька, попроси, хай по!
ділиться дівча. Чого вже там, потіш старого! – ра!
дить Клавдія Іванівна й додає: – Хлопче, я ж усе
розумію, скільки років надивилася на них, бід!
них, покалічених, пошматованих… Іноді буває
так жалко, так жалко, хоч тікай світ за очі, – й во!
на змахнула білим рукавом сестринського халата
сльозину, що раптово вигулькнула з вологого
блиску вицвілих очей. 

Думітру постояв у коридорі, потоптався з ноги
на ногу та й, урешті, постукав до жіночої палати.
Переступивши поріг, одразу впіймав поглядом
дівчинку років дванадцяти. Більше в палаті ніко!
го не було, й Думітру полегшено зітхнув. Яринка
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дивилася у стелю густими блакитними очима й
плакала, тихо, лише сльози котилися по щоках, і
вперто не звертала на незнайомця ніякогісінької
уваги, ніби й не бачила за туманом сліз. Юнак
стояв ні в тих ні в сих, глипаючи то на дівчинку,
то на ґроно винограду, що красувалося на тум!
бочці. Великі, злегка продовгуваті темно!сині
ягідки (цей сорт молдову Думітру відразу впізнав)
спокійно дихали теплом. Варто торкнутися мато!
вості ягідки – вона починає дивитися блискучим
звабливо!терновим вічком, тоді під шкіркою вга!
дується густий букет аромату й смаку. 

– Не плач, – нарешті вимовив Думітру замість
привітання і взяв її за руку, щоб заспокоїти, – до
весілля все заживе.

Яринка глипнула на юнака з таким розпачем,
болем і осудом, що він знітився. Думітру не знав,
що дівчинка ніколи не буде повноцінно ходити –
лише на милицях – і навіть не ходити, а ледве диба!
ти. А вона це добре розуміла, тому гордовито вир!
вала руку й відвернулася, щоб не заридати голос!
но, не виказати свій розпач і біль незнайомцю, що
невідь!звідки взявся. Їй було соромно власних сліз.

– Не плач, – Думітру знову впіймав її худеньку
руку у свою, мужню і сильну, й трохи шорстку від
тяжкої праці. 

Яринка рвучко обернулася і тихо, майже сами!
ми губами, прошепотіла:

– У мене не буде весілля…
Юнак ошелешено дивився на її м’яке, світле во!

лосся, на гарненьке заплакане личко й не знав,
чим розрадити.

– Ти така гарна! Буде в тебе весілля, не плач, –
обнадійливо мовив він. 

– Ти такий дорослий, а нічого не розумієш… –
скривила пелюстки губ Яринка й роздратовано
запитала: – Чого тобі треба? 
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Думітру хотів підхопитися і податися геть, та зу!
силлям волі все ж таки стримав свій гарячий норов,
намагаючись плутано пояснити мету свого візиту:

– Коли б це просто забаганка, я б не наважився
просити, а так батько… Він виноградар із діда!
прадіда. Це не просто так. У винградній лозі – все
його життя… Розумієш! Всього лише одне ґроно! –
Думітру дістав гаманець. 

– Не треба.
– Скільки скажеш, заплачу, – із відчуттям влас!

ної гідності наполягав юнак, бо нічого не звик
просити, а тим паче брати задарма, та ще й у ко!
го – у прикутої до ліжка дівчинки?!

– Не треба, – твердо повторила Яринка й хвилі
темних брів підстрибнули вгору.

– Проси – що хочеш, зроблю! – відчайдушно по!
обіцяв Думітру і здивовано відчув, що справді ла!
ден виконати будь!яку забаганку цієї норовливої
полонянки лікарняних стін. 

Яринка, здається, це збагнула й задерикувато
підняла очі на молодика. Він помітив цей позирк,
насторожено очікуючи химерної примхи. Дівчи!
на хотіла лише пожартувати: мовляв, хочеш ви!
нограду – пообіцяй одружитися! Але не насміли!
лася: у палату повернулося двоє жіночок і з ціка!
вістю пасли їх очима, вдаючи, начебто зайняті
своїми балачками.

– Нічого не треба. Нехай одужує твій батько, –
милостиво усміхнулася Яринка, пропонуючи Ду!
мітру важкеньке ґроно – останнє, котре після
пригощання сусідок у палаті, лишила для себе.

Парубок подякував і, коли виходив, несучи ви!
ноградне тепло тугих пружинистих ягід у своїй
шорсткій долоні, обернувся і змовницьки, по!
дружньому підморгнув Яринці, мовби давній
знайомій. Вона теж усміхнулася крізь сльози, її
очі були схожі на тернові ягоди. 
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Відтоді Яринка більше не бачила Думітру. Ли!
ше Клавдія Іванівна наступного дня, причовгав!
ши до палати з лотком, заповненим картонними
коробочками з пігулками, підбадьорливо мовила: 

– Цілющий у тебе виноград, Яринко. Хто б поду!
мав, що для старого то таки ліки! Марудився, ні!
мував, а тепер он жартує, гигоче, додому вже нав!
рипився. 

Перед від’їздом старий Ясон пришкутильгав на
милицях до Яринчиної палати, зіперся плечем на
одвірок і промовив соковитим, яскравим тем!
бром, наче пісню проспівав:

– Де тут моя рятівниця? Ага!а! Та й га!арна ж
яка! Фрумос4! Фрийкэ5 фрумос! – радісно дивився
на неї старий Ясон, немов на сонце після вервечки
дощових днів. – Дякую, доню, за виноград! Дя!
кую! Щастя тобі й здоров’я! Тепер моя черга при!
гощати. Одужуй та приїжджай до нас у Молда!
вію. Справді, приїжджай! 

Дівчинка над силу всміхнулася і чемно побажа!
ла старому молдаванину щасливої дороги. 

Минуло півтора місяці, коли нарешті зняли той
осоружний гіпсовий корсет, але легше Яринці не
стало. Вона заново вчилася ходити. На милицях
було так незручно, важко, боляче й трохи соромно
через власну фізичну неповноцінність. «Господи,
як же тепер? Усе життя на милицях?» – запитува!
ла Яринка сама в себе, не вірила й водночас була
впевнена – це назавжди. Але ці перші недитячі
питання!роздуми були майже безболісними,
швидше, риторичними. Біль прийшов пізніше,
коли опинилася сама в чотирьох стінах, тоді світ
водночасся стиснувся до розміру клітки, хай і в
отчому домі, але все ж таки… клітки. Батько й ма!
ти на роботі, старші брати мають свої сім’ї, жи!
вуть окремо, ще й на іншому кінці села. Так, іноді
забігають, але вони такі далекі від неї, а вона
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від них, що їх розмови, ніби завчені скоромовки,
щоразу одні й ті, тому часто набридливі й одно!
манітні, як ті ж таки осінні дощі… 

Але час як помах крила невидимого птаха. Де!
сять років змигнуло, ніби довгий і сумний день.
Яринка підросла й зрозуміла, що самотність – ні!
би горб на спині, якого ніхто не бачить, але вона
змушена його носити все життя, і він іноді вида!
ється невимовно тяжкою ношею, як сьогодні – в
буденний осінній день. За вікном – листопад, пе!
редчасно облетів листям і тепер сумував доща!
ми, як і десять років тому… Так безнадійно й без!
просвітно сумував, як ще ніколи. Небо – суціль!
ний смуток; очі дівчини – теж німа туга: тікають
від погляду на невтішно!свинцевий пейзаж і не
можуть знайти притулку – в закутках кімнати
ще сіріше й сумовитіше, ніж надворі. Лише
Яринчині вишиванки опираються осінній журі
радісними барвами. Вигаптувані гладдю квіти, –
так вишивала Яринчина бабуня, вже покійна, і її
навчила, – горять маками, трояндами, веселим
жовтоквіттям, майстерно доповнені всілякими
ягідками та пуп’янками, і зеленим, багатим на
відтінки, листям.

Краплі дощу дріботять по підвіконню, витан!
цьовують свій холодний і одноманітний танок.
І бабусина зінгерка теж рвучко й трохи заголосно
підтанцьовує в такт дощу, – Яринка поспішає до!
шити сукню на замовлення. За стіною Мотря,
Яринчина мати, грюкає чавунними казанками –
куховарить. Ніздрі дівчини ловлять густий аро!
мат засмажки з цибулею. Скрипнули сінешні
двері – це повернувся батько. Донька безпомил!
ково вгадує по лише їй відомим ознакам, уявляє,
як він заходить, струшуючи холодні краплі з ват!
ника, а коли зазирає до кімнати, їй здається, що
батько за один осінній день ураз постарів на кілька
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років: згорбився, поменшав, наче його зашмор!
гом давить нещадна осіння зажура. 

– Відпустив завгосп, мо’ пожалів чи що? Ска!
зав: ідіть, чого в болоті везьгатися?

– Сьогодні пожалів, а завтра так налигає робо!
тою, мовби худобину, що й світу не будеш радий!
– зітхнула Мотря й затримала на чоловікові жа!
лісливий погляд.

– Наше діло підневільне, жінко. Начальство на!
казує – ми виконуємо, куди дінешся? Споконвіку
так ведеться, – чоловік приклав вироблені чорні
руки до біленої вапном гарячої грубки, втягуючи
ніздрями аромат борщу.

– Авжеж, споконвіку, – скрушно погодилася се!
лянка, орудуючи біля плити. – Авжеж… Та маю
щось тобі сказати, Миколо. 

– Кажи, Мотре, – спокійно відповідає господар. 
– Ти знаєш… Оце сьогодні вийшла з ферми піс!

ля обідньої дойки, ще й січки вкинула в лантух,
потерпаю, а тут, звідки не візьмись, – голова. 

– Мотре, та ти ж раніше ніколи не брала! – зди!
вувався чоловік. 

– Та не брала, Микольцю! Але усі гребуть по!
чорному, та й нічого! Дай, думаю, наберу трохи.
Пру того лантуха. Де він узявся той голова, в таку
негоду?.. 

– Треба ж… – витріщився Микола. – Нащо тобі
була та січка?! Хоч би щось путнє, комбікорм
який, а то січка… Тьху!

– Як нащо – у нас же того фуражу як кіт напла!
кав, та й сіна теж! Завжди той луг людським був,
а то став, із доброго дива, – колгоспним. А людям
де ж тепер косити?.. Та я про інше!.. – махнула
жінка рукою. – Став, усміхається та хитренько
так на лантух зиркає. «Дбайлива ти, Мотре, гос!
подиня», – каже і все вичікує чогось, воронячими
очима так і довбає той лантух. Стою, мов у воду
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опущена: що ж тепер буде? Ану ж бо накаже ви!
вернути того мішка! Буде совістити на зборах –
тоді хоч крізь землю провалися! А він зненацька
каже, так люб’язненько: «Візьми, Мотре, на пос!
тій чотирьох парубків, будеш хлопцям їсти вари!
ти». «А хто ж вони, звідки?» – питаю. «Кранівники
з міста, гарні хлопці. Всього на три місяці. Сини в
тебе вже відділені, місця вистачає, то візьми».
Я кажу: «Семеновичу, я в чоловіка поспитаю, бо
як же без його згоди?». «Поспитай, поспитай», –
ще раз лукаво витріщився на той лантух і подав!
ся геть, а я бігцем додому.

Микола сидів, задумливо підкручуючи сивува!
ті, з памороззю, вуса.

– А чого ж, Мотре, бери, – розважливо мовив. –
Надворі холодно, а робити треба, колгосп вугілля
дасть, то й варитимеш собі в теплі та добрі. 

Щойно вони поговорили, а біля ґанку вже нез!
найомці товчуться, гупають у двері. Намокли,
змерзли. Яринка побачила у вікно та й кричить:

– Мамо, тату! Он люди під дощем!
– Та хто це там? – озивається батько, розчиня!

ючи двері. 
– А ми до вас, приймете? – посміхаються хлоп!

ці. – Голова колгоспу прислав.
– Оце та!ак! Швидкий він чоловік… – дивується

господар, не приховуючи іронії. – Та чого вже
там… Не стовбичте, хлопці, заходьте до хати,
грійтеся. 

Четверо усміхнених молодиків із валізами та
вузликами бадьоро переступають поріг, приги!
наючись під низькими сволоками селянської ха!
ти.

– А дівчата у вас є на виданні? – жартує високий
кучерявий Думітру.

Батько печально глянув на Яринку, яка, зі!
першись на милиці, визирнула з кімнати. Він
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промовчав, а дівчина пошкутильгала до себе в кім!
нату і таки не стрималася – гірко заплакала. 

– Простіть, батьку, – мовив Думітру.
– Заходьте, хлопці, грійтеся, – повторив запро!

шення Микола, відвертаючи погляд.
– Оце так! Щойно в хазяїна поради питаю, а ви

вже тут! – піднявши вгору ще вдатні брови, усмі!
хається Мотря і хутко насипає борщу в глибокі
тарілки, припрошуючи:

– Їжте, хлопці, бо ж таки зголодніли!
Кранівники хвалять страву і безперестанку

жартують. Лише Думітру сидить засмучений. 
– А ти чого ж не їси? Про дівок думаєш? – ціка!

виться господиня. – На Україну подався, чи то ж
таки в Молдавії гарних дівчат немає?

– Чого ж немає? Дівчата є… – безбарвно відпові!
дає Думітру.

– Є? – весело перепитує Мотря. – Ти хлопець
нівроку, показний! Певно, хочеш царівну висва!
тати?

Думітру здвигує плечима й сумно дивиться на
Мотрю, а хлопці по!дружньому починають кпи!
нити з нього, та він на те не зважає. Повечеряв!
ши, кранівники почали влаштовуватися на ново!
му місці, розклали свої пожитки, а тоді всілися за
карти й господаря запросили. Думітру вмостився
в кутку на табуретці, сидів, снував думки, а потім
непомітно вийшов, що картярі й не завважили
куди подівся. Потоптався в сінях під дверима
Яринчиної кімнати, а потім тихенько постукав. 

– Увійдіть, – стрепенулася дівчина, і її рука зав!
мерла на колесі зінгерки.

Їх погляди схрестилися, ніби два кольори: гаря!
чий, полум’яно!карий, і прохолодний – блакит!
ний, схожий на небо, наповнений спокоєм. Ду!
мітру пильно, не приховуючи цього, дивився на
Яринку, ніби пив її поглядом, а вона не знала, куди
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сховати свої блакитно!свіжі очі. Вона втікала,
зовні зберігаючи спокій, а він наполегливо гнав!
ся за нею очима, неначе мисливець за сарною.
Врешті, Думітру наблизився до дівчини, зіперся
на стіл, вхопивши рукою масивне зінгерівське
колесо, і Яринчиним очам уже нікуди було діва!
тися. Вона повільно відкинулася на спинку стільця
і сміливо подивилася на чоловіка, а він, усміхнув!
шись, таки опустив погляд: стільки болю і неви!
мовного смутку було в її очах.

– Пам’ятаєш, Яринко? – лагідно запитав Думіт!
ру. – Шістдесят другий рік… 

Дівчина мовчала, напружуючи пам’ять.
– А я пам’ятаю. Твої сльози й те останнє ґроно

винограду… 
Повернувшись із лікарні, Яринка й не згадува!

ла за знайомство з Думітру. Та й чого б дівчинка
мала згадувати? Але, схоже, нічого на цьому світі
не відбувається випадково. І тепер із подивом
придивилася до вродливого чоловіка: темний,
злегка закучерявлений чуб, промовисто карі пів!
денні очі з лискучими вуглинками брів – так, це
він, той самий Думітру! Дивно! Стільки років ми!
нуло, стільки осінніх дощів спливло за часом, і
ось – лінії долі перетнулися, мовби два стіжка на
вишиванці. Здивувалася, і чомусь мимохіть сльо!
зи набігли на очі. Він, як і десять років тому, вхо!
пив її руку, таку ж тендітну й м’яку, у свою шорс!
тку, ще більш огрубілу долоню і промовив:

– Дякую тобі за виноград… 
– Як там твій батько? – запитала дівчина, таму!

ючи сором’язливість.
– Дякувати Богу, живий і здоровий. Плекає ви!

ноградники. Хоча, знаєш, на одній нозі непросто
стрибати, але, дяка Богу, стрибає. Такий уже вро!
дився! Не всидить без роботи. Коли настає пора
врожаю, весь аж світиться, щоразу виважує ґроно
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на долоні й дивується: фрумос чоркинэ! А цього!
річ каже: «Синку, які в нас у Молдавії розкішні
виноградники. Серце стискається від захвату!
Господи, дяка тобі! – простягає руки до неба, до ви!
ноградної лози. – Ця важкість ягід у руках немов
яка дорогоцінність! Немов власне життя тримаю в
долонях. Дивлюсь на це ґроно і згадую той шістде!
сят другий рік… Здається, сину, що за своє життя
ніколи не їв такого смачного й жаданого плоду, як
тієї дощової осені», – посміхнувся Думітру.

Ярина тепер щодня чекала зустрічі з Думітру.
Все її життя перетворилося на солодке й нестер!
пне чекання тих кількох хвилин розмови – не так
словами, як поглядами, серцями. Спочатку вті!
шалася, їй було приємно й затишно в товаристві
Думітру, в його гарячих очах мисливця вона по!
чувалася захищено і впевнено, як ніколи до цьо!
го. Але по декількох днях Ярина злякалася своєї
втіхи й стала уникати вродливого молодика. Та й
Мотря помітила життєрадісний блиск у доньчи!
них очах, намагалася застерегти її, сховати під
своє крило. Яринка знову цілісінькими днями й
вечорами просиджувала в своїй кімнаті!келії. Во!
на не з’являлася на очі Думітру і не відповідала
йому, коли просив дозволу увійти до її кімнати.
Тільки це не давало спокою, Ярина почувалася
зраненою пташкою у клітці, їй хотілося вилетіти
з неволі. Світ такий широкий! Але милиці були
заважкі, не давали випростати крила… 

– Яринко, скажи, чи я тебе чимось образив?
Може, щось не те сказав, – допитувався чоловік, –
то прости. 

Але Ярина була стриманою, холодною, підкрес!
лено чемною і тільки! Молодик не впізнавав її.
Так минуло майже три місяці. Настав березень.
Перед від’їздом Думітру повернувся раніше, ніж
зазвичай, і застав Яринку надворі, біля веранди.
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Дівчина уважно дивилася на підсніжники, що
виткнулися в прогалинах посірілого снігу. Вона
мовби намагалася пересвідчитися, що квіти нас!
правді існують, вони не міраж, а мають тіло і
прагнуть сонця, вони ж такі реальні, як і вона,
Яринка! Потягнулася рукою до тоненьких дріб!
них лусочок квіту – це їй коштувало надмірних
зусиль, і… з обуренням помітила Думітру! 

– Чого ти за мною спостерігаєш? Дай мені спо!
кій! Коли ти, врешті, поїдеш?

Вона намагалася піднятися, тримаючись за
стіну й налягаючи на милицю, та від хвилювання
впустила милицю. Чоловік миттєво підбіг, вона
не встигла зауважити, як уже стояла на ногах, а
Думітру підтримував її ніжно й спокійно. Якусь
хвилину, повагавшись, не кажучи ні слова, він
притис Яринку до своїх грудей, а вона, не маючи
сили пручатися, довірливо мовчала, тамуючи
гнів і радість. Здавалося, усе життя, мов сонячна
краплина меду, вмістилося в цю коротку мить.
Думітру повільно торкнувся її губ, і Яринка зди!
вовано відчула себе першоцвітом, що розквітає,
ніжиться в гарячому цілунку і в сонячнім позир!
ку південних очей.

– Виходь за мене заміж, Яринко, – несподівано
вимовив Думітру і невимовно ніжно й приязно
глянув, що дівчина розгубилася. 

– Але ж… – закліпала очима Ярина, намагаю!
чись зрозуміти, чи це всерйоз. – Негарні жарти, –
відказала вона, ніяковіючи. 

– Виходь за мене, Яринко, – впевнено повторив
Думітру. – Не сумнівайся. Обіцяю: я буду дбати
про тебе. 

– Але ж… – дівчина не знала, як йому пояснити,
що вона… каліка, а він – ще молодий, вродливий
і дужий! Нащо йому така жінка? Повно ж гарних
і здорових дівчат! 
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– Ти мені потрібна, а я потрібен тобі, – твердо
сказав чоловік на її невисловлене запитання. –
Хіба не так? – і зазирнув у її очі. 

– Думітре, я боюся жалості ще більше… ще біль!
ше, ніж самотності, – дівчина відвела погляд. 

– Яринко, ти мені потрібна, вір мені. Вір мені.
Вір! – повторив чоловік і простодушно додав: – Та�
тэ вже геть зістарився, жде не діждеться невіс!
тки. Цієї осені поглянув на мене з такою тугою, а
тоді підняв очі до набряклих соком виноградних
грон та й питає: «Чи доживу я, синку, до того, щоб
пригостити невістку виноградом?» І я пообіцяв,
Яринко, що до нового врожаю приведу в дім дру!
жину.

– Думітру! Думітру, чи зрадіє батько такій не!
вістці? – у цьому запитанні була гірка іронія, а ще
– надія… 

– Про це, Яринко, не турбуйся. Мій батько лю!
бить людей за їх добре серце. Він завше каже:
«Краса виноградного плоду в його смаку й важ!
кості ягід, а жінки – в її доброму серці й народже!
них дітях». А в нас із тобою, Яринко, будуть діти.
Гарні й здорові діти.

Яринка довірливо пригорнулася до Думітру й
заплакала. Тільки не від смутку, а від лагідного
й теплого щастя, схожого на сік виноградного
грона.

2009

1Татэ (молд.) – батько.
2Чоркинэ (молд.) – ґроно.
3
Боабэ (молд.) – ягода.

4Фрумос (молд.) – гарна.
5Фрийкэ (молд.) – донька.
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Олександра Савівна втомленим від безсоння
рухом присунула до себе овальне дешеве люстерко
в пластмасовій оправі. Знехотя витерла рукавом
нічної сорочки нечітке від пороху відображення
сімдесятилітньої жінки й пильно, до болю, напру!
жуючи зір, подивилася на себе. Довгенько зази!
рала сама собі у вічі, ніби хотіла впевнитися, що
це таки насправді вона, а не хтось інший, зовсім
чужий.

– Яка потво!о!ра! – скривившись, відкинулася
на спину, аж ліжко гухнуло під її опасистою ва!
гою.

Та за якусь хвилину рука Олександри Савівни
знову потягнулася до люстерка:

– Яка потвора! – з цікавістю і розпачем повто!
рила вона.

Жінка довго водила рукою по грубуватій шкірі
обличчя, подзьобаній ямками, ніби віспою, пода!
вила пучками ніс у чорних цятках вугрів, вишкі!
рила нечищені зуби з чорним нальотом карієсу,
кілька разів обмацала дорідне підборіддя, що ви!
сіло волом, і пригладивши давно не фарбоване
масне волосся, важко й сумно зітхнула. Врешті
відсунула люстерко, повалилася на ліжко, що
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знову сказало: гу!ухх, і, відвернувшись до стіни,
тихенько й жалібно заплакала. 

– О!о!ох! Депресу!у!ха починається? Чи що!о? –
питала сама в себе Олександра Савівна.

Мовби у відповідь на її запитання щось гепнуло
по шиферному даху, загавкав собака, загудів ві!
тер у димоході, насвистуючи сумну мелодію піз!
ньої осені. Не наважуючись поворухнутися,
Олександра Савівна прискіпливо вслухалася у
пронизливе квиління вітру й квиління власного
серця. Затамувавши подих під вагою негативних
емоцій, вони притиснули її важкою цвинтарною
брилою. 

– От тобі й на! Ні, треба брати себе в руки, – мо!
вила Олександра Савівна, рвучко підвелася і сіла
на ліжку. 

Одягатися зовсім не було сил. І навіть їсти не
хотілося. Це вже поганий симптом, – констатува!
ла сімдесятилітня жінка, для котрої серед самот!
ніх буднів чи не найбільшою радістю в житті було
смачненько й вчасно поїсти. – Ні, треба брати
себе в руки, а то ще тиск підніметься! – і вона по!
вела очима на купу пігулок на тумбочці біля ліж!
ка. – Ні, депресувати не можна. Ніяк не можна!
Тільки дай волю негативним думкам і тоді все,
гаплик! Люстерко це так! Люстерко тут ні до чого.
Як ти себе сприймаєш, так і люди тебе сприйма!
ють. Це ж давно відома істина! Але куди дітися:
старість є старість… Інколи… та що там інколи!
Не інколи, а все частіше бувають отакі важкі дні.
Отак ні з того ні з цього. Немає сонця, небо сіре,
дощове, і вже нікуди не хочеться йти, нікого не
хочеться бачити, а тут ще й капосне люстерко
додає печалі. 

У сонячний день настрій, зазвичай, у Олексан!
дри Савівни гарний. Тоді вона дивиться на себе у
це ж самісіньке люстерко у пластмасовій оправі
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(ні, таки треба купити нове люстерко, – між ін!
шим подумала пенсіонерка) й таки здається собі
привабливою і не такою вже й старою. Та й чого
там гріха таїти, ще й подобається чоловікам. Ну,
звісно, не молодим, бо й сама вже… Ну, не стара,
а в літах. Ні, все!таки літня жінка звучить якось
по!іншому, ніж стара… Та й старою її ніхто не на!
зиває, а завше Олександрою Савівною. Вона весь
вік пропрацювала інспекторкою в обласному від!
ділі освіти й звикла, щоб до неї зверталися ша!
нобливо. Он півроку тому один сватався – под!
ружка познайомила, не з ким!небудь, а з профе!
сором, ну хай і яловим (без захисту докторської),
хоч і підтоптаним дідком, але ж професором уні!
верситету! Червоною ікрою пригощав й усілякими
вишуканими наїдками. Але подумала!подума!
ла… Нащо ти мені здався, чоловіче!любий? Яка
вже з тебе користь? Та й мені вже ця «женячка» ні
до чого на старості. Тільки зайві клопоти. Випе!
ри, навари, прибери, подай… І так від ранку до
вечора, не буде коли й угору глянути. Ото ж бо й
воно… Краще вже самій, зварила не зварила, на!
пекла не напекла – сама собі господиня. Та й як
тоді з будинком бути? Я в Миколаєві, дід у Херсо!
ні, – жінці зовсім не хотілося продавати свій
просторий, затишний будиночок. – А раптом ді!
док дуба вріже! А я де притулюсь без даху над го!
ловою? Його діти й онуки миттю випруть мене з
квартири. І куди тоді? До знайомого під тин?
Отож бо! До сина? Онуки, хоч вже й дорослі, а ба!
бі продиху не дадуть. А я вже звикла до тиші й
спокою. Краще вже самій! Хочу – лежу, хочу – їм,
хочу – по телефону лепечу, хочу – телевізор див!
люся. А що мені ще треба?! Скільки того життя
лишилося! Зараз люди мруть, як ті мухи. Он су!
сідка, ні з того ні з цього перекинулася, вранці бі!
гала, а ввечері – вже все, другого дня віднесли на
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цвинтар. І скільки тут? Тиждень минув, а так, на!
че її ніколи й не було. Через півроку взагалі ніхто
й не згадає, що така колись жила на цьому гріш!
ному світі! Ох!ох, щось серце закололо, – Олек!
сандра Савівна вкинула до рота пігулку валідолу.

Старенькій раптом стало страшно: «А що як ум!
ру сама!самісінька у просторій хаті? Хоч би яка
жива душа була поряд. Треба!таки сину наказа!
ти, щоб дзвонив щодня. Мобільник подарував, то
хай і дзвонить. А то ще лежатиму хтозна!скіль!
ки… що й черви заведуться, – Олександра Савів!
на, уявивши жахливу картину, почала хрестити!
ся. – Господи, спаси й помилуй! Збережи мою ду!
шечку від напасті. Будь милостивий до мене, не!
мічної». 

Вона згадала, що вже давненько збиралася піти
до церкви, та все ніяк. Одна старенька бабця,
християнка, часто дибає крізь її садибу, побачив!
ши її, зупиняється та все запрошує на богослу!
жіння. Так наполегливо, що годі й відмовити,
Олександра Савівна щоразу обіцяє піти, але не
йде. Кожної неділі завжди якісь невідкладні кло!
поти з'являються, то те, то інше. От і сьогодні не!
діля. Але наразі зовсім немає сили кудись йти, та
вже й запізно. Ні, таки треба потурбуватися про
свою душечку! Олександра Савівна пригадала,
що вона таки трохи нагрішила у цьому світі. 

– Та хто з нас не грішний? Усі як один! Ну, хто
більше, хто менше… Але ж усі. Всі! Та бабця віру!
юча хіба свята?! Та й така вона… Маленька, су!
хенька, вітер подує й полетить! Хоч і без крилець!
Хустиночка на ній біленька, по!старосвітськи
запнута, – ой лишенько! Завше та баба у довгій,
одній і тій спідниці, жалко дивитися. О!о!х! Ця
Марія Іллі!і!вна, – Олександра Савівна згадала її
ім'я. – Вже так набридла зі своїми напутніми роз!
мовами. Та не скажеш же: відчепіться, йдіть геть!
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От тільки Олександра Савівна зловила себе на
думці, що останнім часом сама шукає зустрічі з
Марією Іллівною. 

– Покайтеся, люба! Не відкладайте на потім, це
ж так небезпечно для душі, – просить Марія Іллів!
на Олександру Савівну. 

– Та в чому ж мені каятися? Я що п'яничка чи
вбивця? 

– Ми всі грішні. Ви ж не хочете в пекло? 
– Я – в пекло? – вдавано!наївно запитує Олек!

сандра Савівна, здивовано підіймаючи густо під!
ведені брови. – За що!о? 

– Хто не прийме Ісуса Христа в своє серце і не
покається, Царства Божого не наслідує! – каже
Марія Іллівна й дістає з торбинки пошарпану Біб!
лію, з багатьма підкресленнями й купою паперо!
вих закладинок, і починає засипати Олександру
Савівну цитатами. 

– Ну хоч ріжте мене, я не можу так фанатично
вірити, як ви! Не можу! Я жива людина, – трохи
заголосно й дещо роздратовано уриває вона про!
повідницю. 

– Віра виростає, наче малесенька зернина. Віра
в Ісуса Христа робить людину вільною, повірте,
це така радість, зовсім не обтяжлива. Зовсім по!
іншому починаєш дивитися на світ.

– Авжеж, по!іншому! Не так, як нормальні лю!
ди, – злостиво докидає колишня інспекторка від!
ділу освіти.

Та Марія Іллівна не ображається:
– Савівно, ви лише почніть читати Біблію й по!

бачите свою гріховність, як у дзеркалі. 
Їх розмова завше закінчується з ініціативи

Олександри Савівни. Їй уривається терпець, і во!
на відверто неприязно починає глипати на спів!
розмовницю. А та стоїть тиха, сумирна ще й лас!
каво усміхається. Олександрі Савівні нестерпно
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кортить вивести Марію Іллівну з себе, та ніяк не
вдається. «Ну, бувають же такі люди непробивні! –
дивується вона. – Її намагаєшся вколоти, образи!
ти, а вона кліпає на тебе своїми янгольськими
оченятками ще й тебе заспокоює. Ні, ну це треба
таке! Бувають же на світі щасливі божевільні, не
від світу цього!»

Життя підходить до фінішу! Це Олександра Са!
вівна добре усвідомлює, намагається не думати
про сумне, але на самоті воно само собою дума!
ється. Старенька вже призвичаїлася до думки
про смерть, як про неминуче явище. «Куди від неї
дінешся? Не втечеш. Усі на той світ підемо!» – зас!
покоює вона себе, але після розмов про гріхи й
пекло Олександрі Савівні стає трохи лячно й не!
затишно на душі. Вона вже не атеїстка, але віри в
її серці, наче кіт наплакав, лише страх і лінь.
Страх від того, що раптом таки є пекло? А в пекло
Олександрі Савівні зовсім не хочеться! А лінь…
Ох, ця лінь!... Вона, капосна, завжди напосідає,
варто кинути погляд на Біблію. Он вона, новень!
ка, лежить на тумбочці – подаруночок Марії Іл!
лівни – припала порохом, хоч пальцем малюй на
обкладинці! Олександрі Савівні ніяк не вдається
пересилити себе, щоб прочитати бодай кілька
біблійних віршів. Думки про всяку всячину ніяк
не дають зосередитися, до того ж усе в цій Книзі
книг літній жінці видається нудним і незрозумі!
лим, що хочеться спати, аж очі заплющуються!
Але коли напосідають проблеми та хвороби, бабу!
ся Савівна злякано починає шепотіти: «Господи,
спаси! Господи поможи!» – та ще гарячково й плу!
тано проказувати «Отче наш», і наче легшає, ми!
нає. 

«Ні, таки є якась сила! Не все так просто й од!
нозначно на цьому світі, – доходить висновку
старенька й обіцяє: – Боже, в наступну неділю
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обов'язково виберусь до церкви. В минулу не вий!
шло, бо подружка подзвонила, обіцяла прийти.
Що, я скажу не приходь! А ще раніше… А що ж бу!
ло в позаминулу неділю? А!а!а! Інша подружка на
ювілей запросила! Хіба відмовиш? Ще зі студент!
ських років знайомі, тож довелося йти, – виправ!
довується вона, лежачи в ліжку. – А сьогодні вже
запізно, та й здоров'я ніяке, ще й не снідала… Бу!
де ще неділенька, дасть Бог, тоді вже й піду. Але
лежи не лежи, треба вставати», – вирішує Савівна.

Сонце викотилося огнисто!бурштиновим коле!
сом із!за сірих клаптів хмар, і морок, злякавшись
світла, знітився і втік. Світло розігнало не лише
хмари на небі, а й сірий туманець на душі в Олек!
сандри Савівни. Сонечко визирнуло – і вже зов!
сім інший настрій! «Жити хоче!е!еться. Ой, як
хочеться жити!» – потягнулася літня жінка, і, на!
тягуючи кофтинку, вкотре не втрималася, ухопи!
ла те препогане люстерко. 

– Ну і що, що товста й таки вже стара? Ні, не
стара, а літня, – виправила вона сама себе. – Тьху
ти! Яка різниця! А як страшенно не хочеться бути
старо!ою. Але ж блиск ув очах молодий і усмішка
приємна, – уважно придивилася Олександра Са!
вівна до власного відображення. – Та й взага!алі!і!
Он інші у моєму віці баби бабами. А я ще нічого!
Зі смаком одягнуся, брови наведу, волосся під!
фарбую! І головне – бути впевненою в собі й весе!
лою, бо люди стороняться смутних і замислених,
а у мене душа наопашки, знайомим і подружкам
весело й добре зі мною, та й мені теж незле! Вже
обід скоро, досить нидіти в чотирьох стінах! Мер!
щій треба вставати, одягатися та й виходити в
люди. А!а! Ще поснідати обов'язко!о!во! А тоді
можна і йти! – Савівна почала подумки обирати
серед численних знайомих, до кого податися і де
гостинніше пригощають. 
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Наостанок літня жінка вже спокійно поглянула
на свою парсуну в овальній рамці дзеркала, ба!
жаючи переконатися, що не все так безнадійно.

– Ні, не така вже я й страшна! І не така вже й
стара. Зморшок майже немає. І зуби рівні, не так,
як у інших, не стирчать кривими штахетинами.
А то ще одні гнилі пеньки – ще краще! Фе!е!е…
Ще й запах, як із помийної ями! Ну карієс там
трошки, ну і що! Вода ж у нас яка! А що ми їмо?
Отож!бо! Тут чисть не чисть, а від цього собачого
карієсу, як від старості, – не втечеш! Та хто буде із
лупою зазирати до рота? – Олександра Савівна
силувано заусміхалася в люстерко. – І губи пов!
ненькі. І вираз обличчя веселий і привабливий.
І життєрадісний, не такий затурканий, як у баби
Нюрки, сусідки. У тої одне на умі: те треба зроби!
ти, онукам вділити, те купити, тому те, тому ін!
ше, а грошей завжди – катма! І крутиться бабка
весь час, як у млині, все підробітки шукає, а для
себе й крихту жалує вділити. Ні, у мене все інак!
ше! Я сама собі господиня. Син – в іншому місті,
навідується інколи, вміє гроші заробити й не за!
буває мамусю. Так що можна жити!

Олександра Савівна спокусливо!хитренько
зіщулила очі: «Ні, я ще таки нічого!» І вже природ!
ньо, не зі спонуки, усміхнулася люстерку, і воно у
відповідь теж усміхнулося її власною парсуною,
відзеркалюючи сонячний промінчик, що крізь
шибу вікна милостиво посилало ясновиде сонце. 

2009
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У плиті шмалько горить вогонь. Вікна геть за�
пітніли. Мій пальчик тягнеться до шибки й ста�
ранно виводить хвильки, кружальця і вісімки, я
їх потім швидко затираю долонькою і дивлюся у
вікно: там зима! Закостенілі дерева стоять у
смужках снігу, схожого на біле пухнасте хутро.
Таке, як у нашої кицьки Мариськи. Тільки кішка
тепла й шовковиста, а сніг холодний і трохи
шорсткий, і від нього швидко червоніють і холо�
нуть долоньки й пальчики. Щоразу, коли ми ви�
ходимо на подвір’я, ніяк не можу втриматися,
щоб не схопити пригорщу снігу й не здавити йо�
го в кулачку, сильно�сильно. «Ти що, хочеш весь
час у хаті сидіти? – сердиться бабуся і суворо на�
казує: – Ану, зараз же викинь і більше не чіпай!
Будеш бухикать, – я із тобою панькатися не буду!
Так і знай!». 

Від вікна переводжу погляд на бабусю. Висока,
струнка, в зеленій кофтині, залатаній на ліктях, у
квітчастому ситцевому фартусі, вона вправно
відсовує кочергою чавунні кружала на плиті, щоб
підкинути вугілля і дровець; звідти вириваються
такі яскраві, огнисто�червоні, язички полум’я!
Вони лижуть чорний чавун плити й рожево
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відсвічують на бабусиному обличчі й руках. Мені
цікаво, я на все це заглядаю, дивуюся і ходжу за
бабусею п’ята в п’яту, заважаю їй, бо кухонька
маленька – не повернутись: плита, стіл і вмурова�
на в стіну шафа з кухонним начинням. 

– Дарино, та всядися ти, врешті! – не витримує
бабуся, кришачи качанець капусти на борщ. – Ох
уже й дитиночка! Боже, прости й помилуй! – під�
німає вона очі до стелі.

Я теж дивлюся на стелю: електрична лампочка
яскраво б’є в очі, я заплющую їх і бачу суцільне
червоне маєво, що поступово тьмяніє. Ні! Ну не
можу ж я сиднем отак сидіти? Хоч би Мариська бу�
ла! Але кішку дозволено впускати тільки в літню
кухню, а тепер зима, і я майже з нею не граюся.

Чому цей звичайний зимовий день сьогодні та�
кий несосвітенно довгий і марудний? Вже чекаю
не дочекаюся, коли повернуться з роботи матуся
і татусь. Врешті, насмілююся тихенько ступити
кілька кроків до плити по домотканій яскравій
доріжці, але бабуся невблаганна:

– Ану сядь! Не крутися під ногами!
Зважаючи на бабусин тон, поступливо всідаю�

ся на стілець і уважно спостерігаю, як велика бі�
ла голівка капусти так і рипить під блискучим ле�
зом ножа, утворюючи хвилясту гірку, до якої тяг�
неться моя рука, але подумки, бо я вже нічого не
беру без дозволу, а попросити, після бабусиних
докорів, чомусь не наважуюся. 

За вікном починає сутеніти. Прискіпливо вдив�
ляюся: хочу побачити, як вечір заступає день,
але не вдається… 

– Бабусю! Бабусю, коли вже мама з татком
прийдуть? Ну коли, скажи, – невідчепно допиту�
юся. – Скажи!..

– Тихенько сиди і слухай, тільки�но почуєш
дзвінок – значить мама з татом уже на порозі. 

Педагогічне інтерmezzo

167



Починаю прислухатися. Чую, як потріскують дро�
ва у плиті, як вітер гуготить за вікном, у казаночку
ледь�чутно булькає борщ, а дзвінок мовчить…

– Бабусю, вже скоро прийдуть? 
– Дарино, ще й п’яти хвилин не минуло, ще тро�

хи почекай! Ось�ось прийдуть і запитають: а що
тут наша донечка? Чи слухалася бабусю? – із хит�
ринкою в очах каже вона. 

Замислююся: може, був який непослух? Ні, на�
че нічого… 

– Слухалася, – вирішую я і зазираю в бабусині
очі, щоб упевнитися: чи не помиляюся? Та вона
лише підкреслено важко зітхає, вкидаючи капус�
ту до казанка.

Наполегливо, настирно чекаю, коли ж сповіс�
тить той дзвінок, що мама й тато вже вдома. А він
усе ніяк, ну ніяк не дзвонить, хоч плач! Я вже
кілька разів бігала в сіни і з нетерпінням позира�
ла на цю величеньку пластмасову коробку. Зви�
чайна коробка – так, нічого особливого. Навіть
якась неоковирна, але вона весь час невідступно
привертає мою увагу! Я була майже певна, що в
тому футлярі схована таємниця чи казкова краї�
на, зовсім маленька, де мешканці – срібні дзві�
ночки, схожі на квіти. Мені кортіло зазирнути
крізь вузенькі шпаринки всередину пластмасо�
вого сховку й гарненько роздивитися, але короб�
ка надто високо, майже під стелею! Ніяк не дотяг�
нутися, навіть якщо стати на стільчик. О�о! Коли
б я могла стати маленькою (тільки ненадовго!),
подібно до того хлопчика з казки «Місто в таба�
керці»! Але це неможливо, то ж казка! – кажу я со�
бі. Хоча… В уяві все так переплітається! І я майже
впевнена, що в коробці – срібні дзвоники, їх бага�
то і вони схожі на квіти. Інакше звідки оте дзінь�
дзень, дзінь�дзень, дзінь�дзінь�дзінь?! Я вже не
запитую про це в бабусі, вона називає мене
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фантазеркою, вигадницею і каже, щоб я не бов�
кала людям про свої химери, бо будуть вважати,
що я несповна розуму. Так і каже, і я мовчу… Див�
люся на ту коробку і… майже чую, як ряснодзвонно,
пустотливо�радісно виспівують дзвіночки. Для
мене зараз немає жаданішої і красивішої мелодії
за цей чистоголосий хорал на півтори октави. Я
ще маленька, я ще багато чого не розумію, але ба�
гато про що здогадуюсь і відчуваю, і мені здаєть�
ся, що в мені закодоване якесь особливе знання,
точніше, чуття про світ, може, трохи схоже на
мелодію дзвоників.

– Дарино! Дар�и�но! Що ти там затихла? Ти де?
– визирає бабуся в сіни. – Дивись мені, не біжи у
веранду! Там холодно, застудишся, – застерігає
вона, хоч я і сама знаю, що туди не можна, та й
двері я сама не відчиню. 

– Ми Дзвіночки, лісові Дзвіночки, славим день.
Ми співаєм, дзвоном зустрічаєм: День! День! Лю�
бим сонце, небосхил і сонце, світлу тінь, сни роз�
кішні, все гаї затишні: Тінь! Тінь! – озиваюся до
бабусі, декламуючи «Хор лісових дзвіночків»,
тільки бабуся ніяк не реагує, бемкає каструлями,
чайником… 

Знову таки влізаю на стільчик із ногами і зав�
важую: наразі ні сонця, ні блакитного неба – все
не так, як у тому вірші... Уже геть звечоріло, а мами
й татуся ще немає. Ну де ж вони, де? Від настир�
ного, довгого чекання мені ось�ось увірветься
терпець! Я ладна розревтися на всю хату, образи�
тися на стареньку, неначе вона винна, що мов�
чить той вхідний дзвінок, ледве втримуюся від
сліз, що вже добираються до очей, і все ще про�
довжую чекати, заспокоюючи себе: все одно, ко�
лись же мама з татком повернуться і подзвонять,
і ось тоді�і�і… я поскаржуся на бабусю, пожалію�
ся, що довго їх чекала і що мені хотілося плакати.
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В уяві вимальовується бажана картина зустрічі,
я радісно усміхаюся, не помічаючи цього. Дзві�
ночки всередині тієї дивної коробки тепер ба�
чаться мені срібно�волошково�ніжними живими
квітами на лісовій галявині. Вони пахнуть літом,
сонцем і черешнями, вимитими дощем, – тому,
може, що я їх дуже люблю! Дзінь�дзень, дзінь�
дзень! – сповіщає життєрадісний передзвін про
прихід мами й татуся. Відчиняються двері. «А де
тут наша донечка? Біжи�но сюди! Скоріш!» 

Та раптом сінешні двері таки насправжки від�
чиняються… Тихо – ледве вловлюю їх приглуше�
ний скрип – і відразу пташкою лечу назустріч ма�
мі й таткові. 

– Та куди ж ти? Спинись. Ой, уже й дитина! Як
із прив’язі зірвалася! – неголосно покрикує бабу�
ся, більше для годиться, поправляючи смугасту
домоткану ряднину, що зібгалася під моїми не�
стримними ніжками.

Я вбігла й зупинилася посеред сіней: мама й та�
то з буденними, втомленими обличчями, не звер�
тають на мене ніякогісінької уваги! Я їх так довго
чекала, а вони… Уважно придивляюся до них,
мені навіть здається, що за цей зимовий день я
майже забула їх риси обличчя – таким безкінечно
довгим він був. 

– Ну, що ти тут? Слухалася бабусю? – нарешті,
не повертаючи голови, озивається мама. 

І я впізнаю її голос і зачіску – з високо накладе�
ною короною фарбованого волосся, що визирає
з�під хустки. Я ошелешена: мені не радіють, мене
не кличуть, тато не підіймає на руках до стелі, не
вигукує: «Ось дивіться всі, яка висока Дариночка
виросла!» 

– А дзвінок? Він мовчав? Ви прийшли й не по�
дзвонили?.. Чому? – запитую, глипаючи сповне�
ними розчарування великими очима.
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Та мама спокійно й водночас ніби ображено пе�
ребиває, не розуміючи мого розпачливого стану:

– Що ж це ми в гості до вас із бабусею прий�
шли? Повинні ще й дзвонити?

Я, не перестаючи кліпати очима, повертаю
смолянисту голівку до бабусі. Вона саме вигляну�
ла з кухні й осанисто зупинилася в просвітку две�
рей. Може, вона пояснить? Це ж вона запевняла,
що… Я так ждала, так очікувала! Але бабуся від
маминого запитання опускає очі й нічого не ка�
же, лише робить вигляд, що заклопотано вити�
рає руки об ситцевий фартушок.

Мої блакитно�ясні крила падають обтяті, мовби
сокирою лісоруба. Того самого, котрий у «Казці
про липку» зрубав беззахисну липку, а вона про�
сила: «Не треба, не треба, пожалій мене!» Ні, я
щось переплутала… Той лісоруб, певно, був доб�
рим, він не рубав липки, то, мабуть, із іншої каз�
ки… Я вже не хочу ні до мами, ні до татка. Мовчки
повертаюся до кухні, геть знесилена, й уже вкотре
вмощуюся на стільчик. Без сліз і образ. Сиджу й
мовчу. За вікном ранні зимові сутінки поглинули
дерева, тільки чути, як завиває вітер у темно�тем�
нісінькому просторі за вікном. Ніби в дзеркалі, ба�
чу своє відображення у віконному склі, мені на�
віть здається, що я по той бік – у зимній пустелі,
сама�самісінька... Не по�дитячому важко стає на
душі, хоча я ще не усвідомлюю цю важкість і
швидко забуваю, поринаючи в мрії та розваги,
дістаючи дорослих своїми безкінечними: чого, чо�
му, навіщо, як, звідки? Але лишається в душі хо�
лодний смуток. І срібні дзвоники безголосо опус�
кають голівки, неначе прибиті морозом квіти…

Тільки чути, як пронизливо гуде вітер: гу�у�у,
гу�у�у, у�у�у… 

2009
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ЗЕЛЕНИЙ ШУМ

Крізь відчинене вікно лоджії березовий шелест.
Верхівки дерев, описуючи еліпс, розкачуються
нібито в давньоруському хороводі, в такт вітру, і
ловлять срібним листячком краплини дощу. З по*
дякою і пієтетом. 

Потужний і радісний зеленний шум гармоній*
но зливається з шумом літнього дощу, теплого і
спокійного. Пахне вологою. Гостро*свіжо, приєм*
но. Пташиний спів, що дзвенів голосною піснею
перед дощем, затих, обезголосився. Лише де*не*де
долинає цвірінькання самотньої пташини, що,
можливо, не встигла сховатися від дощу. 

На весь світ шумить, вирує зелена симфонія.
Незабутньо і натхненно. І вже не лише з насоло*
дою спостерігаю це монументальне, ніжно*лі*
ричне зелене дійство, як сакраментальну і доско*
налу виставу, котра динамічно розвивається і не
набридає, а відчуваю себе частиною цілого, час*
тиною природи. Зелене шумовиння листя про*
мовляє до мене зрозумілою мовою без слів. 

Ритмічно хитаються дерева у всесвітньому русі й
ритмі, зеленошумно дякуючи за краплини вологи,
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і я дивуюся цьому світу, як незбагненному диву,
схожому на безкінечність Всесвіту. Дослухаюся
до зеленої симфонії беріз, сосон і туй – дерева
промовляють незбагненною музикою слів. І це
народження слів, схоже на потік теплого і чисто*
го дощу. Слова, ніби довгоочікувані краплини па*
дають на долоню білого усміхненого аркуша па*
перу – його чиста, матеріальна просторінь, як
вікно у мій світ через товщу світу, що зеленоголо*
со хитається в іскристо*срібній купелі перед очи*
ма. Здається, що зеленошумкий гомін чути за ме*
жами Всесвіту, поза часом і простором. 

Світ омивається і чистішає. Мої помисли і по*
чуття від причастя зеленосвіту теж омиваються і
світлішають. Білокрило торкаюся зелених вер*
шин сосон, і світ озивається на поклик моїх крил
вибухово*промовистим сонячним акордом!

ОЛЕКСІЙ РОМАНОВ

Високий, худорлявий, із благородною сиви*
ною, з такими ж сивими вусами, злегка підкруче*
ними доверху, мовби на портретах російських
царедворців, гордою поставою і впевненою, на*
віть тріумфальною ходою, цей колоритний ста*
рець таки вартий пензля Рембрандта! 

Але, якщо пильно придивитися – у нього
стражденне обличчя мученика, незважаючи на
його показну зовнішність і вишукану сивину, і ту
особливу мовчазливу зверхність, яка поєднуєть*
ся з відстороненістю відлюдника. Йому сьогодні
вісімдесят п’ять років. Він у білій сорочці з кра*
ваткою, в чорному однострої, на розпрямлених
грудях – медалі, різнокольорові стрічки й навіть
орден Великої Вітчизняної. Старий чоловік підій*
шов величавим кроком і привітався. Зблизька
помітно, що комірець сорочки несвіжий, а орден
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і медалі, на віддалі такі блискучо урочисті на чор*
ному сукні, теж далеко не новому, таки добре
припали порохом, і від ювіляра при кожному по*
диху неприємно тхне вином. 

– Знаєте, Наталю, мені вже так багато років,
але таке відчуття, що я лише зовні зістарився, – з
легким смутком говорить він мені й позирає на
свої пергаментно*білі руки з довгими худими
пальцями, – а відчуття світу лишилися такі ж, як
і колись. Життєві погляди, звісно, змінилися, по*
мудрішав. Тепер для мене сенс життя не в роботі,
не в жінках, не в насолодах цього світу, а в пошу*
ках істини… Але щоразу все частіше приходить
усвідомлення: моя епоха відходить, чи навіть уже
відійшла, а я ще лишився… Ще скільки внутріш*
ньої сили, нерозтраченої… Ще скільки всього
можна хорошого зробити, а вже незабаром – кі*
нець… Це некомфортне, фатальне відчуття. Же*
ну від себе ці думки. Шукаю сенс життя у вірі в
Бога, але інколи, так як сьогодні, – старець мах*
нув рукою, – таки ремствую… 

Серед великої кількості відпочивальників сана*
торію його не можна не помітити: він завжди у
гордій самотності прогулюється алеями або си*
дить на лавці, мені трохи дивно, що у нас зав’яза*
лася розмова. Кілька днів тому, щойно я вийшла
з кабінету психофітомузикотерапії, як цей сиво*
чолий пан звернувся до мене, мовби стояв і че*
кав:

– Ви щойно з сеансу?
– Ні, я не встигла, вже всі місця зайняті, – відка*

зала я.
– Ви вже були на цих сеансах?
– Ні.
– Як ви вважаєте: можна нав’язувати людині

свою волю? – суворо запитав імпозантний ста*
рець, мовби на іспиті.
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І на моє мовчання – у відповідь на його наполег*
ливий тон, із поспішністю промовив:

– Ах, вибачте, забув відрекомендуватися, – і до*
дав із гідністю: – Олексій Романов. 

І шанобливо нахилив голову. Я мимоволі усміх*
нулася: певно, так заводили знайомства кавале*
ри з юними панянками на світських балах. 

Із кабінету фітомузикотерапії долинала спокій*
на музика, схожа на вальс, а у навстіж відчинено*
му вікні верхівки берізок описували нескінченні
реверанси, звуки аудіомелодії зливалися із зеле*
ним шумом у поліфонічному adagio.

– Так, як ви вважаєте?
– Напевно, нав’язати людині свою волю, коли

та має власні переконання зовсім непросто. 
– Ну…
– Але… всі ми піддаємося тим чи іншим впли*

вам, і впродовж життя можемо змінювати свої
переконання за власної волі або всупереч їй. Як*
що ви маєте на увазі втручання у психіку людини
засобами психотерапії, то я теж ставлюся до них
із насторогою, бо свідомість людини – це авто*
номна сфера, і будь*яка нав’язлива інтервенція
тут неприпустима, бо людина втрачає волю. 

– Наталю, якщо побачите мене, підходьте, по*
говоримо. Я тут ще ні з ким не зблизився. Якщо
знайдете цікавішого співрозмовника, не обража*
тимусь.

Наступного дня Олексій Романов сам мене
знайшов, я сиділа в самотині на лавці під темно*
зеленою величезною туєю, насолоджуючись при*
ємно*теплим леготом вітерця і ароматом хвої. 

– Наталю! Як тільки вас побачив, ви одразу
привернули мою увагу. У вас промовисто великі
й гарні карі очі! Ви неймовірно схожі на мою дру*
жину в часи моєї молодості, – пильно подивився
старець на мене із ностальгією і смутком ув очах. 
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Банальна прелюдія до розмови війнула розча*
руванням… Але пан Олексій опустив сумні, вже
невидющі, очі додолу і стишеним, як на сповіді,
голосом зізнався:

– Але вона мене кинула.
Старець сидів, похнюпивши голову, дослухаю*

чись до зеленого шуму, а потім продовжив:
– Коли вона навчалася на третьому курсі педа*

гогічного університету, а я працював на заводі
«Арсенал», дружина захворіла: щось там на леге*
нях… Зробили операцію. Пізніше вона таки на*
родила доньку. От за що маю дякувати невірній
жоні, так це за доньку! В мене прекрасна донька! 

У його очах зблиснули теплі промінчики, пог*
ляд прояснів. 

– Я піклувався про дитину як міг. У дружини не
було молока, то я знайшов годувальницю – вона
жила в нашому дворі. Уявляєте, ця жінка годува*
ла своє дитя, нашу Ларочку і ще й здавала моло*
ко на дитячу кухню! Добре пам’ятаю оченятка
своєї малесенької донечки, повні вдячності, коли
татусь приніс молочка. Згодом щодня водив до*
нечку в дитячий садок, потім – у школу. За десять
років вилікував дружину. Вона поїхала на відпо*
чинок у Крим, познайомилася там із заступни*
ком міністра… Хто я був для своєї дружини на за*
секреченому воєнному заводі? Так… Ніхто. Мені
було заборонено говорити, що я головний інже*
нер, навіть дружині, а тут – сам заступник мініс*
тра! Отож, вона вийшла заміж, і з тих пір я сам.
Через рік отримав кілька тисяч радянськими
рублями за винахід і теж подався до Криму. О!
Скільки у мене там було жінок! – промовив ста*
рець – і від його християнських принципів і сліду
не лишилося. 

Вицвілі очі страждальця зблиснули молодечим
запалом, гордістю і насолодою від колишніх утіх. 
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– У мене була коханка грузинка. О, що це за жін*
ка! Очі чорні, блищать, мов вогонь! Волосся наче
смола! А фігура, а груди! А шкіра! Дивовижні! Але
одна біда – страшенно ревнивою була! Коли йду
поряд, якщо випадково гляну на іншу, Гіулі заки*
пала, наче смола… Вірите, Наталю, лягав увечері
поряд із нею спати і не знав – прокинуся вранці чи
ні! Заріже вона мене чи ні?! Це правда! Ось тоді, я
відчув отруту ревнощів. Знайшов у собі сили й по*
кинув її. Сказав: «Усе! Гіулі, я більше так не мо*
жу!». Через кілька років знову отримав велику су*
му грошей. Купив дорогу імпортну дублянку, ще
там купу якихось речей… І знову поїхав до Криму.
Машина мені не потрібна була. Навіщо? Мене і
так возили, куди мені було треба. Та й не заздрю я
тим, хто має власне авто. То масло поміняти, то
пальне потрібне, то щось підремонтувати – це
скільки забирає дорогоцінного часу! А ці нові ук*
раїнці! Вони ж лягають спати і думають лише про
свої гроші та власну безпеку! Чого варте життя у
страху і суєті? А я хотів і хочу бути вільним від
усього цього! Вільним від матеріального, бо воно
так прив’язує невидимими мотузками, людина не
бачить своєї залежності, не відчуває спротиву до
життя у клітці, куди сама себе спровадила.

Олексій Романов, як і більшість стареньких,
відчуває у спогадах особливу потребу і втіху, на*
віть у тих спогадах, від котрих ще лишилася в ду*
ші полинова гіркота. Слухаю його монолог, не пе*
ребиваючи. Мені здається, що він розповідає не
стільки мені, скільки самому собі, бо багато недо*
мовленого, пунктирного, контрастного за інтона*
ціями. 

– Я книга мудрості – черпайте з мене, Наталю. 
Посміхаюся. В одній людині сховано так багато

всього – не перелічити: і самовпевненого, і гріхов*
ного, й доброчесного, й гордощів, і спокути…
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– Багато можу розказати, багато чому навчити, –
говорить він менторським тоном, і його погляд
стає нетутешнім і самозаглибленим, – Життя моє
було дуже складним. Коли мене маленьким хрес*
тили, священик назвав Олексієм. На честь царе*
вича, розстріляного більшовиками, – пояснює
старець і переходить на тихий, довірливий тон. –
Ви помічали, Наталю, що деякі маленькі діти
часто плачуть, ніби передчувають свою гірку до*
лю? Інші немовлята спокійні, їх життя тихе в
майбутньому, – це не випадкове спостереження.
Гірка доля царевича Олексія відбилася на моїй
долі… Але не буду про це…

Олексій Романов кілька хвилин сидить нерухомо.
А потім поступово повертається із далекого ирію до
звичайнісіньких буднів приміського санаторію, по*
чинає бачити дерева, небо, мене і свої пергаментні
пальці. Сторожко підносить їх до очей, проводить
по зблідлих і висохлих вилицях, ніби намагається
пересвідчитися у власній реальності.

– Скільки всього було за життя… Інколи я дале*
кий сам від себе. Я сьогодні зовсім інший, ніж був
колись… У молодості писав вірші. Маю навіть
грамоти за участь у якихось конкурсах, навіть
були публікації у товстих журналах. Дуже любив
гумор, друкувався в гумористичному журналі
«Перець». Усе це минуло. Колишні літературні ам*
біції у старості бачаться такими оманливими й
пустими… А скільки вони забирають сил і енер*
гії? І як спотворюють душу, Наталю! Бо досягти
примарної вершини вдається одному із тисячі.
Одному із тисячі! Ви тільки вдумайтесь: яка важ*
ка дорога до літературного успіху! І навіть, якщо
вдасться чогось досягти, то ця тисяча, мовби
зграя собак, ладна розтерзати! Отож, моє пись*
менництво давним*давно у минулому. Назавжди.
Навічно. Для мене зараз сенс життя в духовному
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самовдосконаленні, в служінні Богу. Зараз пишу
про серйозне. Якщо ви бували у Києво*Печер*
ській лаврі, там прихожанам роздають листівки,
під текстом стоїть підпис: «Олексій Романов». Хо*
чу привернути увагу людей до безпритульних ді*
точок, бомжів, зобиджених, голодних, які риють*
ся у контейнерах для сміття. Не можу бути безго*
лосим, коли стільки людей гине… Людина така
самотня у світі. Невігластво тотального зла ро*
бить її самотньою. Сучасний світ на протиріч*
чях, але коли добро згладжує гострі кути, то зло їх
загострює. Сучасна людина як ніколи гріховна!
Необхідність спокути власних гріхів – це найне*
обхідніше для людини, щоб відродитися і почати
жити по*новому, із темряви перейти до світла.
Люди в щоденній суєті живуть одним днем або
будують захмарні замки і не турбуються про най*
головніше – про власну душу, не замислюються,
що настане Судний день, а він, безперечно, неза*
лежно від нашої віри чи безвір’я, настане…

ІДА ВІКТОРІВНА

– Гонориста полька! О*о*о! Яка це гонориста
полька! – по*шахрайськи озираючись на двері й
підіймаючи вгору викривленого артритом вка*
зівного пальця, говорить Єфросинія Вікторівна
про свою сусідку по кімнаті – Іду Вікторівну.

Стара і згорблена, з розкуйовдженим сіро*білу*
ватим волоссям, баба Фрося завжди несподівано
з’являється у вікні моєї кімнати, що виходить на
спільну лоджію, злодійкувато зазирає, а потім,
без будь*яких умовностей, заходить. І випрова*
дити стареньку іноді буває нелегко.

– Яка це гонориста полька! – все ще обурюється
вона. – Ви ще побачите! О*о*о! Та ви ще не знає*є*
те, – радіє бабця. 
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– Вона ж дивиться на всіх нас, як на сміття! Хто
ми для неї? Бидло! Бидло й більше нічого! – безбар*
вні тлусті очі баби Фросі ладні лопнути від злості.

Та раптом вхідні двері до нашого блоку голосно
озиваються скавучанням*рипінням, їм у відпо*
відь хряпають на протязі кілька дверей, і наступ*
не нестримне: «О*о*о!» Єфросинії Вікторівни гу*
биться у «шу*ші*шу*ш*ш» беріз, котре долинає
через відчинене навстіж вікно. Вловивши делі*
катний стук у двері й зачувши голос Іди Вікторів*
ни: «Наталю, можна увійти?», вона відразу міняє
злостиво*обурений вираз зіжмаканого старістю
обличчя на солодкаво*лакейський і відступає в
куток. А на середину кімнати, мовби на арену, з
гордо піднесеною головою, величаво й неспішно
ступає Іда Вікторівна. Їй сімдесят два роки, але
цього ніколи не скажеш, дивлячись на неї. Вона
моложава, статна, волосся без сивини, – користу*
ється «Антиседином», який запатентував єврей зі
Львова, з яким вона особисто знайома, і це, схоже,
також є предметом тієї особливої гонористості,
яку злостиво підмітила баба Фрося. 

– Їздила сьогодні на поштамт, – розповідає Іда
Вікторівна. – Стою у черзі біля віконця, вчитуюсь
знічев’я у перелік географічних назв, дивлюсь,
написано: «С’єрра*Леоне», запитую: «Невже у вас
немає нікого тямущого? Сьєрра пишеться з
м’яким знаком». Куди не поткнешся – загальна
безграмотність! У газетах, книжках, по телеба*
ченню, – скрізь. Молодь треба вчити! – суворо за*
являє літня пані. – Я інженер за освітою, але коли
працювала коректором у газеті, так ми ж вичиту*
вали текст по кілька разів. Раніше знайти помил*
ку в друкованому виданні – рідкість! А зараз?..
Раніше кожне слівце вручну з букв набиралося,
уявляєте, яка це трудомістка праця? Щоб випра*
вити помилку, треба було абзац вирізати, і все
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наново, а тепер – натисни клавішу на комп’ютер*
ній клавіатурі – й усе! У чому ж причина?

– Напевне, людський фактор, – кажу, хоча мені
самій незрозумілі ці метаморфози. – Ідо Вікторів*
но, все залежить від людини, від її професійності. 

– Наталко, який людський фактор? Зараз що,
люди з іншого тіста? – обурюється моя сусідка. –
Все це безвідповідальність. Звичайна людська
безвідповідальність…

Увечері Іда Вікторівна, вбравшись у темні брю*
ки і в’язаний жилет, запитує зовсім іншим, ко*
кетливим, голоском: 

– Ну, як я вам? Не надто сексуально виглядаю? 
Відверте й неочікуване запитання сімдесяти*

двохлітньої бабусі здатне викликати мало не ідіот*
ський сміх! Намагаюся опанувати себе, мимрю
щось нерозбірливе, щоб не образити стареньку,
але Іда Вікторівна надто заклопотана власною
персоною, щоб помітити комічність свого запи*
тання. 

– За обідом Єфросинія Вікторівна шепоче:
«Ідочко, з тобою хоче познайомитися один дідок!
Ніяк не наважиться підійти». Так що сьогодні йду
на побачення! 

Бабусин задоволений і довірливий шепіт зли*
вається із зеленим «шу*ші—ш*ш*шу» беріз, який
чути крізь відчинені двері на лоджію.

Не минає і півгодини, як Іда Вікторівна знову
стукає до моєї кімнати. 

– Наталю, цей дідулька до першого дощу! –
скептично, розчаровано, і водночас з почуттям
власної гідності заявляє вона. 

– Такий дряхлий, ледве*ледве з палицею кови*
ляє. З ним тут онука. На нашому поверсі живуть.
Він з Дніпропетровська. Має пристойну кварти*
ру, але там уже все писано*переписано, дарова*
но*передаровано онучці й сину, – з іронією зітхає
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Іда Вікторівна, не приховуючи розчарування. –
Онука збирається вийти заміж, дідок погодився
продати квартиру і купити їй у Києві. У сина
власний дім, і я зрозуміла, що у батька з сином не
найкращі стосунки. Дідулька шукає, хто б його
доглянув та ще й прилаштував у своїй квартирі!
Уявляєте! Пенсію дід віддає онучці, бо та не пра*
цює, – обурюється Іда Вікторівна й виносить вер*
дикт: – Тут усі однакові! Мені потрібен мужчина
років п’ятдесяти. Я ж не виглядаю на свої сімде*
сят два?! А подивіться зі спини, – літня жінка,
мовби на подіумі, дефілює посеред кімнати, між
ліжком і столом. – Зі спини, на мою думку, я виг*
лядаю набагато молодшою… Взагалі вік не мож*
на визначити, – чи то стверджує, чи допитується
Іда Вікторівна цілком серйозно, без нотки гумо*
ру, і я безмовно кліпаю очима. Ну що тут скажеш!

Наступного дня, ніби реабілітуючи саму себе,
Іда Вікторівна таємниче й радісно повідомляє: 

– Я сьогодні з таким інтелігентним чоловіком
познайомилася! Він теж львів’янин. Підтягну*
тий, ставний, у випрасуваному костюмі, у білій
сорочці з краваткою, з гарними великопанськи*
ми манерами. Повна протилежність учорашньо*
му нікчемному дідку, що ледве ноги переставляє
в зачовганих домашніх капцях. Ще й двох слів
зв’язати докупи не здатний! – і довірливо шепоче:
– Завтра, після процедур, об одинадцятій, домо*
вилися зустрітися.

Але наступного дня на Іду Вікторівну чекають
ще більші розчарування. Ввечері, літня полька
вже не може стриматися від образи, наче молода
юнка, до якої без причини не з’явився на поба*
чення її обранець.

– Ви тільки уявіть, я сиджу чекаю, а його немає!
Вже чверть, уже о пів на дванадцяту, а його не*
має! Заспокою себе: спокійно, Ідочко Вікторівно,
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спокійно… Може, щось трапилося непередбачу*
ване? Всяке ж буває. Може, затримався на проце*
дурах? Хоча міг би вийти й попередити. Вже ско*
ро треба обідати йти, а його все немає. Чекаю, не
наважуюся піти: а раптом прийде! Раз у раз пози*
раю на годинник: це ж треба така не пунктуаль*
ність! Голова починає боліти – мабуть, тиск під*
вищився. Врешті, не залишатися ж без обіду?
Йду, а назустріч – він! І що ж би ви думали? – інт*
ригуюче підсилює тон Іда Вікторівна і, витримав*
ши паузу, з обуренням продовжує: – А він, мовби
і не було нічого, крокує коридором, тримаючи під
руку якусь п’ятдесятилітню панну, вбрану, як на
виставку! І не думав вибачатися! Лише кивнув
головою, наче кинув милостиню, і пішов не ози*
раючись. Ось так! Ось такі вони, мужчини! Дуже
кортіло сказати цьому старому денді, який він
гад і нікчема, але… Не кричати ж навздогін, не
влаштовувати ж сцену на радість відпочивальни*
кам? У мене не те виховання… Але він ще своє
діждеться! Таких, як він, треба обов’язково ста*
вити на своє місце! Обов’язково! Нехай знає цей
ін*те*лі*гентний дід, що інтелігентністю і не пах*
не. Так, звичайнісінький ловелас! Ніщо! Шукає,
де смачніше, але колись*таки подавиться!

Вранці Іда Вікторівна почуває себе вкрай змо*
реною і розбитою через недоспану ніч, просить
зміряти тиск. Тиск таки підвищений. Бабуся ле*
жить увесь день, навіть не йде приймати ванни й
фізіопроцедури, а надвечір таки не витримує і
запрошує мене на прогулянку.

Мовчки йдемо асфальтованою доріжкою, що
огинає знаком инь*янь корпус санаторію, помі*
чаю, як Іда Вікторівна неспокійно зиркає у різні
боки – певно сподіваючись і водночас остерігаю*
чись уздріти інтелігента. 

Назустріч, схиливши голову й опустивши плечі,
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ритмічно човгає у хатніх капцях дід*полтавець.
Він із тих яскравих постатей і невгамовних смі*
хотунів, які одразу привертають увагу всього то*
вариства. Але сьогодні дід заклопотано пихкає
люлькою, великою, старою і чорною. Він на диво
сумний і мовчазний, а під оком у нього світиться
фіолет синця. Порівнявшись із нами, дід*полта*
вець журно підморгує довгими козацькими вуса*
ми і човгає далі, неспішно пихкаючи раритетною
трубкою, наче старий паротяг.

– О, хтось таки не зрозумів полтавського жар*
тівника, – насмішкувато зауважує Іда Вікторівна. 

Проходжуються парами й невеликими компані*
ями відпочиваючі. Бабуся у біленькій хустинці з
дідком, що зіперся на різьблену ковіньку, тихень*
ко розмовляють, зазираючи одне одному у вічі.

– Наче молодята! – скептично помічає Іда Вік*
торівна. – Наша Фрося Вікторівна із своїм дідком
теж тут познайомилися. Він колишній міліціо*
нер, вже давно на пенсії, все життя прожив у су*
сідньому з нею районі чи селі десь на Луганщині,
а тут здибалися. Наталю, якби ви чули, як вона
його ненавидить, тільки й чую: «Таке падло, таке
падло! Відьмак анахтемський! Чортиказнащо!»
А які пакості йому тишком*нишком робить! За*
питую: навіщо? Ви ж під одним дахом живете?
«А*а*а! – відказує, – так треба! Я для нього – зем*
ний суд. Він стільки людям зла заподіяв!» До речі,
вона ніяка не Вікторівна, – сміється моя співроз*
мовниця, – в неї таке чудернацьке ім’я по батько*
ві… Заждіть, зараз згадаю, у медичній картці
прочитала… Мавриківна! Так, так, Мавриківна!
Вона його соромиться, каже: «Буду, як ти, Ідочко,
Вікторівною!». Сміх та й годі! Ви ж мене не вида*
вайте, – просить літня сусідка.

Неспішно завертаємо до невеликого березового
гаю. Стовбури берізок, схожі на жирафові шийки,
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тягнуться до рожево*перистих хмаринок. Пахне
сухою травою. Повільно ступаємо серед березово*
го товариства, яке заспокійливо, колисково шу*
мить*співає зеленолистом і не відпускає від себе.
Під ногами стоптані волосинки трави, а в них зап*
луталися золотаві малесенькі листочки, які, зда*
ється, світяться теплом і затишком. У просвітах
березового гаю видніється ліс – клени та сосни із
глиняними монументальними стовбурами, які
теж світяться теплотою і лагідністю. Зелені лапи
хвої, вивернуті догори зеленими долонями, під*
тримують малиново*гарячий диск сонця, котрий
желейно розтікається темніючим небом.

– Перші дні я тільки відсипалася. Після моєї
львівської квартири тут така блаженна тиша!
Неймовірно блаженна тиша, – із нотками щирос*
ті і справжності каже Іда Вікторівна і пояснює: –
У нашому дворі – бар. Музика гримить*гамселить
до другої години ночі, а то й до ранку. Під вікна*
ми зупиняється більше десятка автобусів і мар*
шруток, та ще сусіди наверху… Не було дня, щоб
вони не влаштовували сварок, щоб не кричала
дитина... Зараз хлопчина підріс, але шуму менше
не стало. То що*небудь кидають серед ночі, то
стукають, ремонтують щось без кінця і краю. Од*
ним словом, спокою немає ні вдень ні вночі. Вже
шістнадцять років я так мучуся! Просила сина:
«Давай, обміняємо нашу квартиру на дві». Тльки
він не хоче. Правда, в нас гарний район, – додає
Іда Вікторівна не без гордощів. – Будинок типу
«люкс», вдале планування, велика кухня… Але хі*
ба можна, Наталю, жити у постійному шумі, в
постійній нервовій напрузі? Сучасне розвинене
велике місто – це шум, який ніколи не стихає!
Щоденна біганина, суєта вбиває, вихолощує. Від
людини залишається лише оболонка… Так що
тут для мене – рай! Відсипаюсь, відпочиваю, ходжу
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вранці та ввечері теренкуром, дихаю свіжим по*
вітрям і багато думаю. Тут є час для роздумів. У
великому місті серед тисяч людей, машин, гаму
навіть хвилини на роздуми немає. Людина не має
часу спинитися і зазирнути у саму себе! А коли
вдома немає окремого закутку, то життя – суціль*
на ярмарка! Люди серед щоденної метушні бува*
ють такі самотні… Поряд із березами і соснами
моя душа оживає, радіє. Навіть відчуваю, що від*
роджуюсь, як у храмі.

Іда Вікторівна вмовкає і замислено дивиться
просвітленим позирком сіро*зелених очей на пе*
редзахідне небо, на темно*зелені кросни сосон,
що виспівують ув обіймах вітру медитативну піс*
ню. Ми виходимо на доріжку, що веде до головно*
го корпусу, і весь час озираємося на березовий
гай. Берізки, ніби прощаючись, ронять дрібне зо*
лоте листячко. 

– Коли мені було шістдесят (напередодні розва*
лу Союзу), мене запрошували у Москву, в Мініс*
терство, – продовжує Іда Вікторівна. 

У її погляді і голосі знову з’являються відчужен*
ня і пихатість. 

– Так, сам заступник міністра транспорту звер*
нув на мене увагу, а ви думали! Каже: «Ідо Вікто*
рівно, Вас там не цінують!», коли почув, яку зар*
платню я отримую і яку роботу доводиться вико*
нувати. «Та ви що, бабі вже шістдесят стукнуло!»
– заздрісно заперечують із нашого управління.
«Ну то й що?» – відповідають у Міністерстві. Обі*
цяли навіть допомогти з обміном квартири, а піз*
ніше і моїх дітей викликати, знайти їм роботу в
столиці. Почала я цікавитися обміном квартири,
але сина з невісткою не влаштовували варіанти,
котрі я пропонувала, а мене – їхні. Так ми й не об*
мінялися, і я залишилася у Львові. Син з невіс*
ткою знайшли мені кімнатку, котра у два рази
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менша за мою, та ще й у підвальному приміщен*
ні, вхід через другий поверх схами із вулиці, без
вигод. Хіба я змогла б цю кімнату з доплатою об*
міняти на московський варіант? Про це й мови не
могло бути! Зверталася до юриста. Ну що юрист,
чим він тут зарадить? «Ви ж розумна жінка, чому
ж ви себе не захищаєте? – запитує він. – Вашу ро*
дину не можна змусити на обмін, хіба що через
суд. До того ж ви живете у кімнаті з меншою квад*
ратурою. Якби вас били, вигонили і були свідки,
тоді…». І що ж ви думаєте? – Іда Вікторівна про*
ковтнула задоволено*мозахістський смішок. –
Через тиждень мене побили… Я запропонувала
сину з невісткою дуже гарний варіант обміну.
Скільки сил витратила на пошуки! Але невістка
почала махати руками, кричати. І тут я зрозумі*
ла, що який би варіант я не запропонувала, вони
не погодяться. Я саме прасувала підковдру, не*
вістка підбігла і з розмаху, ні з того ні з сього, за*
ліпила мені у вухо. Я остовпіла, мовчу, не можу
зрозуміти, що сталося, лише ковтаю сльози. На
мене ніхто ніколи не піднімав руку! Ніхто ніколи!
А тут невістка, яку мій син витягнув із глухого села!
Стою, у голові гуде… Тільки відставляю праску,
щоб вона ненароком не обпеклася, бо ж вагітна.
Тиждень боліло вухо. А син що, питаєте? А нічого!
«Лілюсік! Лілюсік! Не треба, Лілюсік! – кинувся її
заспокоювати. – Тобі не можна хвилюватися».
Всадовив її на крісло, став на коліна, гладить її
руки, цілує і все: «Лілюсік! Лілюсік! Не треба! Ніх*
то без нашої згоди квартиру не обміняє. Ніхто,
чуєш?». А потім повертає голову до мене, я ніколи
таким не бачила свого сина, він ладен був мене
убити, якби я посміла сказати супроти хоч одне
слово. «Ти ж обіцяла покійній бабуні, що кварти*
ра лишиться мені? Обіцяла?» – кричить, а з очей
так і хлюпає злість. «Синку, – плачу, – а що ж
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мені робити, куди дітися?» «Та хоч і в притулок
іди! Тільки дай нам спокійно жити!» – верещить і
весь трясеться. Уявіть, як це почути матері від
єдиного рідного сина! Після цього жити стало
геть нестерпно, невістці лише варто виказати
невдоволення з будь*якого приводу – і я вже вин*
на, син завжди стає на її сторону, завжди! Коли
вони обоє дома, намагаюся не попадатися їм на
очі, або швидше тікаю з дому, або безвилазно
сиджу у своїй кімнаті. Та ще у невістки невдовзі
стався викидень, і син, і вона у всьому звинувачу*
вали мене. А в чому я винна, скажіть, у чому? Во*
на так і не народила дитину. Два рази вагітніла,
але щоразу були викидні, але син, як і раніше
палко її кохає і все: «Лілюсік! Лілюсік!» І я не зна*
ходжу цьому пояснення! Звідки така сліпа лю*
бов? Звідки? Аби хоч вона була гарною? Так ні,
звичайна дівка, до того ж ще й селючка невихо*
вана, де він тільки її знайшов? Аби ж була розум*
ною або з добрим серцем чи хазяйновитою? Так
ні. Чи хоча б уміла смачно готувати? Не надто.
Любить довго спати, жодного дня не працювала.
Жодного! Каші, суп, іноді пиріжки, – впродовж
десятка років одне й те. Коли син повертається з
роботи, лінується навіть вечерю подати. Чи хоча
б уміла зі смаком одягтися? Бути цікавою, весе*
лою, лагідною? Так ні ж ! Ні! За останні роки роз*
повніла, але син, як і раніше: «Лілюсік! Лілюсік!».
Невже любов така сліпа? Що це? Доля? Кара? Чи
якісь привороти? Невістка якось зізналася, що в
них у роду відьми не переводились. Як інакше
можна пояснити цю любов? Як? 

Іда Вікторівна важко дихає від задавнених, як
хвороба, образ.

– У Москву я не поїхала, живу з сином і невіс*
ткою, спокою не маю. Для мене у цьому санаторії
рай: повітря, ліс, тиша. Що ще треба?! Я вже казала

Оксана СМОЛА

188



завідуючій медичною частиною, дайте мені кім*
натку і харчування, зарплати не треба, – і я буду
ходити із сантехніками, дивитись, де що підре*
монтувати, я змушу їх працювати. Тут роботи вис*
тачить надовго! Погляньте на нашу кімнату: за*
мок не працював, викликали слюсаря, вода з кра*
ну тече, двері на балкон не зачиняються, а як рип*
лять ліжка! Хіба це можливо?! А двері у всіх оцих
шафах і тумбочках! Радіоточка не працює. Так що
я була б задоволена, Наталю, якби мені дали окре*
му кімнатку, я б врізала свій замок і жила б.

ПАНІ КВІТКОВСЬКА

Фасадна стіна головного корпусу обплетена
густо*зеленим диким виноградом, і там клубо*
читься сила*силенна горобців. Здається, що во*
ни злетілися з усіх усюд і вицвірінькують, змага*
ються один з одним: хто голосніше! 

– Цві*цві! Цві*цві*рінь! Цві*цві*рінь!
Їх дзвінке тисячоголосе цвірінчання зливається

з голосами відпочиваючих, шелестом туй і сосон
та віддаленим какофонічним шумом автостради.
І ця поліфонічна п’єса лунає з досвітку і до смер*
кання. 

Перед входом у вестибюль – барвистий квітник
розпросторює яскраву медову духмяність і зі сві*
жо*терпкими, ледь відчутними, нотками хвої ут*
ворює приємну, заспокійливу ауру пахощів. Тут,
серед квітів, у щедрому розсипі сонця милується
блакитними дельфінчиками літня жінка. Помі*
тивши мене (ми щодня зустрічаємося за обіднім
столом), вона білозубо усміхається, і ми обмінює*
мося кількома фразами ввічливості. Розалія Гна*
тівна вже встигла сьогодні змінити брючний кос*
тюм на легку блакитну сукню, яка гармонує із яс*
ним небом і її навдивовижу світлими і погожими,
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як і небо, такими ж глибокими і блакитними очи*
ма, і тими ж дельфінчиками, що усміхаються
махрово*ніжними ротиками пелюсток. Пані Ро*
залія серед квітника теж схожа на велику блакит*
ну квітку.

Намилувавшись квітами, всідаємося на лавці
під розлогим каштаном. Серпневе пообіддя щед*
ре на сонце, що аж горить огнисто*білим вогнем і
сяє на всьому довкола. Листя каштана, наскрізь
просякнуте його світлою рентгенівською енергі*
єю, геть прозоре, з точним і готично*тонким ма*
люнком прожилок, пустотливо тріпотить на ві*
терці, немовби хоче відірватись і розлетітися по
світу зеленими метеликами.

Люблю слухати стареньких. Вони, безперечно,
відчувають у мені вдячну слухачку і не втрача*
ють нагоди відкрити мені, сторонній людині, се*
бе, як ненаписану книгу. Лише в старості буває
така викінченість і рембрандтівська глибина об*
разу. Тоді слова перетворюються на фарби для
колоритних парсун! Літні люди такі різні, несхо*
жі, а іноді подібні, в їх очах і погляді стільки всьо*
го невимовленого, пережитого, стільки мрійли*
вості, безпосередності, дитячості, надхмарної ві*
дірваності від життя чи, навпаки, приліпленості
до його суєтності і дріб’язкових цінностей. Одні
живуть легко й вільно, насолоджуючись кожним
днем, а інші важко несуть свій хрест, одні наріка*
ють, а інші скоряються, і їх покора іноді як про*
тест. Одні в тенетах ілюзій чи давніх образ, коли
душа здається мертвою пташкою у старому фут*
лярі, а інші переборюють себе, долають опір
власного тіла й будують храм у собі. А інші шука*
ють, як і в молодості, принад життя і пливуть, як
мертва риба, за течією, не замислюючись, куди їх
винесе ріка життя…

– У мене молодша донька директор власної фірми,
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а старша – у неї бухгалтером, а ще – чудовий син
Сергійко. Я його найбільше люблю! Донечкам ка*
жу: я вас усіх, усіх, дуже, дуже люблю, а Сергійка,
Сергієчка – більше всіх! Ні, ні, – сміється Розалія
Гнатівна, – мої дівчатка на мене ніскілечки не об*
ражаються. 

Вона розповідає життєрадісно, емоційно і вод*
ночас спокійно, повільно, насолоджуючись влас*
ною розповіддю і власним голосом, але без заро*
зумілості й старечого неприємного кокетства. 

– Я живу з меншою донькою, Ланочкою. У нас
дуже охайно і гарно! – літня жінка вдоволено пос*
міхається. – Вранці я тихенько встаю, випускаю
Гошку, мого любого собачечку, на вулицю. Ой,
Наталочко, який він гарний! – скрикує вона і по*
вертає свої блакитні очі до мене. – Спаніель, із
довгими вухами. Потім – під душ. Швиденько го*
тую або розігріваю у мікрохвильовці те, що у нас
є легеньке і смачненьке на сніданок. Обов’язково
варю каву – я люблю гарну каву! І ми снідаємо.
Донька йде на роботу, а я зітру порох, витру пар*
кет (хатня робітниця приходить тільки два рази
на тиждень) і знову лягаю, читаю газету або кни*
гу, щось легкостравне, щоб не переобтяжувати
мозок. У мене таке гарне ліжко! – захоплено вигу*
кує Розалія Гнатівна і знову повертає на мене
блакитноокий квітучий погляд, немовби хоче пере*
свідчитися, чи я уважно її слухаю.

– Метр вісімдесят у ширину! – констатує вона,
піднявши голову у світлих кучериках, і вдоволено
посміхається. 

Ловлю себе на думці, що ця фраза могла б ви*
кликати глузування, але у її вустах, зі смаком під*
ведених малопомітною помадою, міщанська без*
посередність здається доцільною і природньою,
без цієї конкретики я б не змогла уявити це ошатне
ліжко в дорогих килимах. 
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– Лягаю, розкидаю руки й ноги! І відпочиваю. З
насолодою! Потім перекусюю щось, зазвичай бу*
лочку зі склянкою молока, і йду на прогулянку з
Гошкою. Він такий радий*радісінький! Як він лю*
бить гуляти зі мною! Висолопить язика і стрибає
навіжено, аж лапами мене дістає! Потім поверта*
ємося додому – в нас обід: ми з Гошкою їмо! – Ро*
залія Гнатівна говорить про буденні речі так, ні*
би вони найважливіші у світі. – Потім знову йду з
Гошкою на вулицю, гуляємо, доки не повернеть*
ся Ланочка. Донечка завжди приносить щось
смачненьке. Зазвичай, ми готуємо салат зі сві*
жих овочів. Я дуже люблю свіжі огірки, помідори,
болгарський перець! І гарячу страву – м’ясну або
рибну. Вечеряємо і дивимося телевізор, донька,
буває, займається своїми справами. Вчора Ла*
ночка телефонує, запитую: як же там мій Го*
шенька, як там мій собачечка любий? Сумує? Ка*
же: сидить біля дверей, не їсть, усе чекає на тебе,
мамуль! Ніяк не може зрозуміти, куди ти поділа*
ся! – вдоволено, з бурхливими емоціями і сміхом
розповідає пані Розалія.

– А як він гавкає, вищить, махає хвостом, коли
я повертаюсь! Гавкає, картає мене: куди ж це я
пішла без нього, куди? Я його так люблю! Так
люблю! Він такий гарненький! Такий гарнень*
кий, мій любий собачечка! А як він любить ковба*
су! Ні, ні, він не буде їсти яку*небудь, йому пода*
вай «Сервелат» або «Московську»! Я покришу дріб*
ненько ковбаску, відварю моєму Гошику спагеті з
вершковим масличком, перемішаю. Так він, ні, –
сміється Розалія Гнатівна, – вибирає язиком ков*
басу, а спагеті залишає, уявляєте, Наталочко! Ах,
ти, негіднику! Хитрюга такий! Йди*но сюди! – сва*
рюся на Гошика й запихаю у його зубастий ротик
спагеті, а він, псяюга такий, дивиться на мене жа*
лісливими очиськами і випльовує, випльовує…
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Такий цікавий собачечка! – і без будь*якого логіч*
ного зв’язку, вдоволена собою, додає: – У доньки
аж три авто! До*о*вгі! Ось як звідси і туди, – пані
Розалія показує рукою на протилежну сторону
алеї від лавки, на якій ми сидимо, й насамкінець
повчально резюмує: 

– Наталочко, життям треба вміти насолоджува*
тися! Люди не люблять смутних і самітників.

ПРОСТО МАРІЯ

Глибоченька копанка, але занедбана, без води.
Крізь потрісканий асфальт поросла споришем,
лободою, де*не*де кропивою і великими крисла*
тими лопухами. Бетонні плити на схилах розсту*
пилися під силою землі, крізь щілини виткнулися
веселенькі блакитні квіточки Петрового батога.
Край копанки високі плакучі верби звисають
серпантином тоненьких гнучких гілочок, мовби
хочуть поглянути на себе у дзеркало води, але
там лише зяюче бетонне провалля… 

У тіні верб на давно не фарбованих, напівроз*
трощених лавках сховалося кілька відпочиваю*
чих. Біля них, скраєчку, притулилася жіночка
пенсійного віку. 

– Я Марія. Просто Марія, – називає вона себе. 
Жінки легко знайомляться, розпитують одна в

одної, хто і звідки. Помітно, що кожна з них хоче
здаватися заможнішою, щасливішою, соромить*
ся згадувати про свої негаразди, але інколи зата*
мована зболеність і роздратування, образа вири*
ваються назовні у неприйнятті сучасного життя
з його моральним колапсом і жалю за колишньою
імперією. 

– Працювала вчителькою, тепер на заслужено*
му відпочинку, – розповідає просто Марія. – Май*
же сорок років педагогічного стажу маю. Мене

Санаторні етюди

1937  О. Смола



цінували. На дошці пошани в районі мій портрет
висів. Ціла папка похвальних листів! Маю медаль:
«Ветеран праці». На свята в школу запрошують,
квіти дарують. Приємно, коли про тебе пам’ята*
ють. Та й колишні учні теж навідуються, цікав*
ляться: «Маріє Олександрівно, як ваше здоров’я?»
Ось так і живу на старості. У нас великий буди*
нок, господарство, все є. Син одружений, невіс*
точка хазяйновита, маю двоє онуків. Гарненькі і
кмітливі, старшенький хлопчик вже до школи хо*
дить, а дівчинка на той рік піде. Все у мене добре.

– У мене теж стаж чималенький, наробилася за
своє життя. Де тільки не працювала! Раніше за
дармоїдство у тюрми садили, а тепер крадуть,
вбивають, палять… І нічого! А ми на комсомоль*
ські будови їздили, з радістю, не думали про себе.
А зараз усі тільки собі тягнуть. Розучилися люди
жити для блага інших. Хочуть урвати найбіль*
ший шмат від життя тільки для себе, – каже одна
із жіночок.

– Світ став догори дригом. Яка раніше була
дружба народів?! Один за одного! А тепер – безро*
біття, злочинність, у кого добра через верх, а ін*
ший – і крихт не має, – скаржиться Марія Олек*
сандрівна. 

– Так, молодь хоче гарно жити й нічого не роби*
ти. А ми все життя – в труді. Тільки що ми зароби*
ли? Мізерну пенсію і купу болячок? 

– У мене теж майже сорок років стажу, – сумно
говорить бабуся у біленькій хусточці.

– Ви теж вчителька? – питаються жінки.
– Ні, – ще сумніше відказує старенька. – Мені не

було як учитися, хоч дуже хотіла, дуже. І плакала,
і рвалася з села… А що ж, як державі треба були
робочі руки у колгоспах? Паспортів не давали, а
куди без паспорта поткнешся? Куди? І світу біло*
го не бачила. Як вмерла мама, батька ще у війну
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на фронті вбили, мені п’ятнадцять лише було, ще
й не дівувала, а нарівні з дорослими тітками від*
працьовувала норму. Так усе життя моє і прой*
шло серед корів. І сліду не лишилося. Лише купа
грамот. А що з них? Усе думаю викинути, та
якось… – і вона квапливо сховала лице за щитом
зморшкуватих старечих рук.

Жінки розійшлися, а я ще лишилася у компанії
зеленокосих верб і Марії Олександрівни. Вона
маленька, непоказна, фарбоване у темний колір
волосся підстрижене під «каре», спереду довгі
прямі пасма підібрані яскравими застібками, Це
надає її зморшкуватому і серйозному виразу об*
личчя дитячої безпосередності, яка у неї зберег*
лася поряд із войовничою вірою в комуністичні
ідеали. Але водночас із запалом войовничості
просто Марія здається покірною і навіть жалю*
гідною. Бабуся розповідає про своє життя і про*
хально заглядає у вічі, мовби благає погладити її
по голівці, наче маленьку дівчинку.

– Коли увійшли німці у наше село, мені було
дванадцять років. Вони всіх дівчат і хлопців заш*
товхували у телячі вагони і вивозили до Німеччи*
ни. Я була рослою, стрункою дівчиною, батько,
щоб уберегти мене від неминучої біди, викопав
глибоченьку яму в корівнику, якраз під нашою
коровою Манькою, і я сиділа там. Їжу мені опус*
кали ввечері, коли геть темніло. Як то було важко
і страшно висидіти в ямі! Немає з ким і словечком
перемовитися, ні книжку почитати. Сидиш у за*
ціпенінні, не знаєш – день надворі чи вечір. Коли*
не*коли запалю каганець, а так батько не дозво*
ляв, лаявся, що олію випалюю, та й боявся, щоб
не помітили, особливо вночі. Добре, що нагодив*
ся мій шкільний учитель, Микола Григорович,
він партизанив у лісі. У нас, на Вінниччині знає*
те які ліси! Німці страшенно боялися наших лісів!
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Страшенно! Так ось, мій вчитель переконав мого
батька, що найкращий вихід для мене – це подати*
ся разом із ним у партизанський табір. У мене аж
лице посіріло від двомісячного сидіння. Невідступ*
но просилася, і батько таки відпустив мене з Ми*
колою Григоровичем. Усю війну я була зв’язковою
у лісах Вінниччини, всю війну, уявляєте? У мене є
бойові нагороди. – Марія Олександрівна підняла
голову до теплого вечірнього сонця.

– Нелегкі ті воєнні роки, але я була юна і не бо*
ялася смерті. Була горда, що я зв’язкова. Одного
дня поспішала на явку, про це якимсь чином діз*
налися есесівці, і вже на мене там чекали. Коли я
йшла лісом, хтось ніби шепотів: «Не йди! Не йди!».
Зупинилася, прислухаюся: чую – листя шелес*
тить, суха гілляка коли*не*коли впаде, птиця зле*
тить з гілки, а так ніде нікого. Хто б міг говорити?
Знову йду і знову, крізь зелений шелест: «Не йди!
Не йди!» Вірите, було передчуття, інтуїція. Це те*
пер я впевнена, що то Бог мене врятував. Я вже
тепер не така переконана атеїстка, як раніше…
Серцем відчуваю, що таки є на світі якась вища
сила! Хоча розум іноді опирається цьому. Але
треба визнати – не така вже людина і всесильна у
своїй погорді. Раніше вважала: человек – это зву�
чит гордо! Ця горьківська фраза наповнювала
мене такою радістю, і захопленням, і безмежною
вірою у свої сили, в перемогу комунізму на всій
планеті, в перемогу добра. От тільки час прой*
шов, і сьогодні бачу, яка маленька і незахищена
людина в цьому великому світі, переповненому
злом! Схожа на комашку: бігає, спішить, тягне,
старається, рве жили, а від неї ж нічого не зале*
жить… Нічого! Ну майже нічого, – уточнює Марія
Олександрівна або просто Марія. 

– Хоча, – все*таки сумнівається вона, і довго
сидить замислившись, можливо, віднаходячи
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потрібні слова для важливої думки. – Все*таки бу*
ти людиною чи не бути залежить тільки від нас.
Які б не були в житті ситуації, щоб там не трапи*
лося, а зберегти, і навіть виховати в собі добре
серце – це найголовніше. Але, Наталочко, я зов*
сім про інше збиралася вам розповісти, якщо вам
цікаво, звісно!

– Так, так, розповідайте, – прошу стареньку
вчительку. 

– Того дня була я геть зморена і виснажена, та*
ка зморена, що засинала на ходу. Ступаю босими
ногами і вже не бачу, куди йду, повіки, як сви*
нець, закривають білий світ, тож звернула зі
стежки до густих кущів горобини і відразу засну*
ла. Добре, що було тепло, хоч і осінь, і я лягла
просто на траву, горілиць, і та прив’яла трава ви*
далася мені найм’якішою постіллю. Сплю, коли
чую крізь сон: гвалт! Відкриваю очі – гітлерівці
мчать на мотоциклах тією самісінькою стежкою,
котрою я щойно йшла. Щось ґелгочуть, кричать.
Вони видалися мені такими потворними, навіть
несхожими на людей, чудовиськами. А наді мною
голуб літає і до мене: «Кру*кру…» Мовляв, утікай,
утікай! Так я собі це витлумачила. Геть налякана,
чимдуж побігла у гущавину лісу. Бабусю тоді оку*
панти схопили, погрожували розстріляти, якщо
вона не скаже, де я. А вона, стара й немічна, нічо*
го й не знала, зрештою, її випустили. А дядька
Микиту, господаря явочної квартири, таки того
ж дня розстріляли на очах у жінки і малих діто*
чок. Казали, що свій поліцай, німецький прихвос*
тень, таки доніс. Важкі то були часи, сама не
знаю, як я все пережила, стільки вистраждала.
Після війни теж було нелегко, але життя потроху
наладилося, закінчила інститут, вийшла заміж,
діти з’явилися, а там – і онуки, і дивлюся – вже
старість… І так швидко життя пробігло, так

Санаторні етюди

197



швидко, – Марія Олександрівна опустила голову
низько*низько, безнадійно, приречено.

* * *

Санаторні будні добігають фінішу. Сьогодні по*
їхали додому мої сусідки – Іда Вікторівна і Єфро*
синія Вікторівна, чи то Мавриківна! Заїзд до са*
наторію в кілька етапів, тому багатьох знайомих
облич уже не зустрічаю серед відпочиваючих, а
натомість з’явилися нові, які освоюють цей прос*
тір. Сиджу в самотині на канапці. Гучно і ритміч*
но бухкає молотом, відбиваючи такт, попсова ме*
лодія. Бух, бух, бух! Ніби вбиває хвилини… Одну
за одною. І час минає… І жаль часу… 

Незграбно і вкрай одноманітно топчуться на
одному місці відпочиваючі. Серед їх когорти
вальсує немолода пара: струнка жінка й елеган*
тний чоловік із сивиною на скронях. За поставою
голови, спини, відточеністю рухів – припускаю,
що пара не із любителів. Вони кружляють, то на*
бираючи темп, то стишуючи, майстерно омина*
ють тупцяючих. І ті розступаються, дають їм до*
рогу, повертають здивовано услід голови. А пара
невтомно вальсує – легко, вільно, натхненно.

Біля великих динаміків і юпітерів, що кидають
миготливі криваво*червоні відблиски, двоє моло*
дих дівчат здаються нетутешньо прекрасними у
світлі червоних язиків світла, що облизують їх
молоді й рухливі тіла. У коротких спідничках і
прозорих кофтинках дівчата граційно звивають*
ся в обіймах музики і прикипілих до них погля*
дах. Фантасмагоричний контраст між молодістю
і старістю від погляду на молодих і вродливих дів*
чат, і на товариство дідусів і бабусь, зсутулених,
згорблених, із бляклим позирком очей, стає ще
очевиднішим і фатальнішим. 
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Бух, бух. бух! Відлунює ритм у скронях. І зне*
нацька хапає чіпкими пальцями і не хоче відпус*
кати неймовірно гостре відчуття миттєвості жит*
тя, де все тече, плине, ніколи не повертаючись до
точки відліку. Помічаю поряд Марію Олексан*
дрівну, просто Марію. Вона дивиться на мене та*
ким зажуреним і тужним поглядом, що здається:
ось*ось невпопад заридає під веселу й запальну
мелодію. Старенька хоче щось сказати, але я не в
змозі нічого розчути, і ми знаходимо місце подалі
від гучномовства музики.

– Наталочко, я завтра вже їду. Запишіть мою
адресу, – несподівано пропонує вона. 

І з легким тремтінням у голосі і глибоким сумом
зізнається: 

– Я вдома така самотня, така самотня. Повірте,
важко про це вам, молодій людині, говорити, але
на старості відчуваєш себе нікому не потрібною.
Лише твоя пенсія ще потрібна. Живу, наче най*
мичка. Іноді думаю: що я у цьому житті хорошого
бачила? Лише робота, робота, робота. То те тре*
ба, то інше, ніколи було подумати про власну ду*
шу. Вмить промайнули санаторні дні, вже треба
повертатися додому. Не те що не хочеться, швид*
ше хочеться, ніж не хочеться. Але якби ви знали,
як іноді буває тяжко жити разом із рідними тобі
людьми, яких ти любиш, – старенька жінка хап*
ливо зітерла з очей непрохану сльозинку. 

Колишня вчителька вже не переймалася тим,
яке враження вона викликає, не намагалася зда*
ватися кращою, розумнішою, інтелігентнішою,
сьогодні вона була сама собою. 

– Син п’є, не працює, сварки майже щодня. Хі*
ба це можна витримати? Невістка вже кілька ра*
зів кидала його і йшла жити до своєї матері, та він
слізно благав, і вона таки поверталася, бо ще мо*
лода. І що вона буде сама робити з двома дітьми у
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селі, теж без роботи, без освіти? Стараюся догод*
жати невістці, бо як покине, то він тоді зовсім
пропав. Можна сказати, що всі живемо на мою
пенсію, іноді буває, що й хліба нема за що купи*
ти. Ковбаса, ласощі, морозиво, – то вже лише ді*
тям, і то нечасто. Намагаюся чим можу підроби*
тися: то дітей беруся доглядати, то готую дош*
кільнят до школи, бо дитсадок у нас закрили,
нерентабельний, а будівлю розтягнули, навіть
стіни по цеглині розібрали. Я вже так від усього
втомилася, так втомилася. Вірите, іноді хочеться
заплющити очі й більше не відкривати. А нікуди
ж не подінешся, треба нести свій хрест. Не дума*
ла я, Наталочко, – каже Марія Олександрівна,
тамуючи сльози, – що життя так швидко промай*
не. Все чекала радості від життя, надіялася, зда*
валося, ще ось, ще трішки потерпіти – і вона, ця
радість, неодмінно прийде, але так і не дочекалася…
І аж ніяк не сподівалася, що життя під старість
буде нестерпним, таким важким, безпросвіт*
нім, – і старенька вчителька заплакала, немічно
затрусилося її маленьке сухеньке тільце. 

А музика несамовито гуде, відпочиваючі тан*
цюють, не звертаючи уваги. Та й хто там знає:
сміється стара чи плаче?..

ПРО ЖАЙВОРА, ДИВАКА У КАПЕЛЮСІ
ТА ПРО ДОБРО І ЗЛО 

– Едемський сад! Майже Едемський сад! – із гу*
мором, здивуванням і захопленням вигукує ог*
рядна блондинка, театрально взявшись у боки і
озираючи кабінет психоаромомузикотерапії. 

– Ні, ти тільки поглянь, які пальми! А фікуси!
А квітів скільки, і всі цвітуть! – екзальтовано вто*
рить її подружка, теж пишнотіла фарбована бі*
лявка. – Тут навіть пташки співають. Поглянь,
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які папужки! А це що за пташечка? Така… сіре*е*
нька?..

– Жайвір, – спокійно відповідає дивний чоловік
у великому фетровому капелюсі.

– Такий маленький, непоказний? – розчарова*
но запитує жінка. 

– Не всім же бути папугами! – задерикувато від*
повідає дід*полтавець і підморгує вусами.

Тітонька кидає на нього злий і здивований пог*
ляд, очевидно намагаючись пересвідчитись, чи
не її він має на увазі, але, зиркнувши на всі боки,
зручно вмощується у фотелі і починає зосередже*
но розправляти рюши на глибоко декольтованій,
яскраво*квітчастій блузці.

– Пташечко, чого ж ти не співаєш? – сюсюка од*
на із жіночок. – Ану заспівай, мій малесенький.
Ану заспівай!

– У нього зараз перерва на обід. Квитки на кон*
церт ви ж не купували? – сміючись вусами, весе*
ло запитує дід*полтавець.

– Пташечко, скажи дядьку: як ви вже всім наб*
ридли!

– Тут йому не до співів – неволя, – важко зітхає
чоловік у капелюсі.

– Ви так кажете, ніби цей жайвір ваш родич і ви
все про нього знаєте, – не змовчав дід*полтавець.

– Та йому тут, може, краще, ніж на волі. І зе*
лень, і квіти, і їжа, вікна цілий день відчинені –
сонце, повітря. Всі умови – тільки співай! – озива*
ється одна з білявок.

– Це для людей, – відповідає дядько у капелюсі.
– І для папуг, – безцеремонно докидає дід*пол*

тавець, погладжуючи свої козацькі вуса.
– У неволі не наспіваєшся, – тихо озивається

дивак у капелюсі й дивиться в очі пташині.
Мені здалося, ніби жайвір і чоловік зрозуміли

один одного.
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– Дядьку, ви так говорите, що можна подумати,
що всі жайвори співають тільки на волі. Ні? Тоді,
може, цей один такий? Особливий? – скептично
питає блондинка. 

Дивак не відповів, тільки глибше насунув свого
сірого фетрового капелюха, схилив голову і став
чимось схожим на жайвора.

– Може, у нього горло хворе, зараз ось лікарка
йому допоможе! – жартує дід*полтавець, поба*
чивши жінку, що входить до кабінету. 

Лікарка зупиняється посеред кабінету на біло*
му пухнастому килимку в біленькому атласному
й виклично*прозорому халатику, який облягає її
пишнотілу фігуру сорокарічної жінки, яка робить
спроби видаватися молодою і спокусливою, і це
кидається у вічі. 

– Кому не вистачило ліжечок, сідаємо у фотель*
чики. Розмови залишаємо, сміх теж. Шановний, а
ви свого капелюха не бажаєте зняти? – звертається
лікарка до дядька в теплому фетровому капелюсі.

Він ніяково, присоромлено, по*школярськи
глипає то на лікарку, то на присутніх. Потім під*
водиться і збирається йти, але лікарка владно пе*
репиняє чоловіка:

– Ні, ні, якщо вам зручно у теплому капелюсі
влітку, то, будь ласка, я не заперечую.

– Я не можу без капелюха, – тихенько зізнаєть*
ся дивак, і його голос тремтить у суцільній тиші. 

Він таки всаджується у фотель, погляди при*
сутніх з цікавістю спрямовані на нього.

– Поясніть, як це ви не можете без капелюха? –
допитується лікарка.

– Він у вас що, до голови приріс? – таки не втри*
мується дід*полтавець, і вся аудиторія вибухає смі*
хом, хто притишеним, а хто і відверто глузливим.

– У мене голова болить, – тихо і похнюплено від*
казує дивак.
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Лікарка піднімає брови на знак здивування і
мовчки вмикає магнітофон. Кімнату наповню*
ють звуки спокійної мелодії і шум морського при*
бою. Цей шум чимось подібний до зеленого шуму
за вікном.

– Зараз ви поринете у стан легкості, спокою,
сну. Довіртесь мені, облиште всі свої проблеми. Це
так приємно, – вона робить руками кругові рухи,
розкачуючись під шум хвиль і крик чайок, і під фі*
міам солодко*задушливого аромату лаванди. 

Він піднімається паром з великої фарфорової
чаші кольору слонової кістки, що стоїть на ни*
зенькому столику.

– Повільно закриваємо очі, дихаємо вільно,
ритмічно, з насолодою слухаємо музику. Ле*егку,
при*и*ємну музику. Відчуваємо, як наше тіло
стає легким, неваго*омим, безбо*о*лісним. Насо*о*
лоджуємося легкістю і неваго*о*містю тіла. Нам
вільно і радісно. Вільно і радісно! Очі наші заплю*
щені, тіла розслаблені, дихання легке й ритміч*
не. Легке і ритмічне, – психотерапевт говорить
повільно, солодко, з паузами.

Непомітно озираюсь довкола: присутні лежать
або сидять із закритими очима. Вже чути него*
лосне хропіння! Навіть невгамовний дід*полта*
вець умиротворено ворушить вусами. Невже я
одна непідвладна психонавіюванням? Ні. Помі*
чаю один порожній фотель – дивак у капелюсі та*
ки зник! 

Лікарка невтомно продовжує вимальовувати
віртуальні кола оголеними руками у завеликій
кількості каблучок і перстеників на пухкеньких
пальчиках. А я намагаюся втриматися від сміху,
роблю над собою зусилля, щоб не засміятися і не
порушити цю ідилічну і незрозумілу мені карти*
ну штучної гармонії. Агнія Марківна мало чи не
силоміць затягнула мене на цей сеанс: мовляв,
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путівка закінчується, треба врешті побачити, що
це за психомузикоаромотерапія! Вона теж ле*
жить із закритими очима. Гаряче, полум’яно*
каштанове волосся, пишне від природи, моло*
дить її старувате обличчя шістдесятилітньої жінки
з мінливими, як осіннє чи весняне небо, сірими
очима, ще жвавої, енергійної, по*молодечому
епатажної, розкутої, веселої і товариської, іноді
меланхолійно відстороненої, зосередженої у собі. 

З Агнією Марківною ми швидко порозумілися і
стали цікавими співрозмовницями, незважаючи
на суттєву різницю у віці. Це якраз той випадок,
коли з перших слів відчуваєш спорідненість душ.
Це не однаковий погляд на світ, навіть не спіль*
ність інтересів, хоча і це може бути, але воно не до*
мінуюче, головним є особлива налаштованість ду*
ші на певну тональність, коли інша душа звучить
у відповідній тональності до твоєї. І хоча ви різні,
це не є перешкодою до порозуміння, вам приємно
спілкуватися разом, відкрито, по*товариськи і ро*
зуміти одне одного. І це взаєморозуміння є певним
скарбом на тлі тотальних непорозумінь, заанга*
жованості й фальші у стосунках між людьми.

– Уявляємо море, – плавно, долонями назовні,
лікарка все ще малює у повітрі кола, шаманисто
вихиляючись повненьким тілом. – Тихе, сонячне,
спокійне. Слухаємо заспокійливий шепіт хвиль,
легкий приємний бриз торкається нашого облич*
чя. Нам чудово, нам ле*е*гко. Думаємо лише про
приємне, згадуємо лише приємні моменти у жит*
ті, лише*е ра*адісні і приємні. І більше нічого.
Нам радісно і спокійно. Запам’ятайте цей стан.
Ви зараз відкриєте очі, а цей стан залишиться з
вами. Дихаємо ритмічно, легко. Все. Розплющує*
мо очі, слухаємо мелодію, вона ще звучить. Ні, ні,
не встаємо, сидимо, наші тіла розслаблені, забу*
ваємо про хвороби, слухаємо спів пташок. 
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Лікар*психотерапевт ще робить кілька завер*
шальних пасів і, врешті, втомлено опускає руки,
сідаючи на стільчик: 

– Все, ви вільні, хто має бажання поспілкувати*
ся зі мною, може залишитися.

– Зараз таке життя, лікарю, що то одне то інше,
немає спокою, – зітхає одна із жіночок, силувано
піднімаючись із фотеля. – Лікарю, хоч у вас відпо*
чила, бо приїду додому, і почнеться… 

– Нерви просто не витримують! – скаржиться
блондинка з глибоким декольте.

– Так хто може таке витримати, коли тобі нерви
псують, та ще й спеціально? – озивається її под*
ружка. 

– Треба поменше турбуватися за ближніх, а
більше за себе, бо так і до інфаркту недалеко! –
знову блондинка.

– Згоден, якраз через близьких, через наших ді*
точок усі наші хвороби, – підтримує статечний
дядечко. – Але ж від них не відгородишся?

– Як це поменше турбуватися за ближніх? Як
можна не турбуватися за своїх дітей чи онуків? Не
розумію, – втручається у розмову Агнія Марківна.

– Ні, якщо здоров’я у нормі! А якщо тут і гіперто*
нія, і поліартрит, ноги он – ледве плентаюсь, і сер*
це, торбу пігулок із собою тягаю, – бабуся дістає
поліетиленовий пакетик із кишені. – І купа інших
болячок, то вже чекаєш, щоб про тебе потурбува*
лися на старості. Хочеться вже спокійно дожити,
наішачилася за весь вік і на роботі, й удома. 

– Хто там за нас потурбується? Кому ми треба
на старості? – відказує інша бабуся. 

– Я астматик, а астматики, переконана, люди
енергійні, вольові, навіть трохи деспотичні. Це
так! – Агнія Марківна говорить емоційно. – Хо*
чуть, щоб все було по*їхньому, турбуються за
ближніх, а ті всі свої проблеми скидають на них.
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І вони добровільно їх несуть. Не нарікають, а
швидше задоволені, бо не звикли жити без проб*
лем і навіть відчувають у цьому насолоду, їм тре*
ба за когось піклуватися, добиватися чогось, хо*
дити по інстанціях. Я не можу спокійно, сама для
себе жити, ніби равлик. І часто добровільно беру
на себе багато непотрібних обов’язків, але без
цього, яким би було моє життя? Лише існуван*
ня… Мої рідні – це для мене все! Все! І радість, і
підтримка, інколи непорозуміння і навіть страж*
дання, але щоб я робила без них у цьому світі? –
риторично запитує Агнія Марківна, і її пишне во*
лосся хвилюється.

– Від рідних часто доброго слова не діждеш, тіль*
ки одні образи. Тим невдоволені, цим невдоволені.
Це не так, те не так! Ну, скажіть, від кого нам най*
більше перепадає? Ну, буває, щось на роботі, то су*
сіди інколи дістануть, – роздратовано каже одна із
жіночок, – а то ж від наших дітей і онуків…

– О, що не кажіть, а сусіди таки вміють дістати!
– Ще й як!
– Сусіди як сусіди! Вони самі по собі, а ми самі

по собі. А ось на роботі нерви потріпають хіба так! 
– Шановні, шановні! – владно перепиняє лікар*

ка. – Я бачу, це розмова до безкінечності. Я ж вам
хочу дати кілька порад. У всіх нас є рідні, і в сто*
сунках з ними у всіх бувають проблеми, і на робо*
ті іноді без складнощів не обходиться. Таке жит*
тя. Але питання у тому, як ви ставитеся до труд*
нощів. Для збереження здоров’я і спокою треба
навчитися відсторонюватися від проблем і зали*
шатися спокійною за будь*яких обставин. Це
треба уяснити, і взяти за найголовніше життєве
кредо! І дотримуватися його. Наказати собі: що б
там не було, що б не сталося, а я спокійна, і ніщо
не порушить мого спокою! Скажіть на милість,
мало кому заманеться мене скривдити, сказати
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якусь прикрість? Але якби я на все болісно реагу*
вала, мене б надовго не вистачило! Треба вміти
залишатися спокійною, впевненою, якщо хочете,
навіть непробивною, як криця, за будь*яких обста*
вин, і бути вище від нарікань, поговорів, просто
не зважати на них, нехтувати ними. Звичайно,
це не просто дається, але можна навчитися. Тут
треба тренуватися, як у спорті! Кожен день! Тре*
ба навчитися завжди залишатися спокійною,
врівноваженою і не загострювати увагу на проб*
лемах, і не тільки зовні не подавати виду, а й
внутрішньо не реагувати на них. Сучасне
людство живе в умовах нервових перевантажень
і напруги. Все швидше, все швидше, все бігом,
нічого не встигаємо, тоді раптом, бац – інсульт,
інфаркт або ще щось! І все від того, що не вміємо
залишатися спокійними, врівноваженими за
будь*яких обставин. Це ціла наука! Треба навчи*
тися задовольнятися своїм внутрішнім світом і
оберігати його від негативних посягань, залиша*
тися нечутливим до зовнішніх подразників, не
реагувати на збудники: образу, прикрість на ро*
боті, непорозуміння в сім’ї, навіть на негативні
події в країні, землетруси, катастрофи, бо це та*
кож впливає на самопочуття. До всіх проблем
треба ставитися так, ніби їх не існує. Звичайно,
дещо треба вирішувати, особливо те, що стосу*
ється вас безпосередньо і потребує розв’язки, але
не беріть це до серця, а проаналізуйте ситуацію і
знайдіть адекватне рішення. І навіть, якщо це не
принесло сподіваного результату, не зациклюй*
тесь на невдачі, забудьте про неї і почніть жити
спокійно. У світі багато зла, але від того, що ми
будемо страждати, воно не зменшиться! Ми тільки
гірше зробимо собі. Треба сприймати світ таким,
яким він є, бо кращим він не буде. Люди совісні*
шими не будуть! Ви ж це розумієте? У всі віки одне
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й те! Наша епоха постіндустріалізації не виняток,
навпаки – вона загострила людське й антилюд*
ське в особистості, у світі. Люди не стануть кра*
щими від того, що ми будемо намагатися бороти*
ся зі злом, намагатися перевиховати їх. Вони за*
лишаться такими, якими звикли бути! Ми ж собі
лише зіпсуємо нерви і здоров’я. Зло, на жаль, не
можна перемогти! Зло не можна викорінити, на*
че бур’ян на городі. Отже, треба навчитися спі*
віснувати з ним. Хоч так чи інакше, ми всі співіс*
нуємо поряд із проявами агресії, зла, підлості…
І від цього нікуди не дінешся! Такий світ! Від самого
початку! І таким він залишиться назавжди. І ми
всі без винятку, навіть включаючи правдолюбів,
таки врешті вчимося співіснувати зі злом, бо від*
городитися від нього на цій землі неможливо.

– Це таки слушні поради, але коли їх цілеспря*
мовано, день за днем, втілювати у життя, – кажу
я, бо мені все*таки чужа ця раціональна теорія лі*
карки, – то є ризик перетворитися в анемічну іс*
тоту, нечутливу, раціональну, спрощену, атрофо*
вану, щось на кшталт розмінної монети. Я не мо*
жу залишатися відстороненою, самозамкненою,
коли поряд стільки підступної брехні, хижацтва,
безчестя. Я не можу змиритися з цим, у всякому
разі внутрішньо. Для мене самозаспокоєння, ігно*
рування зла – це втрата у собі самої себе. 

– Воювати з різними проявами зла і безчестя, –
це тільки псувати собі нерви і марнувати час, по*
вірте мені, – впевнено заявляє пристаркуватий
чоловік, він уважно і заінтриговано дивиться на
мене. – Я теж у молодості був ідеалістом, але жит*
тя швидко обламало й навчило… Набагато важ*
ливіше зуміти нейтралізувати у собі ці природні
бажання відновити зневажені права чи честь, чи
довести комусь свою правоту, – на це не виста*
чить ні сил, ні здоров’я! Важливіше зберегти у собі
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людські якості, не спитись і не стати циніком чи
психом, а вміти радіти життю. 

– Злу треба протидіяти! – чую впевнений і спо*
кійний голос. Повертаю голову: біля дверей вели*
чава постать – Олексій Романов.

– Яким же чином, добродію, протидіяти? Про*
тидіяти! Це кожен по*своєму розуміє. Один бере в
руки автомат, інший стає відлюдьком, третій
укорочує собі життя, четвертий опиняється у
психлікарні або на Соловках, – з іронією говорить
статечний дядечко, поправляючи окуляри.

– Звісно, я не можу побороти світове зло, гло*
бальне, багатолике в образі багатоголового драко*
на, – спокійно продовжує Олексій Романов. – Я це
не можу. Моїх сил на це не вистачить. Але є та час*
точка зла, з якою я здатний впоратися. І найпер*
ше: не треба шукати зло у комусь іншому. Воно си*
дить у кожному з нас. Тому найперший, на кого
спрямовані мають бути зусилля, – ти сам. Людина
має прагнути до досконалості, а найвища доско*
налість – це Бог. Все те, що у людині заважає Бо*
жим параметрам досконалості, є зло, або інакше
гріх, а гріх – це смерть, гріх – це роз’єднання з Бо*
гом. Стаючи на шлях очищення, людина бореться
зі злом. І ця боротьба не на один день, а на все жит*
тя! Виснажлива і важка боротьба, але переживання
єдності з Богом і усвідомлення цілі християнсько*
го земного шляху дарує радість, повірте мені, ра*
дість, з якою ніякі земні блага й успіхи зрівнятися
не можуть. Зло треба перемагати добром і лю*
бов’ю. Моя протидія злу – це моя молитва, благо*
пристойне життя і любов до ближнього, проповідь
істини, і, в міру сил, допомога нужденним.

– Тільки не треба про любов до ближнього, –
втомлено відмахується лікарка. 

– У нас півкраїни убогих… Хіба всім допомо*
жеш? – риторично запитує блондинка.
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– Допоможіть комусь одному, хто опинився по*
ряд з вами і потребує підтримки, – спокійно від*
повідає Олексій Романов. – Допоможіть без думки
про винагороду. Іноді навіть достатньо сказати
людині добре слово!

– Наша любов до ближнього одразу закінчуєть*
ся, коли починає суперечити нашим інтересам
або не приносить нам зиску, будь*якого: мораль*
ного чи матеріального, – скептично зауважує лі*
карка. – Така вже сутність людини. Нічого не вді*
єш! У вас, шановний, гарна теорія, релігійні док*
трини, а у мене – практика, реальне життя. А ре*
альне життя, повірте, набагато складніше, його
не втиснеш у прокрустове ложе добрих і правиль*
них намірів. 

– Я не буду з вами сперечатися, але християн*
ське віровчення – це аж ніяк не мертві доктрини,
це не комуністична утопія, це не більшовицьке
насилля на крові та кістках. Це Царство, побудо*
ване на принципах добра й любові.

– О, це вже справжня утопія! – перебиває ста*
течний дядечко.

– Дивуюсь: як нормальна людина може вірити у
ці нісенітниці? – здвигує плечима жіночка пен*
сійного віку.

– Добродію! Озирніться: ми живемо у двадцять
першому столітті! А ви, мабуть, залишилися десь
там, у давноминулому часі, – в’їдливо докидає од*
на з блондинок. 

– Це не утопія, це – істина! – спокійно й впевне*
но, з легкою посмішкою, відповідає Олексій Ро*
манов. – Це практика тисяч і мільйонів християн
у всьому світі, в тому числі й тих, які живуть по*
ряд із вами, подивіться лишень. І це моє життя.
Не кажу, що без помилок. Так, з помилками, з
постійною боротьбою, навіть з падіннями і сумні*
вами, але це шлях єдино правильний у цьому
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непростому світі. Ви ж рекомендуєте залізти у
власну мушлю і сидіти там, – звертає він погляд
сірих очей до лікарки. – А не можна сидіти, не
можна сидіти! Час минає! Можна не встигнути.
Ти прибіг, а потяг уже рушив, і його не наздогна*
ти. Не можна відгороджуватися, заспокоювати
самого себе, відкладати на завтра, треба зробити
вибір – між добром і злом сьогодні. І цей вибір
найголовніший у нашому житті.

– Я даю лише слушні поради пацієнтам, які
цього потребують, і не маю ніякого бажання, зі
всією повагою до вас і ваших переконань, шанов*
ний, комусь щось доводити і вислуховувати за*
довгі й зовсім тут недоречні, проповіді. До того ж,
перепрошую, мій робочий час закінчився…

– Прошу вибачення, – з гідністю і досі не спос*
тереженою покірністю та глибоким сумом промо*
вив Олексій Романов і повільно вийшов.

* * *

Увечері Агнія Марківна говорить, помітивши
дядька у фетровому капелюсі з пошарпаною валі*
зою в руках:

– Усе, Наталю, схоже, відправляють нашого ди*
вака на гуцульські полонини пасти овець! Шко*
да! Він такий неординарний, такий справжній,
наче дитина! Такі справжні люди у наш час – ди*
вина. Поглянь, здається мені, він і сам радий, що
вирвався на волю! Той дивак тут, мабуть, як у
клітці той*таки жайвір. Он як гордо крокує, роз*
правивши крила. Хоча всіх добре насмішив і сво*
їм капелюхом, і дивакуватою поведінкою, і особ*
ливо сьогоднішньою витівкою, – сміється вона. –
Ти не чула, що влаштував цей добродій у капелю*
сі? Чи не весь санаторій обговорює! Ти пішла, а ми
ще залишалися у кабінеті музикоароматерапії,
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коли з’явився цей гуцул, ми й не помітили. Ма*
буть, у нього капелюх чарівний! Схопив клітку і
вмить випустив жайвора! Уявляєш! Жайвір тіль*
ки шух – і немає! А дідок посміхається і каже, ні
на кого не звертаючи уваги: «Співай, мій брате,
на волі! Воля – це найбільше щастя і для людей, і
для птахів!» Лікарка у крик: «Що ви собі дозволя*
єте? Ви де знаходитесь? Ви думаєте, що вам мине
це хуліганство просто так?! Хто за нього запла*
тить? Зараз же негайно до завідуючої. Зараз же!
Вам не місце у цьому санаторії. А дідок спокійно
каже: «Прошу, пані, не хвилюйтеся так. Я не хотів
вам завдати прикрощів. Зрозумійте, я повинен
був урятувати ту нещасну пташину!» 

ПРОЩАННЯ З БЕРЕЗОВИМ ГАЄМ

Тонкі, звивисті стовбури берізок тягнуться все
вище і вище, прагнуть неба. Величне небо – бла*
китний вогонь, палахкотить, сяє, проміниться
чистотою і спокоєм як найвищим і найдоверше*
нішим земним благом. 

Міниться дрібнесенька мозаїка листя. Повно
повітря і світла. І я закоханими очима споглядаю
досконалість березового гаю у його гармонійній і
глибокій одухотвореності, відчуваю, як світ від*
кривається у своїй таємничості й красі.

Цей маленький прихисток для душі серед гомо*
ну і велелюддя санаторних буднів як подарунок
для спраглого спокою, тиші й самотності. Він на
віддалі від санаторного корпусу, алей і доріжок.
Стоїть, як храм правильної прямокутної форми,
де замість мармурових колон тягнуться уверх бі*
локорі стовбури берізок. У цьому природному
храмі повно неба й сонця і немає тут язичниць*
ких, видуманих людьми божків, а скрізь, у всьому
світиться сущий Творець – Господь.
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За три тижні я так зріднилася з березовим гаєм,
що важко тепер із ним розлучатися, мовби з до*
рогою людиною, бо розумію – розстаємося назав*
жди. І хоча у моєму житті, сподіваюсь, будуть ін*
ші березові гаї, але цього вже не буде. Не буде.
А він – особливий, бо став прихистком краси, ти*
ші, спокою, роздумів і прозрінь. І я вже до нього
ніколи не повернуся. Він залишиться тільки в
сокровенних глибинах пам’яті. Я це розумію, і від
цього смуток. 

У кімнаті вже лежать спаковані речі, до потяга
лишається кілька годин. І я, березовий гаю, при*
бігла на часинку до твоєї тиші та світла, стою, не*
мов окрадена, бо це моє прощання з тобою, мій
зеленосвітлий друже. Прощання назавжди. Стою
і не знаю, де прихилитись. Зворушення і просвіт*
лення, глибоке, бунтівливе, охристо*золоте за ко*
льором падаючого конфетті – воно осипається на
мене, прощаючись, і теж, здається, сумує і лагід*
но намагається загладити провину, що не може
побігти за мною… А я не можу назавжди лишити*
ся з ним…

Стою, притулившись до гінкого стовбура беріз*
ки. Кора ніби майстерно вибрана дереворитом,
немовби складена з окремих дерев’яних камінців,
темних – шершавих і гладеньких – світлих. Внизу –
зеленуватий іній моху, а на верху стовбура – сіру*
вато*білі пластівці кори – берізка стає білокорою.
Вгорі – голуба височінь і тихесенький шум лис*
тячка, шматочки неба вкраплені в зелений сер*
пантин, їх стає більше й більше, аж ген у небо.
Легесенький вітерець – і сиплеться, сиплеться,
сиплеться зелене й золоте конфетті, повільно, не*
мов у призупиненому кадрі. 

Малесеньким листочком опадаю разом із цим
березовим конфетті, шепочу у верховітті, шумую
березовими солодкими й живлющими соками в
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білокорих стволиках, шелестю у траві опалим
листям, зливаюсь із небесним світлом. І залиша*
юсь у білокорому гурті берізок, беру із собою час*
точку їх меланхолійності, прозорості, натхненної
краси, простої і довершеної, всю музику, печаль і
радість, як чашу оздоровлюючого напою. 

Слухаю, як шелестить під ногами суха трава і
паліччя, ніби тріскочуть вогники полум’я, слу*
хаю, як шелестить березовий гай, як накочується
легкий приємний шум, потім стихає, а за ним слі*
дом – інша хвиля, і летить, летить конфетті осе*
ні… Тихо, повільно, журливо. Ніби відмірює хви*
лини… Непомітно, але незворотньо. Ще літо, а
вже пахне осінню, спокоєм, умиротворенням, ти*
шею тиш, і навіть холодом, і далекою весною з
ароматом конвалій. 

Звідки це хвилююче й глибоке відчуття від
споглядання таких буденних речей? Певно, щось
є в образі березового гаю: таємничий характер,
галактичний безмір, те, що ніким ще до кінця не
з’ясоване і не визначене словами, те незмірно*
невимірне, що хвилює, змушує відчувати, пере*
живати, радіти й сумувати під впливом буденно*
го шелесту берізок, під впливом світла й тіней.
Прислухаюсь до березового гомону, чомусь упев*
нена: ось так берізки шуміли верховіттям тисячу
років тому, й більше… Завжди… Століття, тися*
чоліття… Що змінилося за ці часи? Вельми бага*
то, а по суті, нічого… Люди й дерева лишилися ті
самі. Так само колись падав зелено*золотий сер*
пантин, як і зараз. Так само хтось стояв із підне*
сеним до неба поглядом і серцем, переповнений
красою, смутком і радістю водночас. 

Вдивляюсь у білокорість берізок, вслухаюся у
зеленопісенний шелест: вчувається голос сто*
літь, подих Київської Русі. Цю присутність сивої
давнини відчуваю, можливо, навіть реальніше,
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ніж сучасність, здається, що і справді часопростір
змістився, бо бачиш характер давньої Русі у мо*
заїчному шурхотінні верховіть берізок… Перед
очима – мозаїка Київської Софії… Хто знає, мож*
ливо, якийсь Сивоок, підвівши очі до неба, стояв
і спостерігав цю мозаїку березового листя і поба*
чив у ній образ Богоматері? Хто знає?!.. 

Літак над вершечками беріз білою дугою розпо*
ловинює небо, до радості й смутку додається не*
виразна надломленість, зболеність. Повертаюся
у свій час, у двадцять перше століття… Дисонан*
сом стирчить на похиленому бетонному стовпі
металева башта ліхтаря, зігнута й заржавіла, з
розбитим склом. Дідок сидить на пеньку з радіоп*
риймачем, – присутність цивілізації…

Ми тут, на ешафоті світових веремій, у середи*
ні Європи, серед хмарочосів і беріз… Як зберегти
суще, не втратити у перегонах за комфортом і
сумнівними, оманливими псевдоцінностями ди*
вовижну красу березового гаю і самих себе? Бо
все прагнемо до чогось мізерного, одноденного, а
головне, вічне, залишається не баченим, і не чу*
тим, і не усвідомленим через тисячі дрібниць.

Березовий гаю, будь завжди! Бо без тебе світ
стане іншим! Це, мабуть, пафосно звучить у цьому
жаскому, переповненому злом і абсурдом світі,
але наперекір усьому: будь, березовий гаю, будь
завжди! 

Легесенький подув вітерця – і, плавно кружля*
ючи, летить золоте конфетті… Безшумно опуска*
ється додолу, немовби плаче, сумує гай золотими
сльозами осені.

Піднімаю голову до неба і чую, як крізь натяг*
нені золоті струни сонця срібно дзвенить небесна
блакить. Це співає жайворонок.

2007*2008 рр.

Санаторні етюди

215



І
Огром міста ніби стопудовий кавун! І з нього зу�

сібіч зі свистом і шумом розлітається насіння.
Перестиглий кавун, яким зі всього маху – спере�
сердя чи з необережності, хряснули об асфальтну
кору землі! Відтоді барвистий гул, галайкання,
гам не стихають. Лише змінюються шумові деко�
рації: вокзал, площа, метро… 

Зі станції метро «Вокзальна» ескалатор сірою
ребристою стрічкою впадає ув освітлену пащеку
підземелля, – спробуй�но втриматися із важелез�
ною валізою і сумкою через плече! Галасливий
посвист потяга – хочеться заткнути вуха після
безсонної ночі. А потім, потім – навальний зуст�
річний людський потік при виході з підземелля
«Святошино», доводиться рухатися проти течії,
притиснувшись до стіни. Іронія долі: в дійсності
майже все так само, як і в сучасній літературі… 

Ось�ось має рушити електричка на Ірпінь, ус�
тигаю ув останню мить, дякуючи статечному дя�
дечкові, що з милостивою посмішкою підхоплює
мою, майже непідйомну, ношу на колесах. 

У переповненій електричці, котра нагадує чи�
мось продовгуватий кавун, гармидер схожий на
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вокзальний: шепіт�шерех розмов, раз�у�раз ози�
ваються мобільники; у проході теж не протовпи�
тися: корзини, мішки, мішечки, кравчучки, рюк�
заки, картонні коробки... 

Всюдисущі крамарі пропонують без кінця всяку
всячину: запальнички, солодощі, спеції, гаманці…
Замурзані циганчата старанно виводять котрусь
свою, автентичну, пісню. А електронний диктор
укотре ніяк не вимовить назву зупинки: виходить
щось смішне й нерозбірливе. Тож укліпилася у вік�
но, щоб не прогавити Ірпінь, і милуюся віковічни�
ми соснами, їх незрівнянними, гончарно�теплими
стволиками в блакитній солодкій гущі ранкового
неба. Сосни здаються теплими і домашніми, зда�
ється, що можна провести долонею по їх шорсткій
корі, а тільки – між соснами і мною – запилюжене
віконне скло і шум сталевих коліс електропоїзда...

Потяг починає гальмувати. Перепитую про
всяк випадок:

– Це Ірпінь?
– А вам яка станція треба? – кидає на мене по�

гляд жіночка, вив’язана яскравою хусткою по�
старосвітськи, що сидить біля дверей із двома
чималенькими плетеними кошиками.

– Мотя, от ти… Жінці Ірпінь же і треба! Правда?
От ти любиш перепитувати, – озивається сивий
дядько у картатій сорочці, певно, її чоловік.

– Вася, помовчи.

Околиця. Перон. Даленіє шум електрички. Гео�
метричні креслення колій, – можна заплутатися,
наче у Світовій павутині. У підземному переході
сморід і темінь. При виході�вході бабульки з різ�
номанітним крамом: домашній сир, пластикові
пляшки з молоком, в’язані пінетки, зелена ріп�
часта цибуля, помідори, огірки – звісно, з тепли�
ці, надворі лише червень.
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– Беріть, домашнє молочко!
– Полуницю беріть, гляньте яка! Одна в одну!
Струнка бабуся тримає в руці віялом янтарні

півники на паличці. Крізь прозору карамель сяє
ірпінське сонце. 

А далі – запилюжені бур’яни, гравій, глина…
І нарешті – асфальтована дорога. Добре, що валіза
на колесах. Сторожко обходжу великого пса, він
так уважно пантрує за мною, повертаючи лакова�
ний писок услід: може, голодний? Роззираюся на
всі боки, хоч би трапився хто назустріч, де ж той
Будинок творчості? Тополі, труби теплотраси, за�
тишні дворики містян, багатоповерхівки по інший
бік вулиці, безпритульні собаки, підлітки на рове�
рах, огрядна бабуся з маленьким онуком – він чіп�
ко вхопився пальчиками за її натруджену руку.

– Ось, по цій стороні йдіть і побачите зелені во�
рота – ото будинок письменників, – пояснює вона.

Нарешті! Будинок творчості! На зеленій брамі
напис: «Стороннім вхід заборонено!» Нібито це
вхід до раю чи пекла. Стою і не наважуюся зроби�
ти крок у незнайому оазу для письменників, роз�
мислюючи: я стороння чи ні?.. 

Попервах трохи вражена запустінням терито�
рії, будівель і… запустінням душі, але не тут –
виправляю сама себе, а в сучасній цивілізації.
А ще здивована – тишею! 

Тиша шумким водоспадом ллється із блакитно�
го неба, і душа блаженствує у тиші кольору інди�
го. Цю повноводну, зелено�шумливу амальгаму
багатоголосого спокою й безгоміння можна бачи�
ти, осязати, слухати з насолодою, мовби симфо�
нію, навіть пестити її очима, відчувати на дотик
шкірою, наче дотик морських солоних хвиль!
А ще вловлювати аромат тиші – вона мовби доро�
гий парфум. Чомусь здалося, що ця субстанція
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тиші має запах сандалового дерева… Напевне,
зауважите: звідки взятися сандаловому дереву
серед сосон і дубів? 

Попри те, що я уперше в Ірпені, звідкись узяло�
ся підсвідомо�напосідливе враження: Будинок
творчості письменників – корабель, який відпли�
ває… Добре, якщо я помиляюся, певно, що поми�
ляюся, але, незважаючи на мить відлітання у
розквіт літа, тут особлива аура. 

Піднімаюся естакадою сходів. Меланхолійна
патріархальність: густо побілені стовпчики і на
них – декоративні вазони, балясини балюстради,
злегка похилені, живописність ліній і силуетів.
Долі, на шкарубкому асфальтному покритті – ма�
люнок трепетних тіней від листя яблунь і акацій,
між ними – пелюстки світла, аж до сліпучо�біло�
го, ніби розсипані квітки флердоранжу. Зупиня�
юся, щоб перепочити, і слухаю тишу… Вона має
колір! Таємничий колір індиго! 

У першому номері десятого корпусу, куди мене
поселили, у стареньких кріслах мило посміха�
ються два кумедні ведмеді: мама, тато, і біля них
– мишеня, цілком зійде за їх дитинча. Укладаю
цю симпатичну компанію на двоспальне ліжко в
іншій кімнаті: нехай сплять! Дістаю ноутбук і всі�
даюся за письмовий стіл…

Письменники стверджують, що тут добре пи�
шеться, певно, це правда! 

18.06.2015

ІІ

Ранок. Тиша. Самотнє, може навіть невпевнене
цвірінькання котроїсь пташини. Чисте, яскраве
цвірінькання. І знову – ти�иш�ша. 

Ше�рех, ш�шш�шум автівки. Пауза, як у нотній
партитурі, й потому – кілька пташок поперемінно
співають осанну небу й Ірпеню. 
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Крізь марево занавіски в очах дзвінкий зеле�
ний краєвид – кольори теж уміють співати і пло�
меніти, ніби вогнище – тільки зелене. Воно не
спалює, а саме згоряє від сонця, непомітно, вже
надосінь, а наразі – початок літа, тож у зеленому
полум’ї ще можна купатися, мовбито в приємно�
му літеплі. 

Вранішнє сонце майстерно висвітлює і поглиб�
лює тіні у кронах дерев, одразу виникає спокуса
вхопити пастель і залишити цей променад зеле�
ноквіття, цю незабутню мить відлітання і співу
на аркуші паперу. Але поки що залишаю живо�
пис на потім, натомість вирушаю на прогулянку.

Калейдоскопічне враження від природи, може,
тому, що ловлю фотоапаратом миттєвості неба,
річки, водяного плеса копанки, навіть ряски –
живопис потрясний і розкішний, а велетенська
верба над річкою Ірпінь – унікальний, метафо�
ричний образ! 

Могуття срібно�зеленої крони застигло в часі.
Монументальність і беззахисність, зелена жіноч�
ність, бездоганність, на вершечку – округлі зеле�
ні кульки – гнізда? Вітер чеше зеленокісся верби,
і воно – пливе за водою… Лише потужний стовбур
– нерухомий, здається вічним, як небо, і земля, і
як річка Ірпінь… Біля верби хитається осока, ос�
вітлена сонцем, трохи далі – хвилюється левада,
аж ген�ген – шерхотить зеленим шумом ліс: сос�
ни, дуби, акації…

Повертаюся. Вівчарка Грета, вона вже ста�
ренька, сумирно лежить під ялиною на теплій
землі. Песик на прізвисько Білий (її синочок), гав�
кає за двох, відганяючи конкурентів із території.
Грета лише підійме голову, спроквола подасть го�
лос і знову опускає рудий писок на руді лапи і ди�
виться жалісно, певно, хоче пояснити: «Стара я
стала…». Білий, незважаючи на те, що любить
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погавкати, сумирний, доброзичливий і лагідний
песик. Він уміє чарівно посміхатися чорно�роже�
вим, вологим носиком і щоразу чекає нас біля
їдальні.

– Собачечка моя малесенька! Симпатюлечка
білесенька! – не стримуюся від емоцій.

Білий задоволено метляє хвостом. 
– О�о! Звідки така любов? – дивується Світлана

Йовенко, бо вчора я сторонилася незнайомого пса.
Білий подає голос. А сосни шумлять. Віковічно.

Плавно диригують пружними сосновими лапами
у піднебессі! Вони ж не просто шумлять від вітру,
вони розповідають про тишу… Про світ. Про
Всесвіт.

9.06.2015

ІІІ

На світанку таке дзвінке, настояне на соснах,
резонансне повітря, що від гуркотливого лету
електропоїзда двигтить земля і дзеленькає, ладне
розлетітися на друзки, наче весільний келих на
щастя, скло на балконних дверях (воно із двох
шматків, сяк�так прихоплене скотчем)!

Через відчинені у зелений світ двері з войовни�
чим дзижчанням залетів непроханий гість –
джміль. Великий, волохатий і кумедний! Спочат�
ку поводився по�хуліганськи, нахабно. Невже до�
ведеться ділити помешкання з цим агресивним
сусідом?! Прихлопнути капцем або чим іншим я
ж його не наважуся! Але джміль, загрозливо пок�
ружлявши по кімнаті, заплутався у шумовинні
органзи із ламбрекена. 

Бідолаха ніяк не міг знайти шпарину, щоб ви�
летіти з пастки на волю. Дзижчання�погроза змі�
нилася на дзижчання�квиління. Намагаюся до�
помогти бідоласі, а тільки ж комаха ніяк не хоче
зрозуміти моїх благих намірів! Урешті волохатий
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зайда чимдуж гайнув у відкритий простір – тіль�
ки його й бачили!

Після сніданку вирушаю на прогулянку, озбро�
єна фотоапаратом, ніби казковою лінзою, здат�
ною бачити дива і зупиняти мить всупереч часу.
Спускаюся вниз до річки. Дрібний білий пісок,
ноги втопають у його гарячій сипучості, ніби у
високих барханах. Почуваюся трохи велетнем,
щось на кшталт Гуллівера! І… несміливою дити�
ною, яка потребує маминої опіки. Всідаюся на
піску в затінку дуба, біля річки Ірпінь. 

Сьогодні на пляжі велелюдно, ніби на ярмарці:
жарти, сміх, розкутість, анекдоти, голизна тіла –
злегка прикрита тканиною, і голизна води – злег�
ка притрушена ряскою, і беззахисність могутньої
верби, з широким і міцним, як у дуба, стовбуром,
живописно помережаним рівчачками, ніби ста�
речими зморшками. Віковічна верба�вербичень�
ка спостерігає за шумовинням суєти навколо неї –
певно, так само, як ми за мурахами... 

Посередині водного плеса – буйно�зелена коро�
на акацій і дубків. Оленячо стирчить гілля напів�
засохлої вербички, міняться брижі води, місцями
вода у річці світиться гладенькою ковзанкою –
вона здається льодяною у спеку, ніби по ній нас�
правжки можна кататися на ковзанах!

Скрипить крона дуба, ніби поскрипує гусяче
перо від натиску на папір. Буря і натиск?.. Ні, по�
шук тиші й гармонії (заперечливо підіймаю пог�
ляд до неба)! Тиші. І гармонії. Хоча насправді у
моїх, відвиклих від авторучки пальчиках – шир�
вжитковий інструмент – авторучка. Відвиклих не
від неробства та марнування часу (хоча і без цьо�
го не обходиться), а тому, що клавіатура ноутбука
вже давно змінила авторучку – традиційний шко�
лярсько�бухгалтерський і письменницький інс�
трумент.
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Увечері – променад звивистими доріжками ір�
пінського Будинку творчості. Двоповерховий
жовтий будиночок, старесенький, обідраний,
відчинена кватирка вказує на присутність госпо�
дарів, а на балконі – берізка! Тендітна берізонька
на білокорій ніжці, із зеленим листячком. Білень�
кі тонкі корінці звисають крізь пощерблену ба�
люстраду балкону. 

– Звідки ж вона росте? З бетону? – дивується
Світлана Андріївна.

– Там же ніякої землі!
– Гляньте, більше двох метрів!
Стоїмо і зачудовано дивимося на берізку. Якщо

берізка здатна брати сили, акумулювати енергію
сонця, то тим паче людина, Homo�ferriens, Homo�
сумуюча! 

Геніальна квінтесенція росту! 
Геніальна любов до життя! 
20.06.2015

ІV

Гінкі сосни. Божечку, які�і гі�і�інкі сосни! 
Корабельні! 
Від погляду на них вчувається шум моря. Кро�

ни дерев, поскрипуючи, шумлять, захоплені в ла�
бети вітру, немовби корма розсікає хвилю? 

Чи, може, то пливе невидимий вітрильник часу?
Хтозна… 
А тільки я лечу пташкою і опиняюся на самісінь�

кому вершечку розлогої сосни! І там, де дрібнесень�
кі й молоді гілочки пахкої хвої, звиваю собі гніздеч�
ко. Всередині, в грудях – хоральна тиша, ніби веле�
тенський храм, і власне серце – ніби дзвін!

Спів пташок довкола зливається із суголоссям
тиші. 

О, що не кажіть, а в сучасному соціумі тиша –
справжній скарб! 
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У цю мить ірпінська тиша мені видається най�
тихішою у світі! 

Чути всі чисті�чистюсінькі голоси пташок і
пташенят, ніби в комп’ютерній програмі для ві�
деомонтажу зменшено фонові шуми. Молоде зав�
зяте цвірінькання�сюрчання�співання, голосне
витьохкування складних рулад – від адажіо пта�
шиного співу розпогоджується на душі. Усе ще в
подивуванні: яка професійна злагодженість пар�
титур соліруючих партій! Ніби це не спонтанна
хорова пісня, а трудився талановитий хормей�
стер! Який? Пташиний, звісно! І як він мав би
виглядати: з чорним метеличком і білою маніж�
кою на пір’ячку? І диригувати тонесенькою гілоч�
кою осоки? 

А між іншим, повітря пахне солоним морським
бризом – збирається на дощ. Лапатисте гілля – аб�
ревіатура печалі й радості. Звучно зелена хвоя у
піднебессі здається пухнастою і м’якою, схожою
на кашемір, а в ній – статичні дзиги шишок із лу�
сочками. Візерунок на сосновій корі – теж схожий
на лусочки: унікальна гармонія форми й кольору! 

Світла теракота стовбурів ще не досягла пот�
рібної енергетичної напруги, бо наразі небо по�
хмуре, а вчора ввечері стовбури світилися так,
немовби підсвічені зсередини, віддавали накопи�
чене за день тепло. 

Єдиний дискомфорт – ірпінські комарі, вони
надто великі й приставучі, вкрай нахабні. І пер�
шіння в горлі – певно, наслідок горіння торф’яни�
ків, а так – усе ОК!

На галявинці, поряд із моїм червоним будиноч�
ком, декілька молоденьких берізоньок на тонких
ніжках, як у балерин. Вони мовбито кудись бігли
і раптово зупинилися. Тримаюся за шершавий
білокорий стовбурець – у деревця добра енергети�
ка, рівчачками кори поспішає комашечка… Куди
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ти, малесенька? Світ довколишній – великий і не�
безпечний… 

У тишу вривається гул�посвист електропоїзда –
залізнична колія неподалік. І знову пташиний
спів. 

Душа – у пошуках тиші, істини і слова… І гар�
монії у всьому. Навіть у погляді на березову кору
сірувато�пастельних відтінків! На ній різної фор�
ми ромбики, ніби вигравірувані письмена. Жод�
ного схожого ромбика – непомітна галактична
різнобарвність. Випадковість чи тайнопис? 

Це світ краси і дива, порятунку від істерії сучас�
ної цивілізації, від хаосу й гармидеру.

21.06.2015

V

Зрання тихий і мелодійний, наче колискова
пісня, ірпінський дощ над ірпінським лісом. До�
чекалися. На обстриженому бузкові вже теліпа�
лося, геть неживе, зів’яле листя. І трава місцями
збіліла, для мене це дещо дивно, бо на Київщині
немає такої знесилюючої і тривалої спеки, як у
нас, на Миколаївщині. 

Післядощова тиша мовби настроєний резона�
тор для фортепіано. Коливання тиші відчувають�
ся на клітинному рівні, аж солодко душі.

Який антонім до слова війна? Мир! А ще – ти�
ша! 

22.06.2015

VІ

Господи, як геніально�неперевершено цвіте ли�
па! 

Геніальність – це цвітіння. Це стає очевидним
при погляді на сяйнисту золоту купіль липового
квіту.

Тиша кольору індиго
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Захоплено вбираю очима липовий цвіт. Ну, що
б, здавалося, особливого? Дрібненькі пахучі кві�
точки, жовтенькі, пухнасті тичинки! Але ж душа
оживає! Радіє! Відгукується, при погляді на рясно
квітучу, розкішну крону липи. 

Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!...

На сході – війна. Війна. Це слово – ніби темна,
без кольорів і навіть відтінків ніч. Війна… Її відго�
мін чути в Ірпені, та й по всій Україні. 

А липа цвіте. Неповторно. Непохитно. 
Може, навіть стоїчно, ясно�сонячно! 
Знерухомлено стою під липою, ніби під соняч�

ним водоспадом, що пахне медом. Кожна квіточ�
ка – особлива, неповторна. Стає жаль: мить цві�
тіння – лише мить, але мить більша за вічність… 

23.06.2015

VІІ

Славнозвісний будиночок фабриканта Миколи
Чоколова втопає у зеленій гущі чагарника, у
тремкій і густій прохолоді кленів і акацій на уз�
вишші, ніби Дім на горі. Флер таємничості, дра�
ми, тиші, блискавки, радості і жури – тихої, по�
кірної і бунтівливої, стихійної, котра нічим не ви�
дає себе до пори до часу. 

– Ось із цього балкону, бачите, Володимир Со�
сюра читав вірші!

– Тут Павло Загребельний написав «Роксолану»! 
– Тут знімали фільм… А тепер здають у найм.

Он і вивіска «Ласкаво просимо!». 
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– Там нечисте місце… Кліщі… Краще цієї до�
ріжкою.

– Соловйова забрали в АТО. Поки що на полі�
гон. 

– Обережно, сходи!
– Дякую, Світлано Андріївно. Мені ще ж не сім�

десят!
– От, невихована нахаба!
Білий дрімав біля лавки, але, побачивши нас,

біжить, махаючи хвостом.
– Біленький, привіт!
Колись бігав цими доріжками білий кінь на

прізвисько Білий, тут люблять розповідати істо�
рії про письменницькі витівки з конем… Тепер бі�
гає білий пес на прізвисько Білий! Спадає на дум�
ку порівняльна сентенція: маліє письменницька
братія…

24.06.2015

VІІІ

Зі Світланою Йовенко були на узліссі й на лузі,
квітучому лузі, де від подиху вітру неповторно
живописно, співоче віється�пливе ковила, що я
теж, тримаючись за тонке, як тятива, і пластич�
не стебельце, солов’їно лечу з ковилою понад лу�
гом. Лечу і не можу саму себе спіймати й поверну�
ти до дійсності – міцно поставити на грунтову до�
ріжку, що поросла запилюженим споришем.
А довкола острівками, біло�біло, весільно цвіте
кашка! Вона схожа на морську піну на зелених
хвилях отави: ніби ось�ось наскочить хвиля й
приб’ється до ніг. 

Золотисто�медово пахне медуниця, але, щоб
почути цей аромат, треба нахилитися до квітки,
бо тут, у лузі, поліфонія квіткових ароматів. Білі
грамофончики берізки тихенько дзвенять у такт
вітру: срібно, сором’язливо, їх уважають за
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бур’ян, а вони – теж квіти! В луговім широкополлі
такі ж доречні, як кома чи крапка в реченні! Се�
ред різнотрав’я букетики ромашки ніби чисті,
привітні усмішки! Вони, ніби маленькі діти, без�
посередні й веселі. 

Тут і деревій, і іван�чай. 
І полин�чорнобильник – сивенький, сріблястий;

здається, він, оцей самий полин, що росте з неза�
пам’ятних часів, ще бачив навали татаро�мон�
гольської орди! Так, життя іноді пахне полином,
але це нічого, це минеться, щось є в полиновому
запаху від вогнища в полі, від аромату картоплі з
димком, навіть від святкового запаху дитинства…

Світлана Андріївна – в ролі відеооператора, не
втримується від емоцій: 

– Небо. Оса. Так. Класно. Галявина. Тини. О!
Супер!. Отак! Небо. Небо�о�о. Та�ра�ра�рам… Та�
рі�ра�рам…

– Може, скажете щось для України? – пропоную
Світлані Андріївні, трохи жартівливо і серйозно
водночас, наводячи фокус фотокамери.

– Для України?
– Так! – підтверджую.
– Треба будь�що зберегти Ірпінь! Бо це історія.

І завжди тримати в пам’яті оту березу, яка росте
з бетону! Це витривалість посестри нашої, це
витривалість будь�якої української істоти, яка
буде пробивати шлях до води, до життя!

Ковила пливе… Ніби морські білопінні хвилі ко�
тяться лугом. 

Тиша. Дивовижна ясність думок і серця. 
– Гарно, – тихо промовляє Світлана Йовенко. 
Знімаю панорамно луг, вдалині високовольтна

лінія електромереж.
– Що ви ЛЕП знімаєте? Не треба ЛЕП знімати!

Це варварство! – голосно обурюється Світлана
Андріївна.
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Обабіч звивистої стежечки – кліпають вогника�
ми дрібнесенькі, рожеві квіточки лісової гвоздич�
ки, а трохи далі натрапляємо на кущики нехворо�
щу, листя схоже на соснові гілки, тільки м’які. А ось
і цар лугів – його величність осот! Він ще не за�
цвів, ще не настав його золотий час, але все одно
хоч і бур’ян, а осот неймовірно гарний! 

– Будяк – улюблена квітка Вінграновського! –
каже Світлана Йовенко.

– А це суріпочка. Бур’ян. Чуб такий розкішний.
А оце галявинка, бачите? Це приходить вдова з
чотирма дітьми, і вона косить, вони всю траву
згрібають – і в мішки… Видно, у них кози.

Вийшли на узлісся. Надзвичайно! Шум вітрів,
здається, не лише з узлісся, а звідусіль, з усього
світу: з поля, з моря, із африканських прерій… 

Дерева міняться зелен�листом – ніби бриз на
річці. 

– О�о�ой, вітер, мій золотий! А�ах… Чого мені
жаль, так це вітру, бо цього вітру вже не почую…
– з ностальгією в голосі говорить Світлана Андрі�
ївна.

Стою на траві босоніж. Трава гостра, цупка,
м’яка й оксамитова водночас! Моя спідниця роз�
вівається на вітрові яскравим турецьким (коло�
рит і малюнок тканини) вітрильником. Відчуття
незабутнє. Вітер обвіває зусібіч, ніби я деревце,
тонке й гінке, мовби та берізка на балконі… 

Якщо заплющити очі, то музика вітру, музика
тиші стає яскравішою, тоді її не лише заглиблено
чуєш, а вдихаєш, ніби приємний аромат. 

Це не просто вітер, не просто тиша – це орган�
на, потужна симфонія! Океанічна! Її не почуєш у
гамірній суєті мегаполісу, а лише тут, на узліссі,
коли стоїш на лісовому ґанку, вільно розпростер�
ши крила. 

Слухаю музику вітру і розумію: природа зцілює!
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А ще – додає слуху, зору: бачиш і чуєш усіма орга�
нами чуттів одразу! А зелена ірпінська краса ней�
мовірно додає сили серцю і, врешті, ногам, бо
прогулянка була досить тривалою.

Після вечірньої фотосесії Світлана Андріївна,
Ірина Іванченко з донькою Дашею і я переглядає�
мо фото на моєму ноутбуці. 

Скільки сміху і позитиву!
25.06.2015

ІХ

Сьогодні благостна тиша і похмуре, переддо�
щове, небо. Але я б його не називала похмурим
тільки через те, що на небосхилі немає звичного
спечного сонця. Небо – умиротворено мудре, спо�
кійне пристанище для думок. І вітер, вітер часу,
вічний вітер, рухає думки, а не лише чеше�розчі�
сує опахала ковили, що пливуть над лугом.

А ще тиша – шелестка. Ніби хто гортає написа�
ні сторінки вічної книги… І вічний шелест трав, і
сосон, і акацій… 

Так, медитативна тиша на дивані з книжкою і
дрімотний стан: втома чи ілюзія втоми, а може,
синдром утоми, викликаний буттям у сучасній
цивілізації? І хоча умовно (не насправжки) суєта
буднів залишилася за парканом Будинку твор�
чості письменників із вірчим написом: «Сторон�
нім вхід заборонено», все ж таки дотик сучасних
оксиморонів життя у глобалізованому світі, схо�
жому на метро в час пік, дає про себе знати лег�
ким дотиком вітру до щоки чи незлобивим дотор�
ком зеленої гілочки за плече, навіть вічно квіту�
чим буйнорястом ірпінських лип. 

Липи… Вони тут розкішні! Здається, ніколи не
перестануть цвісти! Їх обдирають�рвуть�збира�
ють, а вони викидають нові пахучі суцвіття, і

Оксана СМОЛА

230



вечірні намистинки нерозквітлих тендітних, але
неймовірно досконалих пуп’яночків, як усе в при�
роді, надранок наповнюють тишу заспокійливим
п’янким ароматом липового цвіту. 

Насолоджуюся дощовою тишею. 
Тиша – це не відсутність звуків, тиша – це від�

сутність какофонії. 
Зараз іде дощ, звичайний дощ. Стою на балко�

ні, ніби в театрі, слухаю спокійну арію літнього
дощу. Вона може здатися одноманітною, але ні�
коли не набридає, навпаки, хочеться розтягнути
задоволення від дощової тиші! Дощ ніби почув
моє прохання – вдячно зашумів, дубове листя
заплескало в долоні, а дрібне, акацієве, екстатич�
но затремтіло, і в повітрі запахло свіжою, навіть
джерельною, прохолодою. 

Крізь зелений занавіс відчиненого балкону
прохолодне дихання ірпінської тиші має зелену�
ватий, приємний і заспокійливий відтінок, як і
зелений краєвид за моїм вікном. 

Авжеж, гармонійна, глибока тиша схожа на мо�
ре! Його не вичерпати ніяким ковшем: ні зоря�
ним, ні звичайним! Але все ж таки, ще тільки по�
чаток, а вже… кінець! Ірпінська тиша у червні вже
має нотки осінньої ностальгії: пахне дрібними яб�
лучками, ще недозрілими, гіркуватими на смак,
як полин, але вже червоними. Може, тому, що
настає мить прощання з Ірпенем, мить відлітання
чи перельоту – як для птахів, ніби за океан… 

А поки що п’ю тишу по краплі, по дощовій, про�
холодній краплі, з відтінком смарагду, бо в кож�
ній краплині, мовби у дзеркалі, відображаються
ірпінські ліси, квітучий луг і посмішка тендітної
ромашки крізь осмуту неба. 

Шум електрички ніби рефрен, що відтіняє ір�
пінську тишу. Опісля тиша починає виразніше
звучати, так, ніби їй додали барв, як у живописі,
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або скупали в літеплі, наче маленьке дитя.
Слухаючи дощ, можна відчути час. Він так са�

мо, як і дощ, падає лункими краплями, їх миттє�
во всотує піщана землиця спраглими губами. 

А є ще спрага творчості… Коли слова сприйма�
єш на дотик, на смак, на колір, на об’єм, на вагу,
а не лише відчуваєш їх лінгвістичну форму і
зміст. Коли кожне вірно знайдене художнє слово
– як планета у Всесвіті!

26. 06.2015

Х

Вночі краплюжив дощ. Ніяк не могла заснути.
Подушка, мовби наповнена свинцем. Уранці
спішно провели Світлану Йовенко. Залишилося
легке роздратування і невдоволення. Таксист
під’їхав до ґанку, Володимир Гутковський і Тетя�
на Громова – теж вийшли.

Сніданок. Самота. Тиша. Цвірінькання пта�
шок. Свіжа прохолода, аж кришталева, і зелені
смарагди крон у вікні. Клавіатура нетбука і сніго�
ва, альпійська пустеля віртуального аркуша пе�
ред очима... І тиша! Таємнича, з якої народжу�
ється світ. Цю рятівну тишу можна вдихнути, на�
че кисень, коли маліють сили при підйомі крутос�
хилом на вершину Альп. Коли, ніби човен на мі�
лині, корма розбивається силою хвиль…Тоді ду�
ша, ніби чайка над морем, шукає поживи – слова,
а воно – слово, скидається, мовби срібна спинка
осетра… Як його спіймати? 

За письмовим столом чарівна мелодія літер на
клавіатурі нетбука зблискує, наче вода в Ірпені в
сонячну днину. Насправді? Чи, може, здається? 

Потужною хвилею накочується шум сосон, а
десь там, за сотні кілометрів, шумить справжнє
море. Хоча в цю мить шум сосон здається шумом
чорноморських хвиль.
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Чорне море насправді ніскілечки не чорне. Во�
но іноді буває кольору індиго, як і ця таємнича,
безмірна, як і море, ірпінська тиша… 

Час ніби ірпінська ріка: тече, міниться
риб’ячою сріблястою лускою. А тільки жодну з
цих лусочок не вхопиш і не покладеш на долоню…

Час, ніби дзеркальний короп, зблисне лускою,
змигне хвостом і пірне на глибину всесвіту… 

У кімнаті письменницької обителі все ще сві�
титься образ берізки, тієї тендітної берізки на
балконі. Слово має пробивати крицю байдужості,
ліні, фальші – яка схожа на бетон, на залізні гра�
ти, на посвист російських «Градів»… 

Слово, ніби амфібія, здатне жити на суші і в
морській глибині. Черпаю тишу, мовби воду з
криниці – цеберком, і п’ю.

Тиша буває такою глибокою, ніби криниця, що
наскрізь пронизує земну кору – ніби рана нави�
літ. Стає боляче – може, від усвідомлення драма�
тизму, контрасту? Бо в сучасному світі – ніби на
війні... Тільки ця війна невидима, але на ній, як і
на справжній, де розриваються снаряди й міни,
вбивають і ранять, і завдають душевного болю…
Цей біль душі здатна вилікувати хіба що… тиша
вдалині від світу, від буденної суєтності. 

27.06.2015

ХІ

Тримаюся за квітучу гілочку липи, мовби за
якір, щоб не опинитися у відкритому морі, не за�
губити власний слід на воді… 

Тиша�море. 
Тиша�всесвіт. 
Медитативна. Самозаглиблена у зелений рух�

ливий краєвид. 
Вітер енергійний, аж зимний і веселий. Тро�

хи навіть розбишацький. Молоденькі дубочки
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намагаються ухилитися від його обіймів, а зелені
віття акацій кивають, ніби розшаркуються в реве�
рансах на всі боки перед паном вітром, а сосни, нав�
паки, велично й докірливо хитають верхівками.

День Конституції. Неділя здається буднем… До
того ж вітер викликає ностальгію за вже мину�
лим для мене Ірпенем, за узліссям, де віють�пові�
вають золоті, золотенькі вітри (за висловом
Світлани Йовенко), за корабельними соснами, за
їх недосяжністю, за їх рвійно�темними верхівка�
ми, що розхитуються на фоні неба, за зеленим
квітучим морем лугу, який не перепливти на чов�
ні часу, за ковилою, за медуницею, за полином….
Вони все ще пахнуть, незірвані, коли торкаюся
клавіш нетбука в кімнаті письменницької обите�
лі. Схожа на подих вітерця легка ностальгія: за
відчутим, побаченим, почутим, за втраченим і
набутим, за піснею вітрів, за зелен�шумом, за ме�
лодією, яка викликає і викликатиме ауру худож�
ніх образів.

Як прочитати тайнопис ромбиків на березовій
корі?

Звідки взяти сили, як берізці на балконі?

Тиша кольору індиго… 
Ця метафора виникла спонтанно, ще тоді, в пе�

реповненій електричці при погляді на сосни у вра�
нішній пастелі неба крізь брудне віконне скло…

Бо насправді тиша – небесна гавань. У сучасно�
му метушливому світі, схожому на метро в час
пік, тиша почасти видається недосяжною, тому
чиста гавань неба як небесний Єрусалим… 

Тишу теж треба шукати так само, як і істину.
Може, навіть істина пізнається у тиші, бо серед
бедламу – в голові теж – бедлам…

Душа сумує за тишею і за небом усе життя…
28.06.20
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ХІІ
Із радісним пієтетом дивлюся на повноцвіття

липи, а тільки… здається, що тиша зараз вибухне!
Гостро! Шрапнельно! Бенкетно�гучно! Фугасно!
Аж задрижать і посипляться гострим водоспадом
шибки від ударної хвилі, а липа заплаче золотис�
тими слізьми.

Горять торф’яники, а мені здається, що то за�
пах звідти – з війни, зі Сходу… Хоча у війни куди
відразливіший запах, але цей нечутний запах
війни за сотні кілометрів просочується в мозок, і
живеш, змиряючись із присутністю війни… 

Сучасний світ ніби електричка… У кожного
свої торби і станція, і не всім вистачає місця.
У кого сакви, як у Григорія Сковороди, а в кого –
гаманець, припасований на ремінці до талії, і ко�
шики з провізією, з товаром, у когось – планшет і
віртуальні ігри, вони теж бувають небезпечними,
як і реальна війна…

Попрощалася з узліссям. 
Від зеленої феєрії лісового шуму легені, мовби

вітрила, наповнюються ароматом різнотрав’я і я
пливу над лісом, над хмарами, над Ірпенем... під
симфонічні пориви потужного, легкого й апофе�
озно нестримного вітру. Пливу, купаюся в зеле�
ному шумі, не наважившись окунутися у хвилі Ір�
пеня. Це остання зустріч�прощання, мовби зак�
рита книга, яка мені вже не належить… 

Скільки зеленої сваволі й кипучої волі у пливу�
чому танці ковили! У рухливій рапсодії води, у цій
круговерті бриж! У ній тоне, паморочиться погляд
і впадає у вічне небо, там теж – глибочінь: винят�
кова, недосяжна, як верхівка найвищої сосни!

А небо! Негомінке, високочоле небо застигло в
часі: над Ірпенем, над квіточками ромашки, над
зелено�малахітовою, животрепетною, з тисячі
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тисяч тремтливих листочків, короною лісу. І я
теж, я теж стишила кроки. Зупинилася в зачуду�
ванні, але тільки на хвилинку, бо мій вітрильник
уже повертає у відкрите море – час вирушати... 

Востаннє слухаю ірпінську тишу кольору індиго.
Тиша вміє говорити, тільки треба відкрити сер�

це й очі, щоб почути тишу, річку, небо, сосни й оці
жовтенькі квіточки медуниці, від яких тиша на�
повнюється медовим, заспокійливим ароматом.

Верба, вербиця, вербичище, вербиченька. 
Кружало сонця заплуталося в її пластичнім гіл�

лі, схожім на жіноче волосся, рухливім від поди�
хів грайливого вітру. Сонце намагається виплив�
ти і впасти у зеленаво�бронзові річкові брижі, що
хлюпочуть, мовби найлагідніші у всьому світі літ�
ні дощі: прозорі, тихі, крізь які видно пісок, на�
віть окремі піщинки, піщане дно і темно�зелена�
ве кісся водоростей, котре віється ковилою. 

Дивлюся в річкову струмінь і бачу, як повільно
й незворотньо тече час…

А липа цвіте – золотосніжно, духмяно. Пухнасто.
Ніжно. Солов’їно. Світанково. Лагідно. Це нічого,
що цвітіння – лише мить. Бо ця мить – назавжди!
Ірпінська липа не просто цвіте, як тисячі, мільйо�
ни інших лип, вона пробиває крицю вічності!

У пухнастих легких квіточок – сила ломикаме�
ню! 

29.06.2015

ХІІІ

На залізничному вокзалі чекаю на потяг Київ�
Львів. Залишаються ще дві години з гаком. Га�
мір. Гумор. Диктор оголошує раз у раз про від�
правку потяга, от зараз: «Сполученням Киши�
нів–Москва… Потяг знаходиться на тринадцятій
колії. Нумерація вагонів з хвоста потяга». 
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Я не впевнена, що в камеру схову мені вдасться
втиснути мою валізу на колесах, тому сиджу за
ноутбуком і намагаюся щось розумненьке накла�
цати, але музика, різкі звуки, гепання сумки по�
ряд на кахляну підлогу, дитячий плач, сміх, голос
диктора і енергійно очікувальний настрій не да�
ють зосередитися. 

Білі, мармурові стовпчики зали очікування
увінчані золотистими, під бронзу, напівсферич�
ними чашами, що нагадує стародавньо�єгипет�
ський стиль. Тільки замість фараонів і вельмож –
інваліди з милицями, з валізами, руда тітонька з
огірком у руці, двоє пенсіонерок – із морозивом,
юнак із сумкою через плече в позі роденівського
мислителя і замислений дідусь в окулярах, з упо�
корено складеними на колінах руками, ніби ди�
виться крізь час і простір. Молода юнка весь час
говорить по мобільнику, грає�гримить музика в
тутешніх кафешках�забігайлівках. І поряд жінка
зі строгим профілем, у чорній майці, зі стрижкою
каре – схожий профіль зображували на єгипет�
ських вазах. У неї ще й черевички – золотисто�
бронзові… Жінка заплющила очі, дрімає, заки�
нула голову з напіввідкритим ротом. Приходить
недоречна, геть абсурдна згадка про Тутанхамо�
на… Про скіфів, про золоту Пектораль – усе ра�
зом… Про «Любов і смерть» Світлани Йовенко.
Раптовий подих давньої епохи тут, у гамірному,
третьому тисячолітті. І де б ви думали? У залі сто�
личного вокзалу, в очікуванні подорожі на Львів. 

Пронизливо пищить чиєсь дитинча, немов ки�
гиче чайка на морі. Тільки не білокрила, а заб�
ронзовіла, мовби чаша… 

Час пливе… як ріка Ірпінь. 
Час шумить узліссям.
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І
Ви будете наполягати, що міражі купити за гро�

ші неможливо, бо міражі – це міражі! Ви, напевне,
стверджуватимете, що вони не мають звичної ма�
теріальної субстанції, бо схожі на повітря, їх не
покладеш до кишені, не заховаєш у шафу, не по�
чепиш на стіну, мовбито пейзаж для релаксу. Чи
не так? Але я переконався: люди за звичайні банк�
ноти, котрих у них завжди бракує, все частіше
купують міражі, створені власною уявою!

Так, так, я не помиляюся. Світ переповнений ди�
вами й дивацтвами! Це можу стверджувати навіть
я, звичайний банківський клерк, незважаючи на
те, що цілими днями прикутий, мовби галерник,
до монітора компа й купи ділових паперів. Напев�
не, я вже давно б дременув від цієї рутинної згуби,
якби не щоденна пожива для моїх мізків – цей нес�
кінченний спектакль перед моїми очима. І де? У
стінах операційної зали банківської установи.
Операційної… Гм… Є тут щось схоже з хірургією…

Щодня, оформляючи договори, мимохіть лов�
лю краєм вуха або ока фрази, обличчя, міміку,
жести. Що не кажіть – серед клієнтів трапляють�
ся вельми колоритні парсуни: бувають кумедні,
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гонористі, несміливі, скандальні, жовчні, вкрай
самовпевнені, що так і просяться на кінчик пера,
точніше на клавіатуру компа… Але ж я серед�
ньостатистичний менеджер у банківській уста�
нові. Куди мені до красного письменства?.. 

Намагаюся, хоч на півхвилі, дати очам відпо�
чинок, перевівши погляд від компа на зелений
колір стін – вони зеленющого, масного відтінку,
такі ж і термінали й банкомати. Може, це піар�
хід, спроба викликати асоціації з доларовими
купюрами у клієнтів?.. Візуальні міражі�алюзії
достатку? Тільки мені при погляді на мертвий ко�
лір стін сьогодні чомусь конче захотілося в рідні
українські Карпати! Туди, де пробігає шумлива,
співаюча й така жива зелена хвиля смерек і буків
із неймовірним багатством відтінків – то таки
справдешній перепочинок не лише очам, а й нер�
вам. Але про Карпати поки що доводиться лише
помріяти! Тим часом до мене майже підбігла пов�
ненька невисока жіночка, випередивши дідка,
який несміливо тупцяв, озираючись на всі боки.

– Ви вільні? – запитала вона. 
– Так! – відповів я, а в думках миттєва алюзія: «Тіт�

ко, тітонько! Ніякий я не вільний! Навпаки, хіба ви не
бачите – прикутий до пластмасового кріселка. Ось
цього, що розвалюється на частини під моєю, ще по�
ки не надто надмірною вагою, – така тепер якість
офісних меблів! Хоча що зараз не розвалюється?».

Відвідувачку я одразу упізнав – це шкільна біб�
ліотекарка. Ще коли я навчався в школі, то, бува�
ло, іноді забігав на великій перерві до шкільної
читальні, особливо коли задавали щось на по�
закласне. Бібліотекарка була постійно чимось
невдоволена, небагатослівна й, чесно кажучи,
малоприємна. Я підозрював, що берегиня кни�
госховища зовсім не читає книжок! І це було для
мене, школярика, несосвітенною дивовижою! 
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Звісно, жіночка мене не пам’ятала, я теж не зіз�
навався, лише чемно запропонував їй сісти й за�
питав:

– Що ви бажаєте? 
– Оформити кредит, – була відповідь. 
Вона простягнула мені ксерокопію паспорта та

ідентифікаційного коду.
– На яку суму? – поцікавився я.
– На три тисячі гривень. 
– На який термін виплати?
– На два роки.
Насамкінець оформлення кредитного договору

я попросив дозволу сфотографувати на докумен�
ти мою клієнтку. Вона зробила таки�и�й снобіст�
ський вираз мармизи, що я відчув на своїх губах
мимовільну змійку іронії: до її бундючної фізіоно�
мії не вистачало лише пишної тіари! Приміром,
такої, як у королеви Сполученого Королівства Ве�
ликої Британії та Північної Ірландії, шанованої
Єлизавети ІІ! Тієї симпатичної бабусі, герцогині
Единбурзької, принцеси Йоркської! Шапочка
Тетяни Вікторівни, вочевидь, китайського поход�
ження, привезена місцевими крамарями з одесь�
кого «Привозу», формою велемовно нагадує цар�
ський головний убір! Може, я сьогодні зайве
налаштований скептично? Ні, таки треба буде
вибратися в Карпати! Конче! – вирішив я і добро�
зичливо посміхнувся до клієнтки:

– Прошу, Тетяно Вікторівно, підходьте до каси,
можете зараз же отримати гроші, – запропонував
я і подумав: «Добре, що люди не вміють читати
думки одне одного, інакше всі на світі пересвари�
лися б і людство перестало б існувати. Можете не
сумніватися! Думки набагато небезпечніші за
ядерну зброю! Та й зброя – це вже наслідок думок,
не стільки потреба в обороні, як бажання панува�
ти над кимось або чимось: над певною річчю, що
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є в сусіда, над шматком землі, згадайте хоча б між�
усобиці руських князів, врешті – над цілим сві�
том, узірцевий приклад – Гітлер. Всі негаразди –
із людського серця… Щось я по�менторськи по�
чав мислити – аж самому дивно. Якщо цієї зими
не вдасться з’їздити до Ворохти, то наступного
літа треба обов’язково, бо сучасний соціум надто
шкідливий у перманентних дозах». 

– Прошу, прошу, підходьте до каси, – повторив я,
бо жінка все ще чогось стовбичила біля мого столу.

– Так швидко? – здивувалася бібліотекарка, ні�
би йшлося про якусь нечувану річ. – Все так прос�
то! – зраділа вона й уперше, за моєї пам’яті, стала
нестримано багатослівною. – Ніяк не могла нава�
житися, а виявляється все дуж�ж�ж�е�е просто! 

Слово «дуже» клієнтка не вимовила, а продзиж�
чала по�бджолиному. 

– Я нарешті, юначе, зроблю ремонт у кварти�
рі! Хочеться пожити по�людському! – її подвійне
підборіддя із дорідною бородавкою порожевіло
й теж посміхалося разом із вустами невизначе�
ного, фіолетово�вишневого відтінку губної по�
мади.

Все�таки є приємності в моїй марудній банків�
ській справі – робити людей щасливими! Одним
кліком комп’ютерної миші! Тетяна Вікторівна все
ще збуджено говорила й усміхалася, але до мене
підійшла знервована молода клієнтка, і я мусив
зайнятися справами.

ІІ
Тетяні Вікторівні вперше в житті ніщо не зава�

жало усміхатися! 
Ну… напевне, коли ця сорока восьмирічна до�

рідна дама ще була маленькою кирпатенькою дів�
чинкою, то все таки гиготіла, може, й частіше за
інших дітлахів – хтозна, а потім, подорослішавши,
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перестала… І от лише тепер із її фізіономії облу�
щилася стара маска негативних емоцій і з�під неї
визирнуло помолоділе повненьке личко, досить
приємне, незважаючи на вікові зморшки та на ту
осоружну бородавку, що так і впадає у вічі, ніби
каже: погляньте, яка я цяця! 

Серед безкінечно нудних, сіреньких і несмач�
них, мовби прогіркле, старе сало, буднів пані Тетяні
вдалося розгледіти десь зовсім поруч ще не зовсім
чіткий, але довгоочікуваний образ�міраж щасли�
вого майбуття. Тепер, коли в пошарпаному дерма�
тиновому гаманці Тетяни Вікторівни (теж, до речі,
китайського походження) з’явилися, вже згадува�
ні, три тисячі гривень крупненькими купюрами,
жіночці кардинально почало зносити голову від
оманливої доступності матеріальних благ.

Щоправда, попервах її потреби були досить
скромними. Господиня стандартної двушки в па�
нельній п’ятиповерхівці збиралася змінити діря�
вий лінолеум на кухні, зробити у ванній хоча б ся�
кий�такий косметичний ремонт і ще неодмінно
переклеїти шпалери в кімнатах. Тетяна Вікторів�
на на ті осоружні шпалери вже дивитися не мог�
ла: у кутках і біля балконних дверей вони взялися
пліснявою, повідставали, вигоріли, ще й малюнок
такий недоладний! Щось схоже на радянську ат�
рибутику: серпики або місяці, а над ними – жму�
тики зірочок, чи то салют, чи, може, квіточки?

«А чого варта гама кольорів? Коричнево�болот�
но�сіруваті і�і… жовтенькі�і. Це ж треба було на�
родити таку шизофренічну абстракцію! Це коли я
їх купувала? Років двадцять тому, та�а де там
двадцять – більше! Ще за купони. Ще й чергу каз�
на�яку вистояла у старому універмазі! – жіночка,
між іншим, згадала, що тепер там банк, бар і бю�
ро ритуальних послуг – все це умістилося на пер�
шому поверсі, а весь другий зайняв секонд хенд
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під назвою «Одяг із Европи»! – Ні, конче треба змі�
нити це паперове дрантя, тоді й кімната матиме
інший вигляд. Та й чоловік не проти, сам казав:
роби ремонт – я висилатиму гроші. Донька теж
без кінця нарікає, що подружок соромно запро�
сити в цю темну й стару барлогу, що в нас не так,
як у людей. А я й сама думаю: чим ми гірші? Ска�
жіть, ну… чим? Життя проходить, а хочеться і со�
бі того комфорту, що в телесеріалах, бо як це – од�
ним усе, а іншим – дулю з маком?».

Бібліотекарка довго прицінювалася, вибирала
серед розмаїття рулонів і урешті зупинилася на
небесно�ніжних, із рельєфним тисненням тро�
янд; вирішила, що пасуватимуть до вітальні, яка
також слугує їй спальнею. «Все�таки в мене є
смак, – задоволено думала жіночка, розплачую�
чись за товар. – А Віолетці завтра куплю, бо все не
допру! Та й спробуй їй догодити!» 

Удома Тетяна Вікторівна з ритуальною насоло�
дою розгорнула сувій шпалер і, милуючись, із
застиглою усмішкою голосно покликала доньку:

– Віолетто, Віолетто! 
– Ма, що за кіпеж?
– Ві�о�ле�то�о!
– Чого ти ореш? Наче на пожар! – нервово озва�

лася дівчина. 
– Мерщі�ій і�іди сюди! Я кому сказала!
– Та іду вже, іду!
– Іди бігом! – у голосі матусі пробилися різкі, що

аж мозок свердлили, істеричні пасажі. – Чому я
маю тратити нерви? Зараз же підніми свою сід�
ницю від ящика!

– Мам, ти вже дістала! Уроки не можна повчити
спокійно! – Віолета увійшла, човгаючи кімнатни�
ми капцями.

– Не човгай ногами, весь лінолеум у дірках – че�
рез тебе! Ти вчиш уроки біля телевізора?
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– Що ти від мене хочеш? – вже й собі заверещала
донька. 

– Поглянь, яка краса! – Тетяна Вікторівна рап�
тово перейшла на миролюбний тон, розгорнув�
ши куплену шпалеру.

– Ну�у�у, так собі! – скорчила міну донька, жую�
чи гумку, й насмішливо докинула: – Дуже пасу�
ють до гнилих вікон! Супер, мамусь! 

– От уже й характер! Зміїний! Коли ти вже бу�
деш задоволена хоч чим небудь? Для тебе ж ста�
раюся, у борги влізла по самі вуха! Чи воно мені
оце треба, на старості?

Віолетта вдала із себе зобиджену і демонстра�
тивно попрямувала у свою кімнату. 

«Ну вже й донечка! Ніякої допомоги, ніякого
співчуття!» – Тетяна Вікторівна втомлено всілася
на старому, мулькому дивані, котрий нещадно
скрипів�рипів і з котрого впиналися в сідницю
пружини. Господиня дивилася на облущені, фар�
бовані�перефарбовані віконні рами, у наглухо за�
биту і заклеєну скотчем кватирку, бо та вже не
трималася купи й міркувала: «А й справді! Як же
це: шпалери нові, а вікна такі страшні? А мета�
лопластикові такі біленькі, гарнюні, й відчинити
можна буде: через москітну сітку мухва не нале�
тить. І комарі теж! Ні, треба спершу вікна встави�
ти, а потім уже все інше, бо що ж тоді? Новісінькі
шпалери відривати доведеться, це ж скільки пи�
лу, бруду? Краса потребує жертв! Ні, не жертв, а
грошей! Краса потребує грошей! А де їх взяти?
Тільки в банку! Ні, таки треба взяти ще один кре�
дит – іншого виходу немає».

Наступного дня Тетяна Вікторівна потинялася
по банківських установах у надії, що десь вигідні�
ші умови, але де там! Скрізь за позику правлять
чималенькі відсотки. «Нехай краще залишається
все, як є, – роздратовано вирішила бібліотекарка.
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– Жила і ще проживу без тих металопластикових
вікон. У борги легко влізти – раз плюнути, а спро�
буй потім вилізти! Це ж де стільки грошви набра�
тися? Ніби в мене в хаті – фабрика, щоб штампу�
вати купюри! Віолетці царські хороми подавай, а
матері з батьком – зі шкіри лізти на старості.
Старша Ілонка в інституті, теж то одне, то інше,
то на екзамен, то на ксерокс, то на косметику, і
все: «Ма, дай! Ма, дай!» А щоб матері хоч якусь цу�
керку іноді купити, так ні, не додумається, тільки
по торби приїжджає. Отак, виростила на свою го�
лову доньок. Ще й чоловік повіявся в ту Португа�
лію, вже півроку минуло. «Танько, буду висилати
гроші, буду висилати, затівай ремонт!» А де твої
гроші? Де вони, чоловіченьку?» – Тетяна Вікто�
рівна йшла додому зі сколошканими думками, а
потім на півдорозі враз розвернулася і з викли�
ком попрямувала до банківської установи – брати
кредит. «Ну і що, як проценти! Банки ж задурно
позичати не будуть, така у них, – Тетяна Вікто�
рівна замислилася, шукаючи потрібне слово, –
робота, політика. А щоб їхня політика… Віддам!
Санько все одно скоро вишле, не буде ж він дола�
ри чи єврики на бутерброд собі класти. Ще й не
дзвонить паразит, а я ж не можу йому телефону�
вати – задорого. А скоро зима, а вікна тепло три�
мають, а в нас ЖКГ мерзотно опалює, а в мене ос�
теохондроз… І артрит суглоби так іноді викручує,
особливо на дощ, вити хочеться! Здоров’я дорожче
за гроші. Скільки того життя, треба брати ще
один кредит, не жити ж у барлозі?»

Біля входу в банк зустріла сусідку Марію Григо�
рівну – худорляву, чопорну панунцю з сиво�бла�
китним в’юнким волоссям, дбайливо закладеним
на потилиці в живописний віхтик.

– Пенсію щойно отримала. Думала, може, до�
бавлять, так ні: все по�старому. Сорок років
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педагогічного стажу, а отримую так, як і ті, що не
працювали. Ну, може, на якийсь десяток гривень
більше.

– Де вона та справедливість, Маріє Григорівно!
Я теж все життя ішачу, а що в мене є? Старий ди�
ван, старі меблі, й не маю у що путнє одягтися. 

– Тетяно, а в мене хіба не так? Але я про це не
думаю. Зараз тюлечки куплю, картопельки від�
варю – що мені ще треба? Увімкну телевізор – та
й усі радощі життя.

– А мені, Маріє Григорівно, так багато всього
треба... 

– Ну, ти ще молода…
– Тільки з цим ремонтом не знаю, що і робити?
– А що сталося? 
– Та… І в борги не хочеться влазити, бо Санька

ще й жодного долара не переказав, і жити по�
людському хочеться. 

– Тетяно, може ж, пришле, він же чого туди по�
їхав? Потерпи трохи. 

– Маріє Григорівно, зима ж скоро! Хочеться ж
вікна вставити. 

– Ну, так вставляй…
– Маріє Григорівно, це ж кредит знову треба

брати, а там відсотки!.. Це ж, як банки нажива�
ються на бідних людях? Якщо на тривалий тер�
мін, то й сплатиш потім зверх чи не половину, а
то й більше, а ще відсотки за страховку – від ри�
зику, а ще є штрафні санкції за прострочені пла�
тежі… Ну, я то вчасно платитиму, але сам факт
викачування грошей.

– Банки роблять гроші із повітря! 
– Це правду ви сказали, що з повітря. Із нічого!

Задурно гроші деруть, а нам горбатитися треба,
щоб копійку заробити? Ця пластикова картка –
це ж головоломка! Спеціально, щоб людям голову
задурити, з пантелику збити! 
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– Тетяно, так візьми готівкою.
Знайома банківська процедура оформлення

кредитного договору вже не викликала в Тетяни
Вікторівни ейфорії, навпаки, на хвильку посіяла
в душі непевність і сум’яття. «Ну, погасю! Чоловік
же в мене в Португалії! Зараз усі беруть кредити –
таке життя!» – заспокоювала жінка сама себе, і,
коли вийшла з банку на свіже повітря, на серці
одразу стало безтурботніше. Може, гріли душу
стогривневі купюри в потертому неохайному га�
манцеві? 

По дорозі додому бібліотекарка забігла до гаст�
роному.

– Яка у вас тюлька? Дуже солона? – допитувала�
ся вона у молодої продавчині, завваживши в тої
довгий манікюр і глибоке декольте. «Нічого собі,
кігтики! Ще й у квіточку розмалювала! А цицьки
виставила на показ! Наче не товар продає, а себе!
Ну да… Бо хто з мужиків буде на несвіжі ковбаси
витріщатися, коли перед очима таке звабливе
видовище? Ото вже молодь пішла, без сорому!», –
зловтішалася подумки Тетяна Вікторівна. – Ви
що, не чуєте? Тюлька, питаю, солона? 

– Малосольна, – з гонором відповіла молода па�
нянка.

– Ага! Малосольна! Колись я у вас брала хамсу,
так була така солонюща! Три дні води напитися
не могла!

– Ця добра? Важити? Скільки? 
– Жіночко, ви вже чергу зібрали, беріть або не

беріть, – нетерпеливилася котрась із бабусь.
– Шановна, куди вам уже спішити? Постійте

трошки, нічого з вами не станеться, – огризнула�
ся Тетяна Вікторівна і до продавчині: – Ну, зваж�
те… двісті грамів. Не більше.

– Треба було морочити людині голову за двісті
грамів? – озвався чоловік.
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– Ні, ну, може, ви кілограмами їсте тюльку… – біб�
ліотекарка зміряла очима хворобливо�сутулу фігу�
ру високого й худющого чоловіка, – а в мене зайвих
грошей немає, щоб викидати на поганий товар.

– Беріть уже свою тюльку, – подала торбинку
продавчиня Тетяні Вікторівні.

– Хлібину мені ще дайте, ні не ту, іншу, що по�
ряд. Вона свіжа? І майонез. Отой, «Царський», –
там жирність більша, – і нарочито підкреслено й
заголосно, щоб усі почули, звернулася ментор�
ським тоном до вродливої продавчині: – Ви як так
будете ставитися до клієнтів, то вас усі обмина�
тимуть, ні декольте, ні манікюр не допоможуть!
Підуть до конкурентів! 

Але чепурна панянка заклопотано вже важила
товар для бабусі. 

«Таким манікюром проштрикнути запросто по�
купців можна! Ще і як можна! Ну це треба… Що
за життя? Що за суспільство? Одні ненажери!
Кровопивці. Хижаки. Їдять одне одного без ножа
й солі. Геть зіпсували настрій, паразити. Навіть у
магазин спокійно не можна зайти, двісті грамів
тюльки й позавчорашню хлібину купити, – біблі�
отекарка поторкала хлібину, вийшовши з крам�
ниці. – Хіба я не права? Хліб свіжий! Свіжий у неї
хліб! А він оно – твердющий, наче камінь!»

Наступного дня Тетяні Вікторівні нетерпели�
вилося замовити вікна, а заразом і балконні
двері, вона наважилася завчасно закрити біб�
ліотеку, нікого не попередивши: «Хто пополуд�
ні зазирає до цієї бібліотеки? Кому зараз треба
ці книжки? Он, усе в Інтернеті можна вичитати!»
Озброївшись блокнотом, авторучкою, окуляра�
ми і завченим рухом раз�у�раз поправляючи
китайську шапочку, Тетяна Вікторівна робила
обхід фірм, які продають металопластикові вік�
на. 
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– Оце бізнес прибутковий! – Тетяна Вікторівна
не стрималася, щоб не висловити заздрісне обу�
рення незнайомцеві, котрий трапився на порозі
одної з таких фірм. – Це ж скільки зараз людей єв�
ровікна вставляють? 

– Не інакше, як хочуть бути ближчими до Євро�
пи! – віджартувався дядько. 

– Ото вже гроші з неба падають тим фірмам та
їх власникам, а я змушена зі шкіри все життя
пнутися, – нарікає Тетяна Вікторівна вже навздо�
гін. – Бігаю, висолопивши язика. Не переплачу�
вати ж цим грошохватам! 

На другий день Тетяна Вікторівна знову зачи�
нила двері шкільної бібліотеки на дві години ра�
ніше, сподіваючись, що ніхто не помітить її від�
сутності, й майже підстрибом побігла оформляти
замовлення. Вона вже вибрала фірму під солод�
ко�мрійливою назвою «Єврокомфорт» (може, то�
му, що там було зручне крісло для відвідувачів і
поряд у великому череп’яному вазоні ріс фікус). 

– А моя китайська троянда засохла минулої зи�
ми. А що ж? Холодно в кімнаті було, – ніби між ін�
шим, щоб не мовчати, промовила Тетяна Вікто�
рівна, зручно вмощуючись у великому й ошатно�
му кріслі. 

– Тепер уставите вікна – буде тепліше, – відпові�
ла дівчина.

Пані Тетяна перебувала в милому й тихому наст�
рої, посміхалася і тайкома мріяла, як ця довгокоса
молода панянка шанобливо пропонує їй каву, а
до кави приносить ще й печиво. «А чому б і ні?
Я ж замовляю аж три вікна! Я ж бачила, як у за�
кордонних телесеріалах обслуговують клієнтів.
А в нас що, не можна так, як у інших? Ми що, ук�
раїнці, не такі, як ті европейці? Ми теж Европа!
Хіба ні? Хіба я не права?» Але замість кави моло�
да панянка назвала суму, котра призначалася до
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сплати, і клієнтка не стрималася від обурення. 
– Скі�ільки? Це ж як? Учора ти називала ось цю

суму, – бібліотекарка тицьнула аркушик перед
очі милій дівчині, а сьогодні вже іншу!

– Вибачайте, але від учорашнього дня подо�
рожчали вікна, – кліпнувши віями, чемно відпо�
віла дівчина. 

– На третину? Ти за кого мене вважаєш? І тобі
не соромно людей обдирати? Хапуги! – Тетяна
Вікторівна з праведним обуренням грюкнула
дверима.

У «Євростилі» – схожа ситуація, ніби змонтова�
на під копірку, тільки тут, замість молодої панян�
ки, крутився на офісному кріслі довгообразий
хлопчина.

– Це ж як?.. Це ж ви, ось… Це ж ти… вчора, це ж
твої каракулі, – не йняла віри несподіваній мета�
морфозі з цінами Тетяна Вікторівна. – Ви що, усі
змовилися? Одна банда?

– Ми вам знижку аж на 36 відсотків даємо, а ви
не задоволені, – спокійно відказав молодик. 

– Із твоїми знижками, виходить на третину до�
рожче, ніж було без знижок! Це казна�що!

– Ви ж не хочете трикамерні вікна, ви ж хочете
кращі – п’ятикамерні, – помірковано відповів хло�
пець. – Так, ми рахували, але відучора завод уже
не випускає ту лінію вікон, а це ціни від іншого
виробника на ті ж вікна, котрі вас цікавлять. Від
нас це не залежить. 

– Від вас залежить тільки наживатися на бід�
них людях!

– Шановна, бідні люди металопластикові вікна
не вставляють!

Тетяна Вікторівна знову вийшла знервована й
розчарована. «Бідні люди металопластикові вік�
на не вставляють, – крутилася в голові остання
фраза підприємливого молодика. – Це ж треба…
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Не вставляють. Вони що – живуть без вікон і без
дверей? І чому я йому цього не сказала?» 

Десь у заглибинці свідомості, між іншим, Тетя�
на Вікторівна почувала дисонансне задоволення,
котре лестило її самолюбству: «Значить, той ха�
пуга вважає мене багатою, раз так говорить…».
І на її обличчі на хвильку затрималася вже знайо�
ма снобістська алегорія благополуччя. Бібліоте�
карка поправила китайську шапочку, схожу на
тіару Єлизавети ІІ, і змусила себе переступити
поріг третього офісу: «Може, тут по�іншому! Не
може ж бути оця дурилівка круговою порукою?
Може, це збіг обставин? Навіщо ж було тоді вчора
казати мені одні ціни, а сьогодні інші?» Але в тре�
тьому офісі – дубль три! І хоча Тетяна Вікторівна
була вже морально готова до такої ситуації, але
не змогла стримати гнів.

– Жіночко, ми зараз міліцію викличемо, – взя�
лася за слухавку панянка.

– Це я вас здам у прокуратуру! – закричала біблі�
отекарка, гепнувши дверима, аж скло задзвеніло.

Вітер такий розібрався, мовбито під настрій
Тетяни Вікторівни, пилюгу несе через греблю, очі
застить. «Ні, ну це треба таке? Всі наче змовили�
ся. Це ж агресивний бандитизм! Деруть сім шкір
із нещасних людей і не думають, що прийде і на їх
голову кара! Хіба це мислимо, щоб так відверто
дурити? Буцегарня за ними всіма плаче!» Бібліо�
текарці вже перехотілося старі дерев’яні вікна мі�
няти на металопластикові. Тетяна Вікторівна по�
чувалася одуреною, в душі клекотіла й булькала
образа, здивування, відчай, бажання помсти,
жаль до себе, страх... І ось їй на очі потрапила
непримітна вивіска при вході в підвал: «Євровік�
на. У нас найдешевше!». 

«Мене вже відвертає від ваших вікон і від ваших
ласих, безсовісних мордяк. Це ж скільки разів я
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тут ходила й не бачила майже перед носом цього
напису. Ні, ну не сьогодні ж він з’явився!», – знер�
вована шкільна бібліотекарка хотіла пройти ми�
мо, але все таки зайшла – емоції бажали виверну�
тися назовні… Їй хотілося полаятися, покричати,
виплеснути досаду й образу. 

За пошарпаним канцелярським столом пила
чай невеличка й незграбна літня жіночка. 

– У вас щось сталося? Ви погано почуваєтеся? –
жіночка була така ласкава й прихильна до Тетя�
ни Вікторівни, що бібліотекарка глипала на неї і
не знала, що сказати. А та запропонувала відві�
дувачці не тільки чаю, а навіть поділилася бутер�
бродом із домашньою ковбасою.

– Такий смачний! 
Проковтнувши мікрогостинець, клієнтка відчу�

ла, що душевна буря поступово вмовкає, посту�
пається голоду і втомі. «Шо там той бутербродик?
Із десяточок би таких, а то тільки роздратувала!»,
– промайнуло в мізках пані Тетяни, але вона про�
мовчала. 

– Сьогодні зробимо заміри, завтра підпишете
договір, передоплата в нас 70 відсотків? – праців�
ниця офісу була немолода, товстенька, і це чо�
мусь викликало в бібліотекарки довіру.

– А чому не п’ятдесят, як скрізь? – запитала.
– Ну, не знаю, у нас сімдесят, – відповіла жінка

Тетяні Вікторівні і додала: – Я ж тут нічого не ви�
рішую, так хазяїн наказав. Але вікна в нас хороші
й недорогі.

– А коли ж будуть ті вікна?
– Через пару тижнів будуть, – і приязно зазир�

нула в сіро�зеленуваті очі Тетяни Вікторівни. – Не
сумнівайтеся. До морозів ще далеко, встигнете і
вікна замінити, і ремонт зробити. 

– А звідки ви знаєте, що я збираюся ремонт ро�
бити? – підозріло повела очима бібліотекарка.
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– Тут і знати не треба, я вже скільки років пра�
цюю. Вікна вставляють, – то, звісно, люди хочуть і
ремонт за одним ходом, хоч маленький, щоб затиш�
ніше жилося, бо наше життя таке нелегке. Скільки
тої радості в житті? Як кіт наплакав. А то прийдете
додому – зручно, комфортно. Що ще треба?

– Ми так розуміємо одна одну, що аж дивно, на�
че знайомі хтозна скільки, – дивувалася клієнтка.
– Ви у мене довіру викликаєте. Вже скільки оббі�
гала тих офісів, вірите: скрізь одні хапуги, а у вас
усе по�іншому. Я вже бачу, відчуваю: ви гарна
людина.

– Дякую, ви теж. Хочеться вам допомогти. Як
ваше ім’я, по�батькові?

– Тетяна Вікторівна.
– Тетяно Вікторівно, хочеться, щоб згадували

мене добрим словом.
Бібліотекарка підбігцем ішла додому: «Треба

хоч трохи в кімнаті навести лад, бо до тих вікон і
не підступишся: там плитка складена, там ліно�
леум – біля вікна». На сходах пані Тетяна зустріла
Марію Григорівну – вона живе поверхом вище – і
переповіла сусідці про свої негаразди і про чуйну
жіночку із підвального офісу.

– Тетяно, ти хоч гроші ще не платила? – засте�
регла пенсіонерка. 

– Та ні. А що?
– Добре, що ні! Он Людка з третього під’їзду вже

півроку не може з них видерти ні вікон, ні гро�
шей. Я чула, що вони вже багатьом винні.

– Ма… Маріє Григорівно, як же це вони спокій�
но оббирають людей, і ніхто їх за барки не вхо�
пить? Я не розумію! – вирячила очі бібліотекарка.

– Тетяно, охолонь, зараз таке твориться, ніби
при потопі. 

Тетяна Вікторівна мерщій побігла дзвонити в
той злощасний офіс:
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– Не приїздіть! Не треба мені ваших вікон! Ви
стількох людей уже обібрали до нитки? Га? Мов�
чите? А я думала, ви чесна людина, а ви… ви вда�
вали із себе о�овечку, тиху о�о�овечку! 

На тому кінці кинули слухавку.
Врешті бібліотекарка таки замовила вікна в «Єв�

ростилі». Була хмурною і стриманою: «Доводиться
миритися з цими хапугами. А що поробиш?» – заспо�
коювала себе, відраховуючи купюри.

– Ви будете задоволені, у нас Валерій вставляє
вікна, якісно й швидко, не так, як у інших, що мо�
жуть півхати розвалити, – запевнив молодик.

Але, хоч як не намагався той кучерявий і мет�
кий Валера працювати акуратно (виявилося, що
хлопець підробляє аж у трьох офісах), все одно до�
велося замазувати дірки. Тетяна Вікторівна спро�
бувала сама, але побачила, що не впорається, до�
велося найняти штукатура, а це зайві витрати.

– Ви збираєтеся клеїти шпалери на непошпак�
льовані стіни? – дивувалася заробітчанка. – Тре�
ба все зарівняти, а потім уже. У вас же пісок сип�
леться – шпалери повідпадають! 

– Не повідпадають! Та й хто буде бачити ті сті�
ни під шпалерами? Яка різниця, чи вони гла�
денькі чи горбами? – опиралася господиня, але,
врешті, погодилася з аргументами.

А ввечері зайшла Марія Григорівна.
– Тетяно, я не розумію, чому всі купують бла�

китні шпалери? – здвинула плечима сусідка. Во�
на колишня вчителька російської мови, й Тетяна
до неї прислухається. 

– Так гарні ж…
– Люба моя, кімната ж видаватиметься холод�

ною! Подумай! Зараз модні персикові, бежеві від�
тінки, гарні також салатні, не надто яскраві. І бе�
ри з абстрактним малюнком, бо почнеш клеїти –
намучаєшся, і шпалер більше піде, бо доведеться
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обрізати, припасовувати орнамент, а так ліпиш
собі, якщо десь не так, то хто його роздивиться?!
Слухай, Тетяно, диван у тебе – пружини впина�
ються в м’яке місце… – поскаржилася гостя і пе�
ресіла на стілець.

– Маріє Григорівно, цей диван нам подарували
на весілля мої батьки. Все старе, треба міняти.
Як подумаю, скільки грошей на все це треба, то й
дихати не хочеться, а тут ще Віолетта клянчить:
то те, мамко, купи, то інше… 

– Зараз меблів не докупишся. І жалюзі, Тетяно,
замов, а то йду оце, а твоя квартира просвічуєть�
ся, ніби крамнична вітрина. 

Ситуація із жалюзі, як і у випадку з вікнами,
повторилася… Бібліотекарка була готова до неспо�
діванок, але все одно не втрималася від обурен�
ня.

– Ну, а звідки ще ці п’ятдесят гривень узялися?
На це молодик із «Євростилю» відповів:
– Що ви там за ті п’ятдесят гривень?!
– Як це що? – закипіла Тетяна Вікторівна. –

Я маю знати, за що плачу! Я вам і гривні зайвої не
дам! П’ятдесят гривень! Може, ви скажете ще
доплатити сто, двісті, триста? І я маю мовчки ви�
тягти з гаманця?

– Я подзвонив на завод�виробник, мені ось так
порахували?

– Стара пісня… Подзвонив він! Ось, це ваша
реклама в газеті, – жінка знервовано трясла га�
зеткою. – Ось, ціна за квадратний метр! Ваша чи
ні? 

– Але ж там не зазначені заглушки.
– Це що таке? Це оці маленькі пластмаски –

п’ятдесят гривень?! Хапуги! Поряд із тобою Ос�
тап Бендер відпочиває! Я щоб знала, то не за�
мовляла б у вас вікна. Тепер вас буду обходити
десятою дорогою і знайомим закажу! – Тетяна
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Вікторівна розвернулася і попрямувала до вихо�
ду. Жінка хотіла грюкнути дверима, шарпнувши
їх, але не вдалося: двері плавно зачинилися самі. 

Потім ще з півроку Тетяна Вікторівна завішу�
вала ті вікна надвечір простирадлами (бо все ж
як на долоні!), приліплюючи їх скотчем, котрий
весь час відклеювався, і це господиню страшенно
дратувало. Але блакитні шпалери вона таки обмі�
няла на салатні, посварившись із продавчинею,
бо вже більше півмісяця минуло, як їх купувала.
Їх вирішила поклеїти у Віолеттину спальню, а со�
бі взяла бордові – недешеві, з розкішним золотис�
тим тисненням барочного орнаменту, і ще купи�
ла бежеві миючі шпалери для кухні, а ще кахлі з
бежевим візерунком і нову мийку. І зовсім не зби�
ралася, але купила новий плафон і ще бра в пе�
редпокій. Можна було б обійтися, але зайшла –
сподобалися, не такі вже й дорогі. Ще до салат�
них шпалер підібрала портьєри майже такого ж
відтінку і на них жовтенькі метелички й блакитні
квіточки – так мило! Доньці не сподобалися! Ска�
зала, що це для дитячої кімнати, а вона вже не
дитина. Але відрізану тканину вже не обміняєш,
як шпалери… А у свою кімнату Тетяна Вікторівна
замовила ламбрекени бордового відтінку і теж із
золотистими прожилками орнаменту і масивни�
ми золотистими китицями. «У мене таки є есте�
тичний смак. Не те, що в інших! От хоча б і в цієї
Марії Григорівни! Ну і що, як була вона вчитель�
кою? Але ж не порівняти мене і її. Так, я з нею
спілкуюся, бо ж сусідка – куди тут дітися?» – І Те�
тяна Вікторівна подумала, що треба зазнайоми�
тися із поважними людьми. – Тепер нових знайо�
мих можна буде додому запросити. В інший світ
увійти». 

Сяк�так вони удвох із Віолеттою поклеїли са�
латні шпалери, добре насварилися і майже три
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дні потому не розмовляли одна з одною. Плінтус
для стелі з пінопласту, що увійшов останнім ча�
сом у моду (бо створює враження багатої ліпни�
ни), вони так і не змогли припасувати рівно по
кутах – залишився недоклеєним. Купу будівель�
ного непотребу в мішках наносили до контейне�
рів, а тут, як на зло, вже з півмісяця комунальна
служба не вивозила сміття. Мішки валялися ро�
зірваними – не інакше, як хтось рився і шукав
якоїсь поживи, і тепер підхід до переповнених
сміттярок виявився захаращеним. Сусіди, звіс�
но, не забарилися виказати Тетяні Вікторівні
своє невдоволення. «Хочеш з усіма пересвари�
тися – затій ремонт», – зробила висновок госпо�
диня. 

На вітальню, що слугувала ще і спальнею для
Тетяни Вікторівни, вирішили (щоб довго не мару�
дитися і не псувати собі нерви) найняти майст�
риню, ту, що шпаклювала стіни, також робітника,
щоб покласти кахлі й зробити ремонт у ванній та
кухні, а чужа праця коштує недешево. Плюс до
цього цемент, фарба, клей і всякий інший
дріб’язок, начебто й не так багато, а все разом –
чималенька сума. І Тетяна Вікторівна оформила
третій кредитний договір. 

ІІІ
– Ну, взяла ще один кредит на чотири тисячі

гривень. А що робити, Маріє Григорівно? Усі бе�
руть кредити, хіба я одна? – риторично запитува�
ла пані Тетяна. – Он, із нашого під’їзду – і Вавер�
чаки, і Коломієць, і Анька з п’ятої квартири, і
Люська. У тої теж купа кредитів! Ну то й що!

– Так, усі беруть, це зараз ніби масова пошесть
на людей напала. Тільки ж хто зна, що завтра бу�
де? Тетяно, у тебе ж зарплата замала. І тобі дали
таку суму?
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– Маріє Григорівно, до чого тут зарплата? Та й
яка там сума? Поверну. Ну, вимагає банк довідку
про зарплату – перевіряє платоспроможність, а я
взяла кредити в різних банках – то й що? Звідки
той банк знає, що в мене вже є два кредити?
Санько вже присилав. Правда, вистачило тих йо�
го грошей на кахлі, на ванну та на унітаз! А ще
стільки всього треба! Дзвонив, запевняв, що по�
первах було йому сутужно, роботу шукав, урешті
знайшов, але господарі виявилися дуже жадібни�
ми, їсти не давали, то мусив харчі купувати за
свої зароблені, а тут захворів, – простудився чи
що, і зуб треба було вирвати, – а в нього ж медич�
ної страховки немає, а там це дорого. А потім зи�
мову куртку купив, бо похолодало, але тепер уже
все по�іншому: в гарних людей працює, майже ні�
чого не витрачає, тож усю чистісінько зарплату
буде мені висилати.

– Ой Тетяно, Тетяно, – зітхнула вчителька. – Як�
би ж то, якби ж то…

– Маріє Григорівно, не накаркайте…
– Дякую! – ображена сусідка попрямувала до

дверей.
«Приходить, стара карга, тільки настрій псує!

Набридла зі своїми нотаціями. Те їй не так, це їй
не так… Шпалери не такі, кахлі не такі… Мій ди�
ван їй, бачите, не подобається!» – різко зачинила
двері за Марією Григорівною. 

Почувалася роздратованою, а тут ще й англо�
мовна попса з кімнати Віолетти заважала, хотіло�
ся тиші, спокою і співчуття. Вона зазирнула в кім�
нату до Віолетти. Донька вмостилася на кріслі, не
звертаючи на матір ніякої уваги, в такт мелодії
жувала гумку й неспішно гортала глянцевий жур�
нал.

– Знову гламурні вдягачки роздивляєшся, а
уроки? Та вимкни ти цю довбешку, – нагримала
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мати, простягнувши руку до магнітофона. – Де
тут у нього кнопка?..

– Не чіпай! – миттю зістрибнула Віолетта з ліж�
ка, відкинувши журнал геть. 

Тетяна Вікторівна упіймала краєм ока повно�
кольорове фото – на цілу сторінку: ошатне ліжко
з балдахіном, із різьбленням, інкрустацією і позо�
лотою. А внизу ще й недолугий слоган: «Елітні
меблі від Фуко зроблять вас королем і короле�
вою!» 

– Куди ти? Це Свєткин! – заверещала донька,
коли мати вже виходила з кімнати, прихопивши
журнал.

– Подивлюся – віддам! – гаркнула мамуся.
– Що? Хочеш собі таке ліжко? Будеш короле�

вою! – знущально розреготалася Віолетта нав�
здогін і увімкнула музику, тільки вже тихіше, і
знову стрибнула у фотель із ногами, активно жу�
ючи «Оrbit», що вже не мав смаку. 

Тетяна Вікторівна розглядала рекламне фото
спочатку ніби знічев’я: «Ну кому це цікаво? Тут
хоча б якесь ліжко купити чи диван, хай уже і без
ортопедичного матрацу, тільки щоб у бік не му�
ляло. А то в стилі якогось Людовіка ХVІ! Кому во�
но треба?» 

А потім свердлила очима – до найменших под�
робиць. На спинці орнамент із лотоса: ручне різь�
блення, інкрустація. «У моїй кімнаті й не поміс�
титься: пройти буде ніяк, доведеться через ліжко
перестрибувати. І нащо людей ото дратувати та�
кими помпезними аеродромами? На ньому ж і
спати буде некомфортно…». 

Надвечір бажання заволодіти ексклюзивною
річчю несподівано набуло маніакального стану:
всі думки закрутилися навколо об’єкта мрії: будь�
що купити те дорогуще й широченне ліжко в сти�
лі Людовіка ХVІ. І щоб конче з балдахіном! Бо
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інакше антураж не той. «Але… Уже три кредити
висять на шиї, – заперечував внутрішній голос. –
Ну і що? На один більше, на один менше… вже
все одно. П’яному море по коліна», – оборонявся
інший. 

До кухні зайшла Віолетта й застала мамусю із
журналом: вона потайки виписувала номер теле�
фону на аркушик паперу.

– Ма�а�ам! Ти що, запала на те ліжко? Ти ж не
збираєшся його купувати? Ні�і�і? – застережливо
випитувала донька.

– Тю на тебе! Таке придумаєш! Хоч стій, хоч па�
дай! Наче мати вже геть дурна!

– Татко каже, що ти стільки кредитів набрала�
ся, що йому тепер доведеться довічно ішачити в
Португалії! – і перегодя: – Мам, я їсти хочу, ти хоч
щось варила? Що? Нічого? Весь час журнал роз�
дивлялася?

– Ні, ну ти подиви! Тобі, дівулі здоровій, можна
цілий день розвалитися в кріслі, закинувши ногу
на ногу, а матері з півгодинки відпочити зась?!

Віолетта хряпнула дверима, схопивши яблуко з
пластикового пакета.

– Двері розіб’єш! Хоч яблуко помий! – крикнула
мати, а потім сиділа на старому дивані й страж�
дала, тримаючи перед очима фото гламурного
ліжка у стилі Людовіка ХVІ. 

«От і треба ж було принести тій Віолетці цей
журнал? І треба ж було мені зайти до кімнати са�
ме в той момент? І треба ж було… впасти тому
журналові й розгорнутися саме на цій сторінці?
Ну, от як це все пояснити? Збіг обставин? Фатум?
Навіть колір бордово�червоний, царський, він
так мені подобається, що хоч плач! Ще й банкет�
ка – просто супер! А тумбочки які? А дзеркало, а
столик! Такі колись при французькому дворі були!
У тих Бурбонів, у придворних дам, фавориток,
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різних там мадемуазель Помпадур, а чим я гірша?
А ціна, ціна... ого�го! Це ж у євро чи в доларах?
Це скільки буде у гривнях? Нічого собі! І хто ж це
може дозволити собі таке? Багатії? Нові українці?
Депутати?» – міркувала Тетяна Вікторівна, ласо
прикипівши очима до рекламної світлини фірми
Фуко. 

Біля неї муркотав рудий кіт Жерар. Його так
прозвала Марія Григорівна, можливо, на честь
французького актора Жерара Депардьє, від кот�
рого була в захопленні? Хтозна. У Тетяни Вікто�
рівни це ймення асоціювалося зі словом «жерти»!
Котисько таки полюбляв поїсти!

«Хіба ми… Хіба я гірша від них? Від тих товсто�
сумів? Чому я не можу купити це ліжко? Хочеться
відчути себе… коро… королевою! Хоча б на один
день. А то й життя марно мине в злиднях!», – біб�
ліотекарка загадала: якщо кіт нявкне, то вона ку�
пить це ліжко, хай там що! Хоч потоп чи земле�
трус! 

– Жераре, жерунчику, киць, киць, киць! – поз�
вала вона товстого лежебоку. – Скажи, як тобі це
ліжечко, подобається? – і тицьнула котові під ніс
глянцевий журнал. Кіт понюхав фото і здивовано
підняв зеленкуваті очі на господиню. 

– Га? Ну скажи, Жерарчику? – тихенько пести�
ла кота Тетяна Вікторівна, остерігаючись, щоб
бува не почула Віолетта, бо скаже, що мати геть
із глузду з’їхала! 

Жерар, муркочучи, потерся шорсткими вуса�
ми об товсті ноги своєї покровительки й таки,
розтягнувши писок, мовби посміхаючись (чи
насміхаючись!), промовив солодке «няв», хитру�
вато мружачи на господиню зелені очиська. 

– Значить, купую! – зраділа Тетяна Вікторівна,
вдячно гладячи Жерара по шовковистій спинці.

– Няв! Ня�яв! – ствердно промурликав кіт.
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ІV
Карпати є Карпати! Вони справжні! 
На цілий тиждень я з дружиною Ілоною і донь�

кою Настусею вирушив у Карпати, точніше, у Во�
рохту. Хоч це трохи й обтяжливо для нашого сі�
мейного бюджету, але треба вдихнути гірського
повітря! Тим паче, що збиралися ще позаминуло�
го літа, але завадив руйнівний липневий паводок
2008 року в Західній Україні, а на осінь уже за�
пахло в повітрі економічною кризою, ніби смале�
ною куркою. Наступного року мені не надали що�
річної відпустки, мотивуючи тим, що інтереси
банківської установи понад усе… І ось нарешті в
червні 2010 ми в Карпатах. Зупинилися у «Ха�
тинках на пеньках», таку назву мають кілька
приватних дерев’яних будиночків для туристів
на околиці селища. 

– Потрясно! – вигукнула моя донька, коли я за�
питав, чи подобаються їй Карпати. 

Дружина з шестирічною донечкою Говерлу,
Петрос і Чорногорський хребет споглядали з ка�
натної доріжки, а я вирішив, як справжній ту�
рист, піднятися на найвищу гору України. Тим
більше, що хто там тільки не був! Здається, що
саме мене… там і не було! 

Підйом досить пологий, пралісом, але все одно
потребує зусиль, особливо якщо ваше життя ми�
нає в сидінні перед монітором компа. Під ногами
по�вужачому сплітається коріння дерев – треба
бути уважним… Коли вийшли з лісу на полонину,
почав накрапати дощик, стало слизькувато, екс�
курсовод умовляв повернутися з півдороги, але
наша група не бажала поразки… Потім, дяка Бо�
гу, розпогодилося. Останні метри кам’янистого,
витоптаного сотнями ніг туристів шляху і – вер�
шина! О�о! Можна дістати рукою хмари в прямому
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сенсі! Ейфорійна окриленість! Неймовірна! Світ�
ла! Потужна! З висоти – біля підніжжя твоїх аль�
піністських амбіцій – панорама шалених краєви�
дів! Здалося на мить, що в мені дрімають сили
предків. Якщо б я міг піднятися на носки кросі�
вок (якби не нили ноги від утоми!), як балерина
на балетки, то, напевне, побачив би своє півден�
не містечко – жартую! 

У Карпатах усе якесь інше, чистіше, не тільки
повітря… Хоча цивілізація наслідила скрізь, на�
віть на Говерлі: бетонна стела розписана марке�
ром, ніби стіна в підворітті. Дивно, яким чином
затягли сюди металеві й бетонні конструкції,
гелікоптером чи як? Пластикові пляшки теж
валяються, обгортки, поліетиленові торбинки,
велелюддя – майже як на нашому містечковому
базарі.

Біля спортбази «Заросляк», уже повертаючись
із Говерли, зустрів дивакуватого місцевого ху�
дожника на ім’я Донат (а може, це прізвисько?).
Він був глухонімим. Цей здоровенний тридцяти�
літній дітисько, схожий на Котигорошка з укра�
їнської казки, підстрижений під макітерку, чис�
тими, дитинними очима уважно зазирав у очі
туристам, намагаючись розгледіти споріднену
душу, або, можливо, самотню… чи зневірену, чи,
може, навіть обтяжену гріхами… І з усмішкою
роздарував акварельні етюди, ніби це був не жи�
вопис, а ліки для душі, і він знав кому що треба.
Просто так! Він приходив раз на тиждень (розпо�
відав місцевий бувалець), а тим, що просили про�
дати пейзаж за гроші, художник відмовляв, але
не заперечував щодо невеликої, може, навіть
умовної, плати за свій труд від тих, кого обрав за
велінням власного серця. Мені тоді здалося, що
ця самодостатня, на перший погляд, людина
дуже самотня. 
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З нами в «Будиночку на пеньках» жив Михайло
Михайлович із дружиною, доцент кафедри все�
світньої історії. Йому на вигляд років п’ятдесят,
цибатий, підтягнутий, уранці він махав гантелями,
а ввечері його тягнуло на інтелектуальні бесіди.

– Знаменита фраза Людовіка ХV: «Після нас –
хоч потоп» сьогодні працює на всі сто! – схилив�
ши голову набік, говорив Михайло Михайлович. –
Ми всі живемо так, ніби після нас хоч потоп, аби
нам було комфортно! Вижимаємо з планети ре�
сурси, нищимо природу і лише говоримо про не�
обхідність дбайливого ставлення до землі, а нато�
мість?.. Все не лише залишається таким, як рані�
ше, а ще й прогресує. Тільки цей прогрес стає рег�
ресом для людства. Ось ви, молодий чоловіче,
здатні відмовитися від благ цивілізації? 

– Конкретизуйте, Михайле Михайловичу.
– Що тут конкретизувати? От хоча б від пласти�

кових пляшок? Від поліетиленових пакетів? На
Верховній Раді навіть порушували це питання!
І чим це скінчилося? Пшиком…

Я посміхнувся: годину тому пан Михайло попи�
вав пивце з пластикової пляшки, а вранці міне�
ралку наливав у пластиковий стакан… Тож я без
найменшого розкаяння пригадав, що під час тих
парламентських балачок моя дружина тоді наку�
пила поліетиленових торбинок про запас… Я був
заїкнувся про це, але вона не зрозуміла: «Ти хо�
чеш, щоб я тобі тормозки в газету загортала? Їс�
тимеш цинк і важкі метали? Паперових пакетів
поки що не продають, але вже повідомляють, що
будуть недешевими, а ми з тобою завжди еконо�
мимо, навіть на копійках: хліб у супермаркеті ку�
пуємо – там дешевше, ніж у приватних магазин�
чиках�забігайлівках».

– Незабаром уся планета вкриється шаром
попелу… як стародавні Помпеї, – продовжував
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Михайло Михайлович, відганяючи комарів, що
зліталися на світло вогнища. – У наш час все до�
гори дригом. Тепер не базис визначає надбудову,
а навпаки: надбудова – базис! Тепер свідомість
визначає економічний розвиток. Тобто економіч�
ний розвиток залежить від інформації, дезінфор�
мації… Розумієте, молодий чоловіче, про що я? –
він подивився на мене, мовби на свого студента,
що мені трохи стало ніяково, і я невпевнено кив�
нув.

– А ця економічна криза… До речі, Юрку, що ви
думаєте про кризу? Це ж, певною мірою, ваша
сфера діяльності?

– Михайле Михайловичу, я звичайний банків�
ський клерк, далекий від теорій. Але мені чомусь
ця непрогнозована криза уявляється створеною
в лабораторних умовах. 

– Може бути… 
– Ніби задля розваги чи економічного зиску ви�

ростили вірус грипу й, інфікувавши одну особу,
домоглися епідемії на п’яти континентах, і в цих
шахраїв�експериментаторів вийшло! 

– Цікаво…
– Я не впевнений, що це саме так, бо для пояс�

нення бракує аргументів, але мені так здається.
Взяли різні інгредієнти або розчини, сумісні й
несумісні, змішали міксером, довели до певної
температури – і стався вибух! Очікуваний чи нео�
чікуваний, але силу вибуху, напевно, ніхто роз�
рахувати не міг. 

– Безумовно, криза комусь вигідна… А взагалі,
Юрку, чим більше я досліджую світову історію, то
сучасна унікальна національна історія для мене
ніби повторення чиїхось давніх помилок… Людо�
вік ХVI любив слюсарну справу й полювання, зій�
шов на престол із найдобрішими намірами: пра�
цювати на користь народу, знищити існуючі
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зловживання. Чутка про його чесність і хороші
наміри збудила в народі надії на краще. І дійсно,
першою дією Людовіка було видалення Дюбаррі і
колишніх міністрів, але зроблений ним вибір
першого міністра виявився невдалим: Морепа,
старий царедворець, неохоче пішов шляхом ре�
форм і при першій слушній нагоді відступив. Вам
це нічого не нагадує?..

– Цілком схоже на райдужні сподівання після
Помаранчевої революції… 

– Людовік ХVI мав гарні наміри, але його прав�
ління було провальним. 

– Ющенко любить бджолярство… і мав гарні
наміри теж...

– Підкорявся впливу тіток, братів, міністрів, ко�
ролеви Марії Антуанетти… Я про Людовіка, – за�
уважив викладач всесвітньої історії. – Французь�
кий король відміняв прийняті рішення, не дово�
див до кінця початих реформ, і в результаті це
призвело до кризи, і фінансової, і політичної,
врешті – до народного повстання, а його самого
скарали на гільйотині 1793 року. Конвент звину�
ватив короля у змові проти свободи нації. До речі,
Людовік гідно прийняв покарання, його останні�
ми словами були: «Я непричетний до злочинів, у
котрих мене звинувачують. Говорю вам це з еша�
фоту, готуючись з'явитися перед Богом. І про�
щаю всіх винуватців моєї смерті».

– Михайле Михайловичу, у нас тихо�мирно…
Але Людовік – молодець, гідний вчинок, не чекав
від короля! – я трохи з іронією це промовив. 

– Ну, ще почекайте… Другий Майдан навряд чи
буде мирним…

– Боронь Боже, – обізвалася моя дружина. –
Знаєте, Михайле Михайловичу, Юрко вистояв у
холоднечу під час Помаранчевої революції. До ре�
чі, ми там познайомилися. Але що змінилося?
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Люди втомилися від обіцянок, від пустої надії, від
усього… 

– Ілоно, надія – це якраз те, що рятує! Але після
всіх революцій настає неминуче розчарування…
Така об’єктивна реальність. Хоча революції є ру�
шієм прогресу, без них ніяк, людство здичавіє...

– Михайле Михайловичу, ви так говорите, що
лячно. Не всі ж революції були мирними?.. Хіба
варто платити людськими життями за чиєсь
крісло в парламенті?

– Ідеться про інше, – замислено промовив до�
цент.

– А виходить, як завжди… – іронічно сказала
Ілона, і я її підтримав. 

Але щовечора я з цікавістю слухав Михайла
Михайловича, бо, незважаючи на мою нудну
професію, почуваюся трохи філософом. Ціную
мистецтво, художню літературу, музику, безу�
мовно, класичну: під неї добре думається, тільки
жалкую, що відірваний від живого спілкування з
мистецтвом у провінції. Після закінчення школи,
мріяв вступити на філософський факультет уні�
верситету або на факультет мистецтвознавства,
але батьки, особливо мама (головний бухгалтер
місцевого молокозаводу) заповзялася не на жарт,
щоб я став тільки менеджером – і ніким іншим!
І заступив згодом її місце – вона про це прямо не
говорила, але я розумів, що йдеться саме про це.
Мої бажання й природні нахили рідна ненька
вважала химерою та юнацьким блазнюванням,
котрі з часом минуть. А не минає до цих пір…
«Бухгалтер – це реальний шматок хліба! – намага�
лася вона мене переконати. – Синку, Юрасику, а
що таке мистецтвознавець? Подумай! Мізерна
платня в музеї? То ти про це, синку, мрієш? Ти
цього хочеш?» – і додавала: «Матимеш добрі гроші –
то й купиш уже ті картини, повісиш над диваном.
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Хай висять, якщо вони тобі такі любі! Але поясни,
який хосен базікати про всілякі твори мистецтва,
коли їх у тебе немає? Це все одно, якби ти щодня
розповідав, якою смачною буває ковбаса, і ніколи
її не куштував.» 

Мати так мене марудила, що я не витримав і
здався: вступив на економічний факультет! Але
згодом (не минуло й двох років) молокозавод не
витримав конкуренції на молочному ринку: його
й ще кілька інших збанкрутілих акціонерних під�
приємств, викупив, майже за безцінь, котрийсь
російський бізнесмен. Щоправда, його ніхто не
бачив, може, його насправді й не існує, а є свій
доморощений скоробагатько? Завод потроху мо�
дернізували, наразі він досить успішно постачає
молочну продукцію на ринки України та Росії.
Але щойно змінилася форма власності, маму, пе�
репрошую за метафоричну грубість, витурили
під зад коліном. Вона так і не змогла більше
влаштуватися на пристойну роботу, перебувала
якийсь час на біржі, потім – техпрацівницею, сто�
рожем, а тепер – уже на пенсії. А мені після закін�
чення вишу довелося добре побігати, побідувати
й понервувати, поки, врешті, знайшов місце ме�
неджера в одному з досить прибуткових банків.
Менеджер – це тільки гордо звучить, а насправді
– той же бухгалтер. Цифри, цифри, цифри… І як�
би не моя здатність філософствувати й аналізу�
вати, я б не витримав цієї шаблонної роботи, –
начебто я про це вже згадував, але ця робота так
іноді допікає, що не бачиш ніякої перспективи...
Хочеться навічно втекти в Карпати… Але це мит�
тєві слабкощі, про них чоловіку не варто базіка�
ти.

Розраджує лише те, що чи не щодня розгорта�
ються перед очима чудернацькі випадки, колізії
та драми, схожі на міні вистави. Жалкую, що не
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маю часу їх записати (ні, не на відео), а передати
у словесних образах. Іноді думаю: ото була б ти�
пологія сучасної людської трагікомедії! Ну, звісно
(не посміхайтеся!), до Бальзака мені далеко, але
все ж таки… Тільки катастрофічно не вистачає
часу! Ми живемо в період прогресуючої девальва�
ції часу.

До недавна я ще жив надією, що в моєму житті
щось зміниться на краще. Але що може змінити�
ся на краще в шерензі сірих буднів банківського
служаки? Трапляються іноді робочі неприємнос�
ті, якісь дрібні радощі, а так усе без особливих
змін… Офісна ж робота для мене такий тягар
(знову я про те саме!), що, починаючи з кожного
понеділка, я хворобливо чекаю наступних вихід�
них, але, незважаючи на це, боюся залишитися
без роботи! Бо як тоді утримувати сім’ю: дружину
і шестирічну доньку? І ще ми хочемо хлопчика й
сподіваємося, що нам у цьому житті поталанить,
попри всі негаразди, одноманітність і попри цю
економічну кризу. Хтозна, може, людей якраз і
тримає на плаву оманлива надія на міражі? Спо�
дівання, що колись буде краще, треба лише по�
терпіти? Але реальність така прозаїчна… Минає
рік за роком… Міражі віддаляються, маліють… 

У Карпатах я не думав про це, лише насолоджу�
вався красою, тишею і новизною. Від гірського
повітря надчутливо тремтіли ніздрі після офісної
задухи. Очі зачудовано вбирали несправдешньо
яскраві кольори карпатських краєвидів. У нас на
півдні ще в травні�червні трава біліє від пекучого
сонця, а тут… Я ніде більше не спостерігав такої
свіжо�зеленої трави, гіпертрофічно, загострено
зеленої… І насолоджувався спілкуванням з до�
нечкою Настусею та дружиною Ілоною, мовби
після тривалої розлуки (все�таки буденщина від�
даляє, навіть якщо живеш під одним дахом). Але
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подорож швидко скінчилася, ми повернулися у
звичну течію життя провінційного містечка, не�
вимовно задушливого й спекотного цього літа.
Знову хочеться вдихнути гірського озону, а нато�
мість пилюка від авто і суховійного вітру. Все так
віддалилося перед реальністю буднів, що я іноді
не певен, чи була Говерла… Наразі уже зима. Так
швидко, що я сам незчувся, ніби той коник�стри�
бунець, шо все літо проспівав. Але ж я працював!
Задурно в нашому банку гроші не платять, нав�
паки – так продумано й цілеспрямовано вижима�
ють соки, що не всі витримують… 

Про Карпати нагадує гірський краєвид, пода�
рований Донатом. Малюнок я бережно вставив у
паспарту, взяв у рамку під скло і… почепив біля
свого офісного столу. Завідувачка банківським
відділенням спочатку заперечувала, бо це не пе�
редбачено інструкцією, ніби ми якийсь військо�
вий підрозділ, а не звичайне банківське відділен�
ня, але, коли я зробив їй кілька нещирих комплі�
ментів (добре, що не було поряд дружини), вона
змирилася. 

Кольори свіжі, прозорі, – це вдається небага�
тьом акварелістам, бо акварель, змішуючись, ут�
ворює живописні поєднання барв і водночас тем�
ніє при висиханні. Глибина простору вражаюча.
Далина в сіро�блакитній димці, гори вкриті ліса�
ми, при наближенні зростає звучність колориту,
сонця. На першому плані, на освітлених пасмах
трави – присутність сонця, окремі травинки ви�
писані тоненьким пензлем рвучкими, вправни�
ми рухами. Усе це так зворушливо, ніби читаєш
чиюсь сокровенну, люблячу душу по нотках…
Мені вже не заважає масна зелена стіна в офісі –
тепер вона для мене просто невидима. 

Споглядаючи акварельний пейзаж, я подумки
бачу Доната, і мені здається, що він спілкується
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зі мною на відстані… Так, він глухонімий, але…
«Треба рятувати красу! Карпати! Світ! Людину!
Людство!..» – каже він мені кольорами акварелі.
Я з ним згоден. Краса потребує уваги, піклуван�
ня, краса не терпить насильства. Тільки життя
таке прозаїчне, що, буває, не до лірики й краси…

Я саме обслуговував клієнта�фермера, коли з
войовничим виглядом увірвалася Тетяна Вікто�
рівна і – прожогом до мене: 

– Що це ви собі дозволяєте? 
Її китайська шапочка зсунулася набакир і жін�

ка мала розбишацький вигляд. 
Вона розчервонілася (надворі був морозець) і

завзято трясла листом у пальцях�сардельках,
теж почервонілих і набряклих. Я зрозумів, що це
письмове попередження від банка про примусове
стягнення боргу. Бібліотекарка волала так, на�
чебто опинилася на краю урвища з моєї провини,
мовби сліпий на картині Брейгеля, що тягне за
собою своїх попутників.

– Заспокойтеся, прошу, сядьте. Почекайте хви�
линку, я закінчу з клієнтом і тоді вислухаю вас. 

Удаючи, що читаю діловий лист, я нахилив го�
лову і посміхнувся: згадав перший візит шкільної
бібліотекарки, коли вона приходила по кредит у
цій же шапочці. Це було восени 2007 року, а за�
раз – 2010�й… Не міг зрозуміти лишень: як ця ви�
линяла, пом’ята шапка здалася мені тоді схожою
на царську тіару Єлизавети ІІ? Її міг носити хіба
що якийсь французький жебрак позаминулого
століття – в цупку циліндричну форму зручно бу�
ло б кидати мідяки. Так, я буваю інколи нещад�
ним, але лише в думках… Насправді я білий і пух�
настий!

Пробубнівши щось під ніс, Тетяна Вікторівна
таки примостилася на лавці, раз�у�раз кидаючи
блискавки спідлоба то на мене, то на присутніх.
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– Я вас слухаю, – звернувся я до шкільної біблі�
отекарки, закінчивши з клієнтом.

– Ні, це я вас слухаю! Що це за проценти? Звід�
ки?

– Тетяно Вікторівно, ви внесли платежі лише за
чотири місяці, та й то невчасно, а погасити борг
мали ще минулого року. Згідно з договором, банк
за несвоєчасну сплату нараховує додаткові від�
сотки, – про штрафні санкції ви мали прочитати
в кредитному договорі.

– Прочитати…Той дрібний шрифт навіть із лу�
пою не розбереш. Це що, я її створила, цю вашу
економічну кризу? Що це за інфляція, ніби хто її
підганяє батогом? Чого той долар так раптово
поповз уверх, я вас питаю? Ніби собаки за ним
женуться? Щоб стягнути з мене, бідної, у десять
разів більше, ніж я б мала заплатити? Коли я
брала той кредит, я не думала, що все так обер�
неться…

– Жіночко, а хто ж думав? Ніхто. У мене теж
кредит. І не один. Син узяв – будується, а я плачу,
а тепер і хліб нема за що купити, – утрутилася в
розмову клієнтка в китайських чоботах�дутиках
і в головному уборі, схожому на шапку Тетяни
Вікторівни. 

«Це ж скільки мільйонів цих дешевих безпре�
тензійних дутиків щороку Китай постачає укра�
їнським жіночкам? І шапочок. І всякого іншого
барахла… Ніхто не підраховував? А жаль…», – усі�
лякі думки з’являються спонтанно, навіть, якщо
я дуже зайнятий паперами.

– Життя лише почало налагоджуватися, з’яви�
лася надія на економічну й політичну стабіль�
ність, а тут – здрастуйте, я ваша тьотя – криза! –
серйозно промовив літній відвідувач у окулярах і
каракулевій шапці. 

«Такі колись генсек одягав та його свита, коли
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на трибуні мавзолею нерухомо стовбичили під
овації трудящих, які крокували в комуністичне
майбутнє… Я не застав цей час, але нещодавно
на одному телеканалі демонстрували докумен�
тальні кадри. Скажете, жовчним стаю? Це прав�
да! Криза впливає. Дались мені ці шапки!..» 

– Криза… це наслідок нашого життя, наших
хиб і потворних бажань. – промовив місцевий
священик, що стояв у черзі до каси, тримаючи в
руках розрахункові книжки за комунальні послу�
ги. – Ми живемо за подвійними стандартами.
Добропорядність уважається за ваду. Хіба я не
правий? Беззаконня у сучасному світі цинічне,
витончене і навіть набирає форму закону. Хіба не
узаконюють різні мерзоти? Одностатеві шлюби…
У своєму розвитку суспільство набуло апокаліп�
тичних форм. Усі катастрофи, війни, кризи, –
священик наблизив указівний палець до скроні, –
зароджуються попервах у мізках, мають духовний
характер. Якщо ми зуміємо їх побороти всереди�
ні нас, то ніякі зовнішні катастрофи для нас уже
не страшні. 

Схоже, дискусія набирала обертів. Я глянув на
Тетяну Вікторівну: її одутле обличчя набрало цег�
ляного відтінку, бородавка, здавалося, росла на
очах, а невиразні, слизькі очі, навпаки, ховалися
в розщілини – і це притлумлювало в мені всяке
співчуття. Та і шо я міг вдіяти в цій ситуації?
У мене в самого кредит – тільки в Національному
банку, там менші проценти, а рейтинг вищий – я
по інтернету дивився, перш, ніж улізти в ярмо.

V
Уже який день із каламутно�сірого неба безпе�

рестанку мжичив осінній дощ, ніби намагався
компенсувати літнє бездощів’я. Тетяна Вікторів�
на пленталася на роботу, їй так не хотілося в
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непогоду, так було лінь... До того ж вона цю ніч
погано спала, тож ледве рухала ногами. Могло
навіть здатися, що вона не жива мисляча людина,
а лялька і хтось невидимий смикає за віртуальні
нитки. 

Автівки мчали не пригальмовуючи, і бризки
багнюки летіли зусібіч – тільки встигай відхиля�
тися! Це так дратувало жіночку, що гнівливі ти�
ради повсякчас злітали з її густо нафарбованих
вуст, щоправда, не голосні – притишені: 

– Ще хоч би тротуар був, а так нема куди відсту�
пити, а вони, твердошиї, літають на своїх іномар�
ках, мов навіжені! – і подумки: «А тут ледве ноги
волочиш… Хоч би вмирала – ніхто не підвезе.
Ніхто не допоможе. Всі тільки про себе дбають!». 

Коли бібліотекарка нарешті відчинила двері
школи, вже продзвенів дзвоник на перший урок і
в коридорі було порожньо, лише самотньо прогу�
лювався, страждаючи від астми й зайвої ваги,
директор Павло Петрович.

– Зайдіть до мене, шановна, – покликав він Те�
тяну Вікторівну. 

Від зневажливо вимовленого слова «шановна»
на берегиню книгосховища війнуло млистим хо�
лодом. Жінка увійшла до кабінету, перечепив�
шись об поріг. «От тобі, на невдачу!» – подумала з
холодком у серці. Сісти їй ніхто не запропонував
– і це був поганий знак. 

Директор був рудим, веснянкуватим і здавався
Тетяні Вікторівні схожим на її кота Жерара, ще й
вуса мав руді, що стирчали в різні боки. 

– Жалкую, але доведеться вам, Тетяно Вікторів�
но, написати заяву, – без прелюдії, безбарвно за�
явив Павло Петрович, погладжуючи настовбур�
чені вуса.

– Жалкуєте… Яку заяву? – злякалася бібліоте�
карка.
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– На звільнення, – пояснив директор, поглад�
жуючи вуса.

– Чому? – силоміць видушила з себе бібліоте�
карка.

– Ну хоча б тому, шановна, що у вас немає ви�
щої освіти, а зараз дипломовані спеціалісти не
можуть влаштуватися за фахом, а ви не цінуєте
те, що маєте! Скільки до мене приходили з дипло�
мами, а я відмовляв! Так що… Ще й учні на вас
скаржаться. Вас постійно немає на робочому міс�
ці. Ви до того ж не проводите тематичні години,
не спілкуєтеся з молодшими школярами, не зао�
хочуєте дітей до читання, – директор зупинився,
віддихуючись. – Відвідуваність бібліотеки у нас
найнижча в районі. Поясніть мені чому?

– В мене кредити. У мене двоє доньок, у мене…
– Тетяна Вікторівна панічно намагалася знайти
аргументи, котрі могли б переконати Павла Пет�
ровича й, між іншим, подумала: «Хто ж це й коли
вивчав ту відвідуваність?»

– Тетяно Вікторівно, у всіх нас є діти, кредити,
але що це міняє?

– Павле Петровичу, я не буду писати заяву.
– Ну, не пишіть, тоді я вас звільню – за статтею,

за неналежне виконання своїх обов’язків! До ре�
чі, чому ви вчора запізнилися на дві години? І
сьогодні – теж?

– Мені треба було до банку, – винувато витерла
сльозу бібліотекарка, благально глипаючи на ди�
ректора.

– До банку?.. Шановна, не смішіть мене! Мені
теж треба до банку, до супермаркету, на базар, у
перукарню, але ж я приходжу щодня на роботу о
восьмій, а то й раніше!

«Так у вас жінка домогосподарка, і я вас ніколи
не зустрічала на базарі чи в супермаркеті», – по�
думки заперечила бібліотекарка й почала слізно
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просити директора, але той був невблаганний.
Урешті, Тетяна Вікторівна написала заяву за

власним бажанням. 
– Людовік! – ні з того ні з сього обізвала вона

Павла Петровича. 
Директор здивовано відкрив рота, але роздра�

тована бібліотекарка навмисне гепнула дверима,
ніби дала поважному пану віртуального ляпаса, і
швидко попрямувала геть, витираючи сльози:
«Я ж уже ліжко замовила й банкетку, як же тепер?
Мають привезти «Новою поштою» чи сьогодні чи
завтра, я вже гроші заплатила. Вже не повернуть
назад. Ще й чоловік не дзвонить!» 

Біля свого будинку колишня бібліотекарка нат�
кнулася на поштарку.

– О, добре, що я вас зустріла! – зраділа та. – Вам
тут лист рекомендований, розпишіться. 

Тетяна Вікторівна, стримуючи сльози, черкну�
ла в журналі закарлючку. На продовгуватому
конверті стояв штемпель районного суду… Зай�
шла до під’їзду, подалі від цікавих очей листоно�
ші. У напівтемряві, потерпаючи від чорного стра�
ху, дістала білий папірець: це був виклик до суду.
Банк подав позов про стягнення боргу з Неми�
ренко Тетяни Вікторівни за рахунок продажу не�
рухомого майна. 

Ніби в ступорі дивилася в роздрукований на
принтері лист з мокрою печаткою. «Це що?! Оті
звірюки хочуть у мене квартиру забрати? – на�
решті допетрала. – За кредити! А ще чого?.. У чо�
му я винна? Що хочу на старості пожити, як лю�
дина? А тут ще – трах�бах – економічна криза! Що
це, я її створила? Я брала вісім тисяч доларів, а
віддавати маю у три рази більше? Це що, спра�
ведливо? Чого ж банк не входить у моє станови�
ще? А держава тільки спостерігає, як обдирають
бідних, нещасних людей!» 
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Банк уже погрожував відібрати квартиру, але
бібліотекарка це всерйоз не сприймала, писала
заяву, щоб відстрочили платіж, бо в неї двоє до�
ньок і зарплатня маленька. Тетяна Вікторівна аж
ніяк не сподівалася, що все ось так повернеться…
А Санька усе не телефонує. 

Розлючена на банк, на чоловіка, на доньку, на
депутатів з їх депутатською недоторканністю і
кількатисячними зарплатами і на весь світ, Тетя�
на Вікторівна нервово тиснула на клавіші мобіль�
ного, намагаючись додзвонитися до чоловіка, а
він не озивався, вимикав. Жінка дзвонила ще і
ще, й Санько таки не витримав, відгукнувся з ті�
єї Португалії і без прелюдій, навіть не привітав�
шись, одразу заявив:

– Танько, в мене інша жінка. 
– Санько, Санько, ти жартуєш? 
– Ні, не жартую. Серйозно кажу. 
– Як ти можеш? Хто та сучка? – заверещала

дружина.
– Не репетуй, бо покладу слухавку.
Такого нахабства Тетяна Вікторівна не могла

уявити! Слухняний, ні риба ні м'ясо, її Санько,
котрий ніколи не перечив, із усім погоджувався,
був м’яким, поступливим і пухнастим, наче кіт
Жерар, любив наїстися і влягтися перед телевізо�
ром, а тут раптом… утнув отаке! 

– Ти що, з’їхав із глузду в тій Португалії, сонце в
голову напекло, полігамні інстинкти прокинули�
ся? А доньки? Ти що собі думаєш?

– А ти про доньок думала, коли замовляла те
ліжко в стилі Людовіка, чи як там того німця зва�
ли? – холодно парирував чоловік. 

– Санько, якого німця? То француз. Король!
А кредити як? 

– Це ж ти на ліжко валютний кредит узяла, ду�
ринда? Той спи тепер на ньому сама…
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– А кредити? Кредити… – по несвіжих щічках
дружини текли гарячі сльози.

– Танько, кредити – це твої проблеми, бувай! – і
вимкнув телефон.

Тетяна Вікторівна в паніці декілька разів наби�
рала номер зрадливого чоловіка, але Санько був
поза зоною досяжності! 

– Ось тобі й маєш! Тепер хоч із мосту та у воду! –
голосно ревіла Тетяна Вікторівна, сидячи за ку�
хонним столом. Нечутно увійшов кіт Жерар і,
муркочучи, почав настирливо тертися об ноги
господині, мовби хотів пожаліти свою благодій�
ницю. 

– Це ти винен, ти! Геть розтовстів! Не�на�вид�
жу! – заволала господиня і зі злістю відкинула ко�
тиська носаком. 

Кіт нявкнув, зробивши в повітрі сальто�морта�
ле, ударився об протилежну стіну, й прожогом,
заточуючись, подався геть. 

А ввечері, геть пізно, прийшла SMS�ка з
«Нової пошти»: прибуло замовлене й уже оп�
лачене, омріяне Тетяною Вікторівною ліжко,
оздоблене ручним різьбленням та інкрустаці�
єю, широченне, з балдахіном, у стилі Людові�
ка ХVІ.

VІ
У вихідний я не полінувався і зайняв чергу за

яблуками. Їх продавали з критої брезентом ван�
тажівки місцевого сільськогосподарського това�
риства, дешевше, ніж на міському базарчику
(там, переважно, яблука з цього ж таки саду, тіль�
ки вже на третину дорожчі), тому біля вантажів�
ки зібралася чималенька черга. Жвава продав�
щиця майже з космічною швидкістю накидала в
торбинки фрукти, але з півгодини, якщо не біль�
ше, все одно довелося постояти. 
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Дякувати Богу, пекуче сонце сховалося за сіру
купчасту хмару, яка швидко розросталася у пів�
неба, темнішала, набираючи кольору сливи угор�
ки. Сливи теж лежали насипом в ящиках, як і яб�
лука – багаті на кольори й відтінки, що здавалися
плодами з райського саду! Темні пластикові ящи�
ки відтіняли їх яскравість, що я ніскільки не по�
жалкував за втраченим у черзі часом. Цей коло�
сальний натюрморт так тішив очі, що я отримав
естетичне задоволення, наче побував на верніса�
жі Поля Сезана чи малих голландців. Але який
вернісаж у провінційному містечку?! 

За мною в черзі присусідилася огрядна літня
жіночка з великими пластиковими торбами. Во�
на важко дихала й раз�у�раз махала місцевою га�
зетою, складеною у віяло.

– Яка духота…. Дощ буде, – промовила вона,
поглядаючи на мене. – Вже скільки днів збира�
ється – і ніяк, посохло ж усе на городі. Ще й водо�
канал, хай йому грець, вимикає воду, щоб не по�
ливали; то вночі встаю, щоб у відра набрати, бо
вдень і їсти не буде з чого зварити.

– Та оце ж… – відгукнувся я стримано.
З того боку тротуару висока пристаркувата жі�

ночка махала до неї рукою. 
– Драстуйте, Опанасівно, як життя? – підійшла

вона ближче, відкидаючи з лоба в’юнке сиве во�
лосся.

– Так собі, потихеньку, – відповідала та. – А ви ж
як, Григорівно?

– Та теж потихеньку, все по�старому, і за те сла�
ва Богу. Ви за яблучками? Я он на базарі купила
– дорожче правда, але скільки мені одній треба?
За півкіла – півдня стовбичити? – махнула вона
рукою.

– Ну, а в мене – баба чи й додому встигне донес�
ти – миттєво згризуть! – задоволено вимовила
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бабулька, обмахуючись газетою. – Ви дивіться,
як парко. Сонця немає, а дихати нічим.

– Дощ буде. Це ж до вас онуки на літо приїхали?
– Два онуки й онучечка – Світланочка. Хай би

вже линув дощ, бо кістки ломить… Що у вас, Гри�
горівно, нового? Так давно вже вас бачила.

– Та в мене все слава Богу, а Тетяна – чули, ма�
буть? – вона витримала театральну паузу. 

– Ні… А що?
– Зосталася на старості літ без кола й без дво�

ра…
– Та що ви кажете? Це оця Танька, сусідка ва�

ша? Що в школі? Ким вона там робила? 
– Так вона, вона. Бібліотекаркою. Та вже, Опа�

насівно, Тетяна не моя сусідка.
– Не ваша, Григорівно? А чи я ж?..
– Хтозна�чия, Опанасівно. Банк продав квар�

тиру, а її витурив на вулицю із донькою. 
– Ойо�йой! І як же це так сталося, Григорівно?
– Та як сталося? За борги. За кредити. Нахапа�

лася хтозна�скільки. Гарного життя хотілося! Ще
й у доларах взяла останній кредит, він її і згубив.

– Цим банкам аби тільки нажитися, так і пан�
трують на здобич. І куди ж влада дивиться?

– Та до чого тут влада…
– Е�е, ні, не скажіть, Григорівно, все�таки влада

і банки не самі по собі... Ну, то вже не про це мо�
ва, кажіть�бо далі.

– Та що казати? Набралася кредитів, наче
реп’яхів, зробила євроремонт, вікна металоплас�
тикові повставляла. Ну, це треба, бо ті вже погни�
ли. Арки поробила – без них можна було обійтися.

– Це такі округлі, наче в церкві? 
– А�а іще знаєте, що вона утнула?
– Що? – з цікавістю піднімає очі на співбесідни�

цю Опанасівна.
– Ліжко!
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– Ліжко? Ну то й що?
– Та нічого, якби те ліжко не коштувало, як

квартира! Ну майже як квартира! – уточнила Ма�
рія Григорівна.

– Овва! Що ж це за ліжко таке? – здивувалася
бабуся, переставляючи торби поближче до ящи�
ків із яблуками.

– У стилі Людовіка ХVІ. 
– Кого? 
– Людовіка ХVІ, французького короля, він пра�

вив у… 18 столітті начебто. Тільки своєю смертю,
бідолаха, не помер – був скараний на гільйотині. 

– За що ж це його так?
– Та хтозна? Заробив, мабуть, а може, навпаки,

був совісним і добрим, і через це поплатився!
– Та ну, король – добрим і совісним? Скажете

таке, Григорівно!
– Та я не про це, Панасівно… Отож Тетяна вже

мала борги, та влізла ще в більші. Захотілося їй
пишного ліжка, ніби не все одно на чому спати,
головне, щоб у бік не муляло. 

– Головне – з ким… – докинув із черги котрийсь
дідок, що стояв поряд, прислухаючись до розмо�
ви.

– Це вже був третій чи четвертий кредит у дола�
рах під заставу житла. А тут – економічна криза…
Із школи Тетяну виперли. Та якби тільки криза,
якби тільки із роботи… А то ж чоловік подався у
Португалію на заробітки та і… – підморгує багато�
значно Марія Григорівна, – оженився!

– На португалці? – з цікавістю дивиться на неї
Опанасівна. 

– Та… На якій там португалці? На нашій, міс�
течковій! Там таки здибалися у тій Португалії,
зійшлися та й живуть, не хочуть вертатися. 

– Отаке буває на світі! – хитає головою співроз�
мовниця. 
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– А жінці сказав: і не жди. й не плач – не верну�
ся, донькам буду допомагати, а тобі – ні. А вона ж
плаче�ридає: « Що ж тепер із кредитами? Як же я
їх виплачу? Ти ж сам наполягав: візьми кредит,
зроби ремонт, я гроші висилатиму. Я ж квартиру
заставила!» А він своє: «Дорогенька, у мене тепер
своя сім’я! Сама викручуйся, бо я вже не твій чо�
ловік».

– Ой�йо�йо�й!
– Отож�бо! Отак із тими кредитами!
– Вже не кажіть, Маріє Григорівно. Не маєш

свого, то чужого не напозичаєшся, бо віддавати
нічим буде. І що ж тепер?

– Та що! Винаймає кімнату з донькою, та вже
школу кінчила. Не знаю, чи вступила куди вчи�
тися, а інша – в гуртожитку, вчиться в інституті. 

– Ось так, залишилася без квартири, без чоло�
віка, без грошей і без роботи – й усе із�за дурної
голови, – зробила висновок Опанасівна, обмаху�
ючись газетою. – Як парить, ви скажіть, неодмін�
но буде дощ!

Я поглянув на небо. Хмаровище стало тлусті�
шим, погрозливо темним. Перша важка крапля
упала на газету в руках Опанасівни, текст почор�
нів і розплився, а по хвилі дощ жваво заляпотів по
гарячому асфальті. Розкотисто вдарив грім, і спо�
лохана черга швидко розбіглася хто куди. Я таки
встиг купити два кіло яблук, і та жіночка, Опана�
сівна, що за мною, – напхом третю торбину.

– Як же ви донесете? – питаю, бо жалісно й ку�
медно дивитися на бабусю, обвішану торбами.

– О�о, молодий чоловіче, було б що! Я в молодості
стільки мішків на своєму горбу перетягала, що з
торбами на старості вже якось доплентаюся.

Все ж таки я допоміг їй перенести важкеньку
ношу під пластиковий навіс найближчої крам�
нички, щоб перечекати зливу.
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– Я ж казала, буде дощ! – із полегшенням вимо�
вила Опанасівна, дістаючи з торби картату хус�
тину, щоб витерти мокре обличчя.

Потужна злива шумувала під контрабасові гро�
ми, пахло теплом від яблук і прибитою пилюгою,
– я з дитинства люблю цей запах, – і ще пахло
чистою свіжістю небесної води. 

Коли я вже йшов через греблю додому, омина�
ючи калюжі, то ще крапав дощ, шумливо бігли
патьоки води – тут саме схил. Над ставом розпро�
зорювалося небо, а далі, вглиб до горизонту, ще
сіріла суцільна стіна, по ній вимальовувалися,
наче білою пастеллю по сірому тлі, прозорі вели�
кі крила. Крила янгола! Вони рухалися, ніби в
призупиненому кадрі. Я озирнувся, щоб пере�
свідчитися, чи хтось іще, окрім мене, спостерігає
цю загадкову візію, але дорога в обидва кінці була
пустельною і сіро�блискучою від зливи. Я не міг
зрозуміти: чи янгол справжній, чи це тільки гра
небесних барв і повітряних мас!

Тільки чомусь, ні з того ні з сього, перед очима
постала вичитана картина з Вікіпедії: військові
літаки й підводні човни торпедували судна, а за
багато миль від трагедії моряки спостерігали
страшні сцени вибуху. Кораблі пливли щоглами
вниз і занурювалися в небо… Пливли й занурю�
валися… Зауважте, не в море, а в небо!

Злегка вгадуваний силует янгола теж рухався
небесною полониною, начебто йшов по стелі – го�
ловою вниз, і розпливався – небо світліло, небо
ставало янгольськими крильми. 

А мені здавалося, що наш світ, мовби торпедо�
ваний у війну корабель, зазнає катастрофи…
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Михайло тихий, спокійний і мовчазний. І на�
віть якийсь ніякий і непримітний. Хоча… Його
аж ніяк не можна не помітити навіть у великому
строкатому натовпі чи товаристві. Але, схоже, всі
звикли, що він є, і ніби перестали помічати. Ли�
ше його очі палають якимсь нетутешнім вогнем,
внутрішнім, але на це мало хто звертає увагу. Він
щодня, не один рік, тягає у своїх очах завеликі
лантухи смутку, наче Марко Пекельний гріхи по
пеклу. З кожним роком ці лантухи важчають і
тому його очі більшають, а обличчя, навпаки,
зіжмакується, висихає і стає схожим на мощі ки�
єво�печерських святих.

– Дивний він якийсь… Не від світу цього! – з лег�
кою іронією, потай, озивається про нього Марга�
рита Віталіївна, власниця комісійної крамниці
музичних інструментів. Михайло тут уже не один
рік працює настроювачем і реставратором фор�
тепіано та струнних. 

Йому тридцять із гаком. Він носить аристокра�
тичну борідку, таку ж раритетну, як і його ковінь�
ка, майстерно витесана з червоного дерева й ін�
крустована яшмою й сердоліком, вона дісталася
йому від батька, Михайло кульгає на ліву ногу й
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тому не розлучається з нею. Одягається він прос�
то й без смаку, й усі речі, ніби з чужого плеча або
з часів молодості. Він завжди має охайний виг�
ляд, але водночас якийсь пом'ятий і зіжмаканий,
як і його обличчя. Ось він невпевнено й наче ви�
нувато простує хідником старого міста – зазви�
чай після роботи дозволяючи собі це корзо – й так
сутулиться, ніби пре на плечах тягар, невидимий
для сторонніх очей, заважкий для нього одного.
Щойно зачувши позад себе кроки, поспішно від�
ступає на край хідника, поступаючись дорогою.
А потім стоїть, задерши голову, ніби в музейній
експозиції, а не на запилюженій вулиці, зосеред�
жено вдивляється в одно�двоповерхові будиноч�
ки – тут збереглися стилі різних епох: класицизм,
псевдобароко, модерн, еклектика… З насолодою
естета затримує погляд на архітектурному оздоб�
ленні: в Михайловій свідомості всі оці потріскані,
надбиті, з облупленим тиньком портали, карни�
зи, пілястри, капітелі починають озиватися ме�
лодією, спочатку нарізно, поодиноко – в кожного
своя партія, характер, а потім зливаються в ор�
кестрове, симфонічне суголосся, і на його облич�
чі поверх смутку пробігає тінь радості. Коли вхо�
дить під арку свого будинку, колись стильного й
розкішного, а тепер занедбаного, то чогось ін�
стинктивно пригинає голову, ніби остерігаючись
зачепитись… і сам над собою насміхається, але
відразу смутніє при погляді на внутрішній дво�
рик, який за останні роки перетворився у гавань
для автівок, – йому це болить. Здається, клени й
каштани притиснулись до сірих стін будинку,
хлюпочуть осіннім листям, ніби прагнуть відлеті�
ти в інші краї разом із птахами, подалі від благ
цивілізації. Михайлу теж хочеться полетіти… на
волю, але він, схоже, як те дерево… З окрушинами
жалю в серці нарешті підіймається на четвертий
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поверх, раз у раз зупиняючись, щоб перепочити.
В передпокої втомлено опускається на пуфик і
сидить нерухомо, переводячи дихання. 

– Вже. Явився, – зустрічає Люся чоловіка. Ця
фраза в дружини вже давно замість привітання,
втратила емоційне забарвлення, стала буденною.

– Усе дорожчає: і хліб, і крупи. А ковбаса ти ба�
чив по чому? А малим треба ж щось на бутерброд
покласти. Ти теж не відмовляєшся… 

Михайло мовчить, він звик уже до цих розмов.
Щодня одне й те ж…

– У всіх чоловіки як чоловіки, а тут телепень!
Усе я маю тягнути. А він прийде, всядеться і си�
дить. Чекає манни небесної! Хіба можна прожити
на твої копійки? Знайди хоч сякий�такий підро�
біток. Тільки ти все задарма робиш. Сусідському
хлопчаку піаніно налаштував? Налаштував. Ти
хоч гривню взяв? 

Це було з тиждень тому, а жінка все ще не зас�
покоїться.

– Люсю, ну сусіди ж… А Славко такий здібний
до музики. Хай вчиться хлопчина, не псує слух. 

– Любий! У них грошей кури не клюють! Вони
нам хоч коли дрібку солі дали? А ми з твоєю доб�
ротою невдовзі по світу побиратись підемо. Ти
наче з іншої планети. Такого пошукати при ясно�
му сонцеві та ще зі свічкою – з ніг зіб'єшся.

Михайло зіщулиться і сидить мовчки, заховав�
шись у віртуальну мушлю. Він навчився майже не
чути Люсиних дорікань, але захисна мушля пос�
тупово стає м'якушем. І тоді Михайлові здається,
що Люся забиває його словами, наче гострим ка�
мінням, до напівсмерті, довго й безжально.

– Ти хоч інколи мене чуєш? – із докором питає
дружина, трохи охолонувши. І перегодя, змило�
стивившись, уже тихо й поблажливо каже, мов до
безнадійного хворого: 
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– Йди вже їж. Там суп на плиті.
Михайлу не хочеться їсти, але він, посидівши

якусь хвильку, таки чалапає, щоб не дратувати
дружину. Наливає супу в надщерблену тарілку,
не поспішаючи, черпає ложкою і важко зітхає.
Їсть аби поїсти, зовсім не відчуваючи смаку. По�
тім старанно миє посуд і кілька хвилин сидить за
кухонним столом, підперши рукою підборіддя.
Напосідає така несусвітня втома. Михайлові хо�
четься полежати годинку в тиші та спокої, відпо�
чити! Тільки де тут полежиш? Люся стукотить
швейною машинкою, грюкає ножицями, наче
навмисне. Чоловікові так непевно, дражливо й
важко на душі, що хочеться вийти з квартири й
податися світ за очі. «Та куди підеш? Куди схова�
єшся від самого себе? Від світу? Господи, чому я
такий інший? Чому я не такий, як усі? Але я не
можу… й не хочу бути, таким, як усі… Відчуття –
ніби на плечах лежить непідйомний хрест, і від
нього нікуди не дінешся, треба нести… Вчора
прийшов Сашко із подряпинами: «Татку, а хто та�
кий лох?» – питає. Зрозумів, цікавість неспроста.
Малий швидко й зізнався: так Славко сказав:
«Твій батько лох!» А що? Я для цього світу таки
справді лузер, лох, невдаха, дивак, химерник, бо�
жевільний, ідіот – цей епітет Люся все частіше
мені клеїть. А я іноді думаю: «Господи, який я
щасливий!..» Страждаю, мучуся, але я щасливий.
Гіпотетично, я б не продав себе навзамін грошо�
витого якогось бізнесмена або чиновника чи ще
когось. Щоб бути хоч трохи успішним, треба
жонглювати совістю, ніби цирковими м'ячика�
ми. А я не хочу вдаватись до неправди, черстві�
шати, сіріти, я хочу бути самим собою – це така
велика розкіш і невимовно великий тягар, може,
навіть – аристократизм душі. Я оце собі думаю –
в сучасної людини гардероб віртуальних масок.

Білий рояль

287



На будь�який випадок! Світ схожий на карнавал.
Переконливо схожий! І якщо ти не в масці, тебе
ніхто не пустить на свято – стовбичитимеш за
парканом. А я не хочу на той хелоуін». 

– Ти міг би все життя отак просидіти, якби тебе
не чіпали… – нагодилася дружина до кухні. – Мо�
же, хоч у кімнаті підметеш?..

Михайло покірно тупцяє, вхопивши синтетич�
ного віника. Люся слідом за ним, із своїми на�
бридливими скаргами на життя – це вже теж, як
щоденна відправа.

– Чому в світі така несправедливість: одним
усе, чого тільки забажають, а іншим – тільки
злидні? – питає вона таким тоном, ніби в цьому
винен Михайло. – За які гріхи я змушена нидіти
над цим шиттям усе життя? 

– Люсю, щоб хоч ким�небудь бути на цьому сві�
ті, треба крутитися, догоджати начальству, на
щось закривати очі, на інше не звертати увагу,
щось підтасовувати, іноді працювати ліктями, а
не тільки головою, брехати, говорити не те, що
думаєш, а те, що вигідно… 

– Так крутись, догоджай, бреши, якщо треба,
але не будь таким нікчемою. Я втомилася від тво�
го донкіхотства!

Михайло тільки покірно зітхає і береться підмі�
тати. Швачка не надто слідкує за чистотою: на
стільцях і на столі валяються недошиті сукенки,
блузки, долі – обрізки ниток, фурнітури, дрібні
клапті матерії. Мар'янка завжди знаходить при�
чину для відмови: то уроків надто багато, то ку�
дись поспішає – усе їй ніколи. Сашка навіть свої
іграшки не змусиш скласти, тож Михайло, при�
дибавши з роботи, часто бере віника й підмітає,
бо пилосмок тут не впораєтся.

– Та не кужели, не кужели… – прискіпується
дружина.
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«У Люсі патологічна потреба мене принижува�
ти, – резюмує чоловік, – вона від цього отримує
задоволення – давно помітив. Може, це в Люсі
підсвідома необхідність сатисфакції – через від�
чуття власного приниження від життєвих обста�
вин? Думаю, якби не було мене, її увага зосереди�
лася б на комусь іншому. Щоб не бути поневоле�
ним, часто треба самому поневолювати інших, а
ще вміти без комплексів принижуватись, щоб бу�
ти переможцем. Тавтологія! А може… якраз най�
більше уярмлення самого себе – це уярмлення ін�
ших? Ще абсурдніша тавтологія! У сучасному
світі панує культ не розуму, не серця, а успішно�
го індивіда, позбавленого індивідуальності. Хіба
не так? Але чи вартий псевдоуспіх душевних при�
нижень? Хай навіть непомітних, буденних, які
ніхто й не вважає приниженнями. Скажете, у су�
часному світі інакше не можна… Життя таке, так
завжди було. А я волію іншого! Але інколи хочеть�
ся заплющити очі й більше не бачити цей світ, бо
й світ мене не бачить», – подумки закінчує Ми�
хайло конфронтаційний монолог і старанно виз�
бирує пальцями швейний непотріб із ворсистого
килима й при цьому так згинається, ніби негр на
плантації. А Люся стоїть у просвітку дверей, по�
важна, тілиста, й гонорово тицяє пальцем:

– Он там ще підбери. О�он! Чи ти геть осліп?
Михайло смиренно мовчить, лише важко зіт�

хає і мимоволі гірко всміхається: «Ну й життя!».
Він давно звик до жінчиної вдачі, ніби до кеп�
ської погоди, але інколи це так зачіпає, мовби га�
ком за ребро, й душа кровоточить. Чоловік щора�
зу намагається втихомирити біль сентенціями на
зразок: «Що тут удієш! Усі ми різні… Треба вчи�
тися сприймати людину такою, якою вона є. Ко�
жен із нас недосконалий. І я, Господи, теж…», –
але це дає тільки незначний терапевтичний
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ефект. Може скластися враження, що Михайло
впокорився і не протестує, зовні не протестує, та
його надзвичайно, навіть талановито чуле серце –
суцільна плазма болю. 

Уже тринадцять років поспіль неборака проки�
дається й лягає спати з усвідомленням якоїсь ут�
рати невизначеного походження. Його переслі�
дує дивне відчуття, ніби він розкладений на паз�
ли й ніяк не може зібрати самого себе докупи.
Відчуває – загублена власна цілісність і гармонія.
«Якби можна було себе самого повернути, віднай�
ти у цій буденній метушні, – іноді думає Михайло.
– Але як? На самого себе не вистачає часу. Катас�
трофічно. Треба заробляти гроші. Жінка, діти…
Моє життя – лабіринт безкінечних втеч від само�
го себе».

Він щоночі ніяково тулиться скраєчку ліжка,
поряд із Люсею, небораці здається, що дружина
невдоволено зиркає на нього, ніби хоче гарикну�
ти: «Йди геть, он на килимку твоє місце»… Михай�
ло посміхається, але його посмішка – ніби сіль від
сліз. У них вже давно не було подружньої близь�
кості, останні кілька місяців дружина не виказує
до нього ніякогісінького інтересу, а Михайло не
наважується її зачіпати. Він помітив: у жінки
з'явилося кілька нових речей, недешева космети�
ка, модні чобітки й ще там начебто якісь прикра�
си. «Мабуть, у Люсі коханець», – робить висновок
Михайло і з подивом констатує, що його це не за�
чіпає, майже не зачіпає, вони давно чужі, й спіль�
не ліжко – лише простір для сну, та ще й затісний.

Сон Михайла уривчастий і сторожкий, ще й
сновидіння на додачу – суто дивацькі, тільки
втомлюють, напружують нерви, й надранок він
почувається ще більш знесиленим, ніж увечері.
Цієї ночі нещасливець проблукав у темному ла�
біринті, відчайдушно й уперто намагаючись
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вибратися з вузьких кам'яних зигзагів, і коли, на�
решті, обнадійливо замиготів промінчик світла,
Михайло прокинувся. Хвилинне розчарування –
від того, що не встиг наблизитись до світла, змі�
нилося надією: «Все ж таки має бути світло і в мо�
єму житті!» Він нашвидку поснідав, приготував
сніданок для Мар'янки й Сашка, вже збирався
йти, коли визирнула Люся, продираючи очі від
сну.

– Сьогодні дощ обіцяли, парасолю візьми. Зно�
ву вхопиш застуду, а лікарняних на твоїй фірмі
не платять. 

Ранок був сонячним – ні хмаринки: здавалося,
звідки тому дощу взятися? «Але осінь така ж
примхлива, як і весна: тут тобі сонце, й ураз – не�
года. Все, як у житті, а в житті, як у природі…» –
філософствував Михайло, простуючи до музич�
ної школи – треба було виконати замовлення, що
надійшло на фірму. Блакить осіннього неба зда�
валася йому сьогодні особливою, він хапав її очи�
ма, немов повітря від задухи. «Елегія мудрості й
спокою», – ці епітети зазвучали не тільки як сло�
ва, а найперше, як музичні фрази, поки що тіль�
ки в Михайловій свідомості. 

На шкільному ґанку важкі дубові двері конра�
басово привіталися, і назустріч із бархатистим
дзижчанням випурхнув джміль. Хтось виконував
«Розраду» Ліста, не дуже впевнено, по�школяр�
ськи. «Може, це знак? Світло в кінці тунелю», – по�
думалось Михайлові під враженням мелодії. Йо�
му було трохи соромно шкутильгати, спираю�
чись на патерицю, бо це ж не просто музикалка –
це alma�mater його дитинства. «Я був такою ра�
дісною, світлою дитиною. Це так давно було. Ніби
не зі мною, – болюче тенькнуло в душі. – Зараз я
зовсім інший, не свій. Чужий самому собі». 

– Добридень, Михайле!
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Повернувся на знайомий голос, ніби сонях за
сонцем. Це Петро Афанасійович, його колишній
учитель. Молодику ніяково, що сивочолий, із
патріаршою бородою чоловік так жалісливо ди�
виться на нього й намагається щось бадьореньке
мовити своєму найталановитішому учню, кот�
рий не став музикантом… 

– Я часто вас згадую, Михайле, – каже він, і йо�
го голос виконує партію соло під стишену мело�
дію Ліста. – Пам'ятаю ваші сонати Бетховена!
Хтось пам'ятає вірші, талановито прочитані ки�
мось, – вони звучать йому голосом читця все жит�
тя, а мені Бетховен у вашому прочитанні зву�
чить, – і так проникливо й співчутливо дивиться
на свого учня, що в того судомно перехоплює ди�
хання. 

«Ще не вистачало зарюмсати, як маленький
хлопчик!» – подумки глузує над собою Михайло і
відвертає погляд. 

Налаштувавши фортепіано, знічев'я хитнув
маятник із важелем – пірамідальна фортеця мет�
ронома стояла поряд, на підвіконні, й невидю�
чим поглядом втупився в механічну конструк�
цію. «Як встановити ці тактові долі часу в житті, в
сув'язі подій і явищ, а не лише в музиці? Сучас�
ний світ – суцільна какофонія. Може, від невмін�
ня прислухатися до головного метронома?.. Від
небажання вловити імпульси Всесвіту, планети,
серця ближнього? Тільки, схоже, в кожного свій
метроном цінностей… Мені здається, що існує
вимір, поза земним буттям, де всі серця б'ються в
унісон», – з цими роздумами Михайло вийшов зі
стін школи, затримав погляд на кованих решіт�
ках. «Це не пластик, не бетон, це справжнє», – по�
думав між іншим. Бігунці тонких гілок із аканто�
вим листям викликали асоціативні образи мор�
ських хвиль, а від слів Петра Афанасійовича ще
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досі жевріло в душі приємне тепло, й пообіднє по�
вітря мегаполіса, прогріте м'яким жовтневим сон�
цем, здавалося ковтком свободи. Він пошукав очи�
ма вільну лавку в закутку каштанового скверу й сів,
розпрямивши спину, ніби скинув невидиму ношу.

Найблакитніше осіннє небо Михайлові нос�
тальгійно пахло весною. Каштани були музикою,
котрої ще не було, тобто, здається, її ніхто не чув,
окрім нього. Музиканту раптом так нестримно
запраглося, щоб цю осінню каштанову мелодію
почули… ну, хай не всі, але щоб почули! Неодмін�
но. Для Михайла все на світі сповнене музикою: і
дерева, й квіти, і, безумовно, небо, й усі предме�
ти, і слова, і навіть власні думки. Ось зараз він
дивиться на шерехаті стовбури каштанів і чує
акорди – сміливі, розмашисті. А потім реприза –
щоб передихнути, уважно прислухатися до осені,
розчути наближення основної партії, звіддалека,
згори – ось вона промовляє в повільному леті чер�
лено�золотого листочка, проникає крізь індустрі�
альну мембрану міста: крізь шум і скрегіт ма�
шин, голоси, кроки… і крізь лопотіння голубиних
крил – ніжним зворушливим легато, трохи сум�
ним, бо ж осінь, о�сі�інь! Ще кілька пасажів – і ме�
лодія стає морем, схожим на блакитне небо, –
можна зануритись, ніби в літепло морських
хвиль. Та раптом неочікуване запитання вгвин�
чується у свідомість Михайла буравчиком. 

– Закуріть єсть? 
Він оторопіло дивиться на двох молодиків, що

зупинились біля нього.
– Ей, чувак! Нє слишішь, что лі? 
– Перепрошую, що ви кажете? – не може зрозу�

міти Михайло.
– Закуріть єсть? Ну сігарєти єсть?

– Я не палю. Вибачайте, хлопці, – нарешті до�
петрав Михайло. 

Білий рояль

293



– Пашлі, оставь. Какой�то сумашедчій… – рего�
чуться хлопці.

Мелодії не стало. Вона знялася, махнула
крильми й подалася геть, немовби хто жбурнув
услід каменюку. І зграйка сизих голубів теж май�
нула навздогін... А темні стовбури каштанів за�
лишились. Ронять листя, як і до цього, але вже
мовчки, безмелодійно, й так меланхолі�і�йно, ні�
би їх теж діймає жура, як і музиканта – за втраче�
ним, за тим, що не відбулося, за собою колиш�
нім…

Так, зараз осінь, а тоді… більше десяти років,
точніше тринадцять, була весна… Цвіли кашта�
ни, київські каштани… Молодо, розкуто, навіть
патетично – серед економічних і політичних не�
гараздів 1995 року. Михайло, четвертокурсник
Національної консерваторії, того дня ступав вес�
няним Хрещатиком так, ніби в нього за плечима
були крила. Його віртуальних крил ніхто не ба�
чив, але юнак їх відчував майже фізично і почу�
вався божевільно, безпричинно, а може, і при�
чинно щасливим! Це тепер він ледве плентається,
безкрило, безрадісно, багатоповерхівки тиснуть
його до землі, ніби принижують, він сам собі зда�
ється таким дрібним чоловічком, навіть тріскою,
осіннім листочком, який несе вітер ген�ген… десь
аж на маргінес життя. А тоді – весна, молодість,
свобода дарували стільки надій! Навіть звідкись
учепилася химерна впевненість, що коли змахне
руками чи то… крильми – тільки щоб без наймен�
шої крихти сумніву, то неодмінно злетить на
Київський головпоштампт, а далі – на дах феше�
небельного готелю «Київ», а потім уже опуститься
біля фонтану – перед консерваторією: він сьогод�
ні бере участь у концерті лауреатів та дипломан�
тів міжнародних конкурсів – студентів консерва�
торії.
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Навіть за роялем у концертній залі Михайлу все
ще ввижалося світло каштанових свіч. Воно було
скрізь: на білих мармурових колонах, на такій же
гладенькій, як і колони, тільки чорній, кришці
вишуканого рояля, піднятій, наче потужний
плавник, на струнах і молоточках, і на клавішах.
Мелодія «Патетичної сонати» геніального Людві�
га ван Бетховена, яку він блискуче виконував,
теж пахла весною, квітучими каштанами, морем.
Там була також і зимова жура, але вона була ще
не його – тоді він був лише талановитим актором�
музикантом… Тільки чомусь заключні такти,
сповнені такого жагучого, вольового оптимізму,
Михайлові здалися тривожними… Червоне вог�
няне полум'я, і ніби він згорає в тім вогні… Може,
це від нервового перенапруження, від пережи�
вання жару пристрастей і глибини, яке дарує му�
зика? Від хвилювання, котре завше присутнє пе�
ред концертними виступами?.. Аплодисменти
трохи притлумили душевний неспокій.

Сідаючи в таксі разом із батьками, Михайло
кинув прощальний, відцвітаючий погляд на кон�
серваторію: білі колони з іонічними капітелями
тріумфально вишикувалися на фоні зоряного не�
ба, їх підтримують арки нижнього ярусу. «Так
схоже одночасно і на храм, і на Колізей – чого б
це?» – ця думка вразила його гострим холодом,
знову змигнуло блискавкою важке передчуття,
але тільки мить… А далі – ніби слайди в золотис�
тому мареві вечірньої ілюмінації: гомін велелюд�
дя, гурт одногрупників, прощальні помахи рук,
автострада, вечірня столиця, в уяві все ще золо�
тисті ряди струн рояля – ритм, стрункість і ме�
лодія сонати. І раптом… Чорна реприза. Шале�
ний тріск, скрегіт, жахлива дисгармонія нещад�
но заглушили умиротворене «Adagio cantabile».
Михайло не встиг нічого зрозуміти й не встиг
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злякатися, навіть не відчув болю, вже потім він
дізнався – вантажівка, що вискочила з бічної ву�
лиці, врізалася в їх авто на повній швидкості, ще
дві машини налетіли ззаду. Він пам'ятає, як роз�
різали зіжмаканий корпус автогеном… А потім –
усе невиразно, ніби не з ним… Ноші. Натовп. І
очі, зовсім інші, не ті, що на концерті… І страхіт�
ливі плями крові на білих пелюстках лілей, які
чомусь нагадували свічки каштанів, хоча зовсім
не схожі на них… «Ось він, фінал… А може, – ли�
ше початок, прелюдія?» – промайнуло тоді в Ми�
хайловій голові. Він ще силкувався допомогти
мамі, вона кілька годин відмучилася в лікарні, а
водій і батько загинули миттєво. 

Михайло травмував ліву ногу й ліву руку, трав�
ми виявилися середньої тяжкості й не становили
загрози для життя, але для кар'єри музиканта ав�
токатастрофа стала фатальною, а для душі – ней�
мовірно виснажливою. 

Потому він із місяць перебував у хірургічному
відділенні однієї з міських лікарень Києва, потім
ще був реабілітаційний курс санаторного ліку�
вання в Криму, знову повторна операція у сто�
личній клініці на колінному суглобі, проте Ми�
хайло так і лишився кульгавим, та це музиканта
мало хвилювало, він уже якось звик, а ось рука –
переламані пальці втратили колишню гнучкість,
а він же музикант! Як же тепер?

– Дорогенький мій, соколику, дякуйте Господу
Богу, що лишилися живенький. Люди живуть і
без музики. Проживете й ви якось, – сказав тоді
старенький лікар, дбайливо узявши Михайла за
лікоть. 

– Але я не можу без музики! – запротестував пі�
аніст, спонтанно вивільнивши руку. – Я не можу!
Музика – це все, що мені потрібно… Все… зрозу�
мійте!
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Лікар зітхнув і розвів руками: 
– Операцію ми вам зробили, успішно зробили,

юначе, гріх нарікати. Із кісточок, можна сказати,
склали вашу рученьку. Майже нічого непомітно.
Ще кілька деньків поїсте лікарняного супчику –
та й гайда на воленьку. 

Михайло приголомшено дивився на співбесід�
ника в білому халаті:

– Як же тепер, лікарю? 
– Ну�у, друже, як для професійної кар'єри, розу�

мію, ваша травма стане на заваді… Тут уже нічо�
го не вдієш, я не Господь Бог. Але з часом ви змо�
жете щось там собі грати�награвати для власно�
го задоволення. А це вже немало.

– Лікарю, може, повторна операція? Може, є
надія? – не міг змиритися Михайло.

– У повторній операції немає сенсу. Немає. Про�
консультуйтеся в іншого хірурга, він скаже те са�
місіньке. Ми й так зробили майже неймовірне.
Тож не тіште себе ілюзіями, молодий чоловіче,
амплітуда рухів повністю ніколи не відновиться.
Це факт! Живіть звичайним життям – і все.

Михайлові захотілося розчинитися у вирі влас�
ного розпачу й болю. Лікар, помітивши його від�
чай, запевнив:

– Юначе, юначе! Це не найстрашніше. 
– А що може бути ще страшнішим, лікарю?
– Бути повністю самотнім. 
Михайло іронічно посміхнувся. На язиці крутило�

ся риторичне запитання: чи ж він тепер не самот�
ній?! Він втратив батьків, консерваторію – всього
рік, один рік лишався до отримання диплому. Він
був чи не найталановитішим на курсі, мріяв про
блискучу кар'єру музиканта зі світовим ім'ям. А те�
пер він жебрак. У нього навіть немає надії. Що може
бути найстрашнішим? Але юнак нічого не сказав,
промовчав. Хто здатний його зрозуміти?
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Старенький сивий лікар і Михайло дивилися
один на одного. 

– Бути самотнім – найстрашніше, – тихо повто�
рив хірург. – Ви ще цього не розумієте. Ви моло�
дий, у вас ще все буде добре. Он і дівчинонька
ваша бігає, клопочеться про ваше здоров'ячко.
Мати біля себе люблячу душу – це таки щастя, по�
вірте. Ніякі скарби світу не здатні замінити його.
Ніякі! Ви ще маєте надію. А в мене цієї надії вже
немає…

– Коли в мене, лікарю, є ця надія, то у вас теж
має бути.

Лікар посміхнувся і потупцяв нечутними,
м'якими кроками, віддаляючись у водоспаді со�
нячного світла – воно хлюпало з величезних ві�
кон просторого коридору, ніби нічого не стало�
ся… Піаніст ледве дочовгав до палати, вкляк на
ліжку й напружено запитував сам у себе: «Як же
тепер, як?» І не бачив порятунку, ніби потрапив у
лабіринт, із якого щастить вибратися на світло
одному з тисячі!

Надвечір неочікувано з'явилася Люся. Вона
принесла Михайлові червоних яблук. Втиснула в
його занімілі, неслухняні пальці найбільше яблу�
ко й вимогливо наказала: 

– Їж!
Юнак похнюплено дивився на гранатово�чер�

воний плід і не бачив його.
– Їж, Михайле! – повторила Люся вже лагідні�

ше. – Тобі треба набиратися сил.
– Навіщо? – запитав таким безбарвним і тихим

голосом, що в самого аж мурашки побігли по шкі�
рі.

– Для того, що в нас… У нас із тобою, Михасику,
попереду ціле життя, – заховала очі Люся: все�та�
ки першою робити пропозицію хлопцеві трохи
незручно. Та ж від цього тюхтія хіба дочекаєшся?! 
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Молодик уп'явся здивованими очима в свіжий
рум'янець на обличчі дівчини: чи так він її зрозу�
мів, чи ні? Михайло навіть не міг пояснити, від
кого Люся дізналася про автокатастрофу і чому
аж тут, у Києві, опинилася ні з того ні з цього? Він
навіть не міг пригадати, де він з нею познайомив�
ся, здається, на дні народження в сусідки – дівча�
та начебто були з одного училища… 

Люся сиділа навпроти в коротенькій крепде�
шиновій сукенці, виставивши напоказ повні ро�
жеві коліна, й трохи нервово усміхалася, граю�
чись тугою світлою косою. 

– Я тебе не залишу самого… – солоденько про�
шепотіла вона. 

Михайло теж надсилу усміхнувся, відкусив яб�
луко й поморщився – яблуко було кислим. І несмі�
ливо, навпомацки, мов у якійсь прострації, пок�
лав руку на рожеве Люсине коліно. Вона ніби
цього тільки й чекала – притисла його худющі,
довгі пальці й такі дражливо холодні до свого теп�
лого коліна і хтиво ковзнула очима по сірому
глянцю його сумних очей. У лікарняній палаті,
окрім них двох, самотніх і незакоханих, на вихід�
ні не лишилося нікого… 

Уже за місяць Михайло не встиг і оком моргну�
ти, як опинився із ширвжитковим золотим пер�
стеником на безіменному пальці, щоправда, на
налигачі його начебто ніхто й не тягнув, але від�
чуття обов'язку і відповідальності перед Люсею
змусило. Цей символ шлюбу заважає, тисне, з
кожним роком усе сильніше. Музикант сам собі
нагадує міченого птаха, рідкісного, наче його і
справді приручили або за ним ведеться щось на
кшталт наукового спостереження: скільки він
здатний вижити в даних умовах, чи повернеться
з чужини на місце гніздування, чи створить по�
томство й таке інше. І він скорився існуванню в
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неволі, принаймні так могло здатися на перший
позирк.

Михайлове життя стало настільки одноманіт�
ним і безсвітлим, що він часто неспроможний при�
гадати, що було вчора, що сьогодні, а що тиждень
тому, бо щодня одне й теж… Біля вікна день у день
незрушно стоїть швейна машинка, посередині –
незугарний фабричний стіл для крою. Люся цим
столом по�справжньому пишається, бо ні в кого з її
знайомих швачок немає такого широкого й зруч�
ного столу для професійного крою. Михайло іноді
втупиться у цей кравецький стіл, невиразно�сірий,
аж брудний, і бачить… рояль. Білий рояль… кольо�
ру морської піни чи білих хмар. Коли він повернув�
ся після реабілітаційного курсу до рідної оселі, тут
уже за власним розсудом, безперешкодно хазяйну�
вала Люся. Дошкутильгавши на милицях до ві�
тальні, Михайло нерозуміюче кліпав очима…

– А рояль? Де рояль!
– Дурнику, який рояль?
– Мій білий рояль!
– Не було тут ніякого – ні білого, ні сірого рояля.

Ти що з глузду з'їхав? – дивилася Люся на Михай�
ла насмішкувато, трохи злякано й наступально�
вичікувально водночас.

Молодикові в ту мить здавалося, що він втра�
чає розум: «І справді, не могла ж Люся продати
інструмент?» Уже скільки років минуло, а колиш�
ній музикант ще й досі не певен, що білий рояль
насправді існував, що це не фантом… У цьому
меркантильно�прагматичному світі Михайло
іноді сам собі здається фантомом, білим вітриль�
ником, який блукає у відкритому морі тисячу
днів і ночей, а берег, схоже, теж міраж… «Але
звідки тоді це фантомне відчуття болю? Не тільки
за роялем, а найперше – за собою…» – не може
зрозуміти колишній музикант.
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Усі мелодії і його власні імпровізації переплута�
лися в Михайловій голові й утворили хаос – він
навіть не помітив коли: чи відразу після автока�
тастрофи чи пізніше – від нервових потрясінь. Та
його амнезія була якась дивна: піаніст не міг при�
гадати музичні твори, які раніше виконував по
пам'яті. Бідака силкувався у величезному нагро�
мадженні музичних фраз віднайти Бетховена,
Вівальді, Баха і себе… Але марно. Шквальне цу�
намі руйнувало гармонію. Навіть почувши відо�
мий музичний твір, Михайло зазвичай не міг
пригадати, кому належить авторство, тому почу�
вався геть безпорадним, ущербним. Професійні
навики виконання з нотного аркуша начебто
збереглися, але зламані пальці втратили колиш�
ню гнучкість і амплітуду рухів, тепер акорди на�
віть у межах однієї октави завдавали болю, і його
руки над клавіатурою рояля стали схожі на політ
птаха зі зламаним крилом. Щоправда, після за�
гибелі батьків піаніст – він сам це помітив – також
не міг пригадати прізвища та імена знайомих,
плутав дати, події, а розмовляючи, часто не міг
докінчити речення – потрібні слова раптом випа�
дали з пам'яті, ще й на додачу – забував, про що
говорив… Молода жона дратувалася від цього:

– Чого ти витріщився, наче баран на нові воро�
та. Ну, вже поталанило – вийти заміж за ідіота! 

Це вже була зовсім інша Люся, не та... Михайло
ніяк не міг оговтатись від метаморфоз, що стали�
ся з ним і милою дівчиною Люсею. Згодом, за
кілька місяців, після пігулок та уколів, приписа�
них невропатологом, ці проблеми поступово
зникли, а ось щодо музичних творів – Михайло
так і не міг їх згадати, ніби ніколи й не був музи�
кантом, тільки лишилися в секретері – купа дип�
ломів та нагород із міжнародних конкурсів… Зго�
дом Люся знайшла Михайлові місце настроювача
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інструментів на фірмі Маргарити Віталіївни, й
ось уже тринадцять років Михайло ходить на ро�
боту, ніби на поденщину, і сам собі здається віс�
люком, який змушений усе життя крутити коле�
со водяного млина, звісивши голову, по колу, за
інерцією. Не те щоб ця робота була йому геть не
до душі, але це не те, на що він здатний… Химер�
ник усе ще вперто леліє думки про власну твор�
чість, бо музика – це його сутність, він сприймає
світ в образах мелодій і воліє залишитися у музи�
ці… назавжди. Кілька списаних нотних зошитів
потайки складає на дно шухляди, щоб Люся не
бачила, все збирається показати попервах Петру
Афанасійовичу, та ніяк не наважиться, і зовсім
не через те, що боїться почути далеко не хвалебні
відгуки, навпаки, упевнений: колишній вчитель
прихильно оцінить, підтримає. Проблема в іншо�
му – Михайло сам не вдоволений результатами
творчої праці. Він вимірює свої творчі потуги, ні
багато ні мало, за шкалою найвищих досягнень
світової музичної культури й добре бачить, як да�
леко до досконалості… А ще йому здається, що не
треба поспішати, що плід має достигнути, але
час вельми лукавий – Михайло сам це добре усві�
домлює. Минають не лише дні й місяці, роки опа�
дають із дерева життя, Михайлового життя, на�
завжди летять�відлітають за межі реального ча�
сового простору, а він ніяк не наважиться бути
творцем, а не лише ремісником, усупереч наки�
нутим на шию посторонкам. «Можливо, мені бра�
кує впевненості у власних силах? Чи сміливості?
Бо творчість – це завжди виклик і небуттю, й бу�
денності, й самому собі… Чи, може, навіть не вис�
тачає одного�єдиного слова підтримки… А може,
це все марнославство? Честолюбство? Хіть чи не�
хіть душі, лінощі, примарні ілюзії, рожеві мрії
невдахи й лінтюха? Вони ніколи не здійсняться,
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треба набратися мужності й жити, як усі, задо�
вольнятися тим, що є». 

Колишній музикант, між іншим, зауважив, що
деякі не мають і того, що він, але це мало втішало,
і, стежачи очима за безхатьком, який порпався в
урнах для сміття, вишукуючи пластикові пляшки,
подумав: «Я б так не зміг. Напевне. Але в нього є во�
ля… Хоч і ущербна, але воля…» Зиркнув на годин�
ника, неохоче піднявся з лавки, все ще намагаю�
чись доскіпатися істини: «Мені здається, що я йду
в зворотному напрямку, від себе… Я ношу горб не�
реалізованих мрій – уже не один рік, намагаюся
забути, може, навіть обхитрити самого себе, від�
вернутися від себе, повернутися до світу, а все чо�
мусь не виходить… Якщо по правді, то боюся бути
не собою, але й собою я не є, лише тінню, і це тяж�
ке некомфортне відчуття». І поплентався до трам�
вайної зупинки, налягаючи на ковіньку. Вийшов
на перехрестя, підняв очі до неба, потім опустив
на сіру бруківку – дивився уважно, щоб не перече�
питися, саме переходив трамвайну колію, потім
ще шкандибав півкварталу до крамниці «Музичні
інструменти». Як завше, увійшов із чорного входу
(тут неприємно тхне цвіллю й сечею), намагаю�
чись пошвидше вскочити в обшиті металом, под�
ряпані й обмальовані маркером двері. Темний ко�
ридорчик, як царство Аїда, лише десь далеко, за
стіною, хтось ударяє в цимбали. «Фантасмагорія
темряви», – несподівано подумав Михайло, проби�
раючись у свою комірчину з тьмяним освітлен�
ням. Старий, подряпаний письмовий стіл і сті�
лець, що хитається і скрипить, ніби старий трам�
вай, купа газет із оголошеннями про продаж му�
зичних інструментів. Уздовж стіни піаніно, одне,
друге… Щойно налаштувався на роботу, як одразу
заявився Юхимович, вантажник, уже підстарку�
ватий дядько, але ще жилавий, дужий.
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– Там тебе Маргарита запитувала, рояль при�
везли.

– А де ж рояль? – розвів руками Михайло.
– У торговій залі. Чи він би сюди вліз? 
Михайло увійшов до крамниці й остовпів од

несподіванки – БІЛИЙ РОЯЛЬ! Із тріумфально
піднятим крилом! Вітає його й ніби запитує: «Ти
мене впізнав? Ось, я повернувся!» 

Музикант не йме віри: «Це ж мій рояль! Мій!»
І не наважується крикнути, тільки нипає очима
по крамниці. Обабіч принишкли механічні й над�
сучасні електричні фортепіано, на стіні застигли
вигини електрогітар, на полиці – кілька акордео�
нів, чомусь тільки одна скрипка, досить пристой�
на, ще – баяни, саксофон, ударні установки…
Михайлові здається, що інструменти теж приго�
ломшені з'явою білого рояля! Винятково�білого!
Ось він – світиться, сяє, усміхається білим полис�
ком лакованої поверхні. Святково, велично! «Со�
борне світло душі», – звідкись виринає в Михай�
ловій свідомості. І зненацька над головою, крізь
бетонну стелю, завиднілося небо, хоч і надосіннє,
але погідне, обнадійливе. 

– Михайле, бач, який рояль ми відхопили! По�
добається? – запитання Маргарити Віталіївни
повертає ошелешеного мрійника до дійсності. –
Учора ввечері зателефонували: виїжджають до
Ізраїлю і терміново продають. Усе нашвидку –
тож не мала часу з тобою радитися, – пояснює
вона.

– Білий колір – це колір незаплямованої мрії, –
схвильовано каже музикант, більше сам до саме,
ніж до директорки. 

– Покупець часто з витребеньками: щоб колір
інструмента пасував до кольору меблів, наче це
канапа чи шафа. А тут білий! Ну в кого, скажіть, бі�
лі меблі в квартирі? Ми ж розраховуємо на покупця
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з середнім достатком, а не на нових українців із
особливими витребеньками.

Музикант ніжно провів долонею по білій повер�
хні рояля, підняв кришку й уздрів знайомий лого�
тип німецької фірми «Bluthner»» – як клеймо чис�
топородності.

– Це мій рояль? – побожно торкнувся клавіш ху�
дими тремтячими пальцями. 

– Бачу, інструмент тобі подобається, – промо�
вила спантеличена Маргарита Віталіївна. – Думаю,
ми не даремно його вхопили – ґешефт удасться! Та
й реставрації не потребує. Так… злегка налашту�
вати – й усе, – прозаїчним тоном говорить дирек�
торка.

Михайло не наважується присісти, схиляється
і пробує кілька пасажів. 

– Як звучить! Як звучить! Ви чуєте, Маргарито
Віталіївно? На ньому ж грати – мовби на святі.
Кожен день свято! До такого інструмента не мож�
на підходити буденно…

– Ти, виявляється, умієш красномовно говори�
ти? А то все мовчиш, як німий…

– Маргарито Віталіївно, дозвольте, я зіграю?
«Точно – не від світу цього», – ніяк не може зро�

зуміти директорка його ошелешено щасливих
очей, поблажливо киваючи на знак згоди. 

Михайло підсовує круглий стільчик, не відри�
ваючись очима від клавіатури. Він наразі не су�
тулиться, його осанка рівна й урочиста, ніби дав�
ній тягар розчинився в білому світлі рояля. Музи�
кант на хвильку німіє, збираючись із силами, а
потім легко й граційно змахує руками й побожно
опускає пальці на біло�жовтуваті, зі слонової кіст�
ки, клавіші. Маргарита Віталіївна встигає помі�
тити, що в нього таки неймовірно артистичні,
навіть аристократичні, руки – з довгими пальцями
й тонкими зап'ястками. 
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Упевнений, пружний акорд, трохи нервовий,
ніби від доторку до клавіш оживають не метале�
ві струни рояля, а струни його власного, із пло�
ті й крові, серця. «Музика жила весь час у мені,
довгі роки, а я чогось ніяк не міг її пригадати?»
– Михайло з тривожною радістю відчуває, як
пальці спонтанно віднаходять і озвучують та�
ємницю великої «Патетичної сонати» Людвіга
ван Бетховена. Уривчасто, з придихами, мовби
хапаючи від задухи повітря морського бризу –
щемливі звуки, спокій і тривога. Кілька аква�
рельних ноток�барв, і в уяві – омріяна картина
моря. Сонце. Штиль. Насолода свободою і враз –
напруження, буря, хвилювання, туга за землею
чи за погідним небом, а може, навіть за морем у
морі, за спокійним у неспокійному, за чимось,
що не вписується в модулі слів і понять, бо це на
рівні душі, а душа – те ж море, яке не виміряти,
як і безмір неба. «У цій сонаті – драма мого жит�
тя. Господи, вона дивовижно суголосна обра�
зам сонати!» – Михайло збентежено відчуває,
що це він, нині сущий, а не хтось інший, уявний
чи неіснуючий, – бореться, шукає, піднімається
з колін, намагаючись злетіти за межі давкої
стелі крамнички музичних інструментів і такої
ж глевкої сірості буднів. Але чи вдасться? Чи не
тому так стривожено б'ється серце в передчутті
новітнього стрімкого allegro, новітніх драм?..
«Ніщо не постійне в цьому світі. Радість – перед�
вісниця смутку…» – встигає подумати Михайло
під стрімкі акорди, як міняється і настрій, і
темп сонати – знову прохолода смутку. Тоді, в
консерваторії, він переживав те, чого ще не бу�
ло… Тепер – те, що вже відбулося і відбувається
ось зараз, у цю непроминальну мить… Тоді він
був талановитим актором, тепер – самим со�
бою. 
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Михайло не помітив, як дівчина і юнак нав�
шпиньки зайшли до крамниці й спинилися непо�
далік, у щирому, дитинному здивуванні й захва�
ті. Все його єство – у звабі музичних образів. Дво�
ма птахами літають його бліді руки над біло�чор�
ною клавіатурою і здаються вільними птахами в
небі. І рояль, як добрий білий звір, підкоряється
його волі. Й уже не просто майстерно витята
пальцями мелодія звучить у старому, захараще�
ному приміщенні комісійної крамниці, а чиста,
світла й одухотворена сутність справжньої музи�
ки, розміром зі Всесвіт, звільнена з матеріальної
оболонки білого рояля, дарує тепло й ту небуден�
ну радість, притлумлену суєтою, яка, нарешті,
вирвалася з клітки й вільно шугає над світом. 

Акорди, акорди, акорди… Впевнені, галопуючі,
звучні! Рух, динамізм, а потім знову повернення
до тихомир'я, до просвітленої радості, до внут�
рішнього стрімкого пафосу й натхнення. Піаністу
здається, що всередині серця озиваються цер�
ковні дзвони його дитинства, вони велично під�
носилися над старим містом, їх добре видно з ві�
кон його квартири, але тепер вони мовчать…
Якась думка, невиразна, схожа на морську гли�
бінь… І тремтливі mordente, ніби щедро розсипа�
ні сонячні блискітки на морській гладіні, урочис�
тість і проникливий душевний трем від радості й
смутку, а в уяві – рухливі акварелі передзахідного
неба – барви міняться, пливуть, напливають, і
вже світ і душа – у вічному русі, борінні, проти�
річчях, гармонії, дисонансах. Хвилина спокою,
як ковток повітря, – і знову пришвидшене повер�
нення до самого себе, до свого неба. «Живу, наді�
юся, відчуваю. Я це я!», – радіє музикант. – Щоб
утекти від світу, треба знайти самого себе».

«Adagio cantabile», друга частина сонати, – ме�
лодія його душі й пасторальна мелодія моря в
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чарівній гармонії, а ще – п'янка свобода від умов�
ностей і експансії цивілізованого світу. Ось тут,
за білим роялем, музикантові нарешті пощасти�
ло втекти від дисонансів міського середовища й
віднайти втрачену гармонію зі Всевишнім. Але
це лише миттєвість… Світ нагадує про себе во�
йовничими, тривожними фанфарами, немовби
кличе на війну…

І знову політ на зламанім крилі. Глибина моря і
смутку й колосальна гармонія Всесвіту. І новітнє
відродження – самопроростання, ніби зернини в
ґрунті, буяння, віднайдення картини світу з ок�
ремих звуків чи малесеньких зернин. І давні
юнацькі мотиви�мрії, переспіви душі, пошуки се�
бе колишнього у сьогоднішньому. Солоні краплі
моря і акварель неба, і умиротворення, і при�
швидшене, якесь зболене, відчуття часу, себе,
світу, радості, смутку…

І знову акорди, акорди, акорди… Здається, ро�
зірвуться струни серця, не витримавши напру�
ження! Та ось настає спокій. А за ним радісне й
обнадійливе «Rondo: Allegro». Михайло вже не
впізнає самого себе, міняється, шириться світ під
натиском циклічного ритму сонати. «Життя – це
рондо, нестримний шквал контрастів, які досяга�
ють найбільшої драматичності в душі, тут виру�
ють найпотужніші бурі». Михайло шалено біжить
берегом моря. Спотикається і знову женеться за
своєю Жар�птицею. Втомлено, а за мить уже геть
легко, ніби за спиною виростають невидимі кри�
ла. Проте хтось, невидимий, темний і жаский, ці�
литься, наче мисливець, із віртуального лука, і
стріли в нього отруйні – Михайло це знає напев�
не. Відчуття небезпеки змінює переможна ра�
дість у нестримному, швидкому рондо, ніби пере�
ливається і сяє море на сонці. Напруженість, гли�
бина – її не можна передати словами, лише відчути
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в музиці, в душевній сповіді. Рондо – повернення
до першовитоку, до початку, можливо, навіть рух
по колу, де чорне, біле… І яскравий, як полум'я
сонця, фінальний акорд! І все. Тиша! Трохи схожа
на хаос. У ній має народитись нова мелодія, но�
вий світ. 

Музикант із солодкою втомою опускає руки на
клавіатуру і якусь хвилину сидить мовчки, відчу�
ваючи власне серцебиття в пучках пальців на
теплих клавішах білого рояля. 

Юнак і дівчина захоплено аплодують. Михайло
тільки тепер помічає слухачів і з вдячністю підні�
мається. Маргарита Віталіївна неабияк здивована:

– Михайле, так ви ж… першокласний музикант!
Як це таке може бути? Повірте мені, я вмію оціни�
ти! Що ж ви ховалися, ніби равлик у мушлю?

Піаніст мовчить, тільки радісно й трохи вину�
вато посміхається, і з�під окулярів викочується
сльоза, яка від електричного освітлення здається
розплавленим сріблом, і падає на злегка жовту�
ваті клавіші.

– Навіть не знаю, що сказати… Просто дякую!
Я чула цей твір у Національній консерваторії, але
вашу сонату я ніколи не забуду, – висловила дів�
чина своє захоплення. 

– Я давно не чув таких слів… Хоча це соната ве�
ликого Бетховена, я лиш інструмент… Недоско�
налий. Та вдячний за ваше чуйне серце.

– Ні, ви творець, ви співавтор, ви художник», –
сором'язливо, з патетикою заявила дівчина. 

Музикант аж зніяковів, бо не звик до комплі�
ментів, але відчуття тріумфу було колосальне! Ні�
би він стояв не в крамниці комісійних інструмен�
тів, а на сцені великої концертної зали.

Юнак і дівчина виявилися студентами музич�
ного училища, вони ще раз подякували й поп�
рямували до виходу, хоча їм не хотілося йти –
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Михайло це помітив. «Ось воно, світло!», – музи�
кант знічено дивився на білий рояль дивакувато�
нетутешнім поглядом, повним щемливого смутку
й незбагненної радості. А потім, піднявши очі на
директорку, попросив по�дитячому щиро, напо�
легливо, боячись відмови:

– Маргарито Віталіївно, прошу Вас, дуже про�
шу, продайте мені цей рояль, – й одразу запев�
нив: – Заплачу скільки скажете. Тільки в мене за�
раз немає… То я б дуже просив, якщо можна, в
рахунок зарплати. Залиште трохи, а то вирахо�
вуйте щомісяця.

Директорка мовчить, прикидаючи щось в умі, а
потім милостиво погоджується:

– Добре, добре, Михайле, раз ти так наполягаєш,
то, звісно, бери. Але ж… сам бачиш: інструмент
чудовий, задешево ніяк не можу… Фірма в нас ма�
ленька, ледве кінці з кінцями зводимо, так що…

– Я розумію, розумію, Маргарито Віталіївно, –
благально дивиться на неї музикант.

Михайлова рука таки зрадливо затремтіла під
запопадливим позирком директорки, коли ста�
вив підпис на договорі, а його завше смутні очі
запалали такою радістю, що здавалося – він зго�
рає у власних очах, ніби смолоскип. Михайлові
перший раз, після довгих років самотності, захо�
тілося поближче до людей. Завше неговіркий, ти�
хий, він сновигав майстернею, нездатний зосе�
редитися на роботі. Після рояля відомої німець�
кої фірми, піаніно 	енського виробництва здава�
лося чи не шифоньєром. 

Надвечір інструмент повантажили в мікроавто�
бус. Піаніст силкувався втримати тепер уже свій
рояль, який сумирно лежав на боку, їх обох хили�
тало, й на вибоїнах той ледь чутно скрикував, по�
дельфінячому, ніби живий, тоді Михайло не вит�
римував і жалібно просив роздратованого водія:
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– Дуже прошу, їдьте тихіше… 
По шибках авто гумово стугоніли патьоки до�

щу. Музикант позасвідомо ловив очима, як силу�
ети дерев і будинків утрачають чіткість, сіріють і,
ніби захоплені у вир, крутяться, пливуть разом із
вуркаганами стрімкої води, що збігає міською
бруківкою вниз до річки, а там – і до моря рукою
подати… Михайло, на мить заплющивши очі, ба�
чить себе на березі моря, не десь на білій верши�
ні Монблану, а саме на узбережжі Чорного моря.
Він був на морі всього лише кілька разів, ще в
юнацтві. Люся їздить із дітьми на відпочинок що�
літа, а він лишається вдома. Пісок, чайки, дель�
фіни… І велетенська чаша моря. Симфонічно�ор�
кестровий акомпанемент хвиль, і білий рояль із
крилом�вітрильником, і вселенська, незбагненна
гармонія, котру не вичерпати, як і море. І він, Ми�
хайло, в чорному фраці, з метеликом на білій ма�
ніжці… Так, як колись, у концертних залах Пра�
ги, Відня, Будапешта, Бремена… й київської кон�
серваторії – того останнього дня... Але замість
овацій – водій лається на неуважних пішоходів:

– Куди преш під колеса, повилазило?.. 
Голосно теревенять вантажники, ніби в пінг�

понг, перекидаються нецензурними слівцями, й
осінньо�сірий будень повертає мрійника до дій�
сності. «Люди так багато втрачають… Самі в себе
крадуть себе. Розтринькують життя у вирві суєти
на череп'яні цінності. Їх відносить крутіж усе да�
лі й далі, щодня, щогодини, а вони не помічають
небезпеки… Світу бракує краси», – з болем у душі
підсумовує піаніст. 

Перед обшарпаним під'їздом Михайлового бу�
динку троє вантажників: Юхимович, спокійний
чолов'яга, вже в літах; Рудий, веснянкуватий, ще
майже юнак; і довгов'язий Голобля – шпарко опо�
ясали ременями, наче сіткою, біле тіло рояля.
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– Ну�у! Разом. І�і�і! Взяли! – підставив плече
Юхимович.

– Важкий, гад… 
– Який хоч поверх? 
– Четвертий! �– відповідає Михайло.
– Четвертий? – удавано дивується і обурюється

Голобля і вистрілює автоматною чергою матюків.
– Я ж вам говорив, – виправдовується музи�

кант, ніяковіючи.
– Хоч би обичне піаніно, а то махіну таку прем…
– Піаніни ці зараз із стружки, легенькі. Вдвох

спокійнісінько несемо, а це зі справжнього дере�
ва… І всередині ще стільки заліза, що о�йой�йой,
мама рідна! – вигукує Юхимович.

– Той, хто придумав цю чортівню, про нас не ду�
мав… 

– Угу, – загиготів Голобля, – його б заставити
перти цього динозавра на таку верхотуру…

– Еге�е!...
– Ух�х! Все�е, хлопці, перекур, – захекався Юхи�

мович.
– Що, ухоркався, старий? – насміхається дов�

гов'язий. 
Чоловіки зупинилися, наче змилені коні, прит�

римуючи рояль плечима. Й один за одним пови�
тягували цигарки. Рудий із хитринкою в очах
простягнув і Михайлові дешевеньку цигарку.

– Ой, ні, дякую, я не палю…
– А чого ж так? �– примружуючи очі, поцікавив�

ся Рудий. 
– Раку легень боїтесь чи ще там чогось… А ми не

боїмось і палимо! – зареготав він, кресанувши за�
пальничкою.

– Тут треба, хазяїне, двойну плату… – змов�
ницьки підморгнув Голобля, затиснувши цигар�
ку в жовтих зубах. – Бо далі не понесемо…

Вантажники, вичікуючи, диміли цигарками.
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– Ми ж домовилися, – знічено зазирав їм у вічі
Михайло. 

– Домовитися то ми домовилися… Але ж… ти не
казав, що ця бандура потягне на кілька центне�
рів… Не каза�а�в, от бачиш! – повчально й звер�
хньо цвенькнув крізь зуби Голобля, спльовуючи
на східці.

– Тут треба було підйомний кран викликати, а
не на наших горбах, – підтримав Юхимович.

– Ні�і�і, без доплати не понесемо, – запевнив Ру�
дий.– Що ми, дурні?.. Зараз ось докуримо й підемо.

– Так що вирішуй, хазяїне, – хитро підморгнув
Голобля, насунувши кашкета по самісінькі очі. 

– Ой, що ж ви зі мною робите? Ну добре, несіть
уже… Несіть, – скривившись, ніби від болю, зми�
рився Михайло.

Рудий і Голобля вдоволено перезирнулися і
один за одним покидали недопалки на сходи,
Юхимович покрутився обабіч себе й теж жбурнув
зітлілу цигарку на брудну бетонну підлогу. 

– Ну, хлопці, налягли! Ще один марш�кидок! 
Чоловіки знову впряглися в білий рояль, і той,

наче дельфін, спійманий у сіті, скрикнув.
– «Потерпи трохи, потерпи», – подумки благав

Михайло і, мліючи від огиди, підняв недопалки.
Та так і ніс їх на долоні. 

Перед дверима квартири музикант відчув, до
запаморочення, нудотну важкість, ніби перед ви�
рішальною битвою. Але побоювання поки що бу�
ли передчасними – дружини вдома не було, й чо�
ловік полегшено зітхнув. Зате, зачувши гарми�
дер, Мар'янка й Сашко мерщій вибігли і з цікавіс�
тю допитувалися в батька, звідки цей рояль, чи
мати знає і хто на ньому буде грати.

– Питання потім, дітки, потім. Не заважайте, не
заважайте, – зі спалахом буйних радощів і триво�
гою просив батько. 
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– Хазяїне, куди його перти? – запитав Юхимович.
Музикант зупинився посеред кімнати, роззи�

раючись:
– Ага! Тебе ось туди пересунемо! Прошу, підсо�

біть, – він поспішно взявся звільняти місце для
рояля. З Рудим вони перетягли швейну машинку
до вікна. – Ось так! Ось і місце вільне. А тебе сю�
ди, поближче до стіни, щоб не заважав, – говорив
Михайло, відсовуючи кравецький стіл.

– А мама знає? Мама дозволяла? – допитувала�
ся Мар'янка.

– Доню, невже тобі не подобається білий рояль?
Це ж мій рояль… Я його повернув. 

Дівчинка здивовано кліпала очима, нічого не
розуміючи. 

Рояль уже стояв посеред кімнати й вилискував
лакованою поверхнею, неначе мокрою шкірою, а
знуджений безпам'яттю й самотиною Михайло
все ще не йняв віри – так швидко й неочікувано
все сталося! «Віднині мій рояль буде жити тут, у
нашій з Люсею кімнаті. Тепер моє життя зміниться.
Не може ж не зрозуміти Люся? Музика – це така
неймовірна радість і краса», – сподівався він.

Поки вантажники нашвидку розпивали пляшку
і закушували бутербродами з вареною ковбасою,
завчасно купленою Михайлом, а ще цибулею та
квашеними огірками, музикант усе більше по�
терпав, ніби хлопчак, що провинився чи утнув
якусь дурницю і тепер з острахом чекає покари.
Він нервово дослухався, чи не відчиняються две�
рі, й нетерпляче поглядав на годинник (хоча, до
чого тут годинник?), то на бутерброди й оковиту:
коли вже нарешті доп'ють, доїдять і підуть. Це,
певно, він уперше в ролі господаря пригощає без
дозволу Люсі. До неї часто навідуються подруж�
ки, довгенько засиджуються на кухні, буває, що з
випивкою, та ще чи не щодня клієнти, а серед
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них теж знайомі й подружки, але йому було не�
гласно заборонено будь�кого запрошувати й
влаштовувати посиденьки з будь�якого приводу. 

– Слухай, випий з нами! – запропонував Голобля.
– Чи ви нас не поважаєте? – їжакувато сміявся

очима Рудий.
– Перепрошую, я не п'ю, – чемно відказав Ми�

хайло й чомусь таки сильно хвилювався.
– Як це ти не п'єш, ти що, не мужик? – провока�

ційно доскіпувався Голобля. 
Михайло вже ладний був вихилити чарку, ли�

ше б, нарешті, відчепилися і пішли геть, йому не
терпілося відкрити рояль і зіграти мелодії, влас�
ні, ті, які не наважився зіграти там, у крамниці.
Вони звучали всередині нього й просилися на бі�
ло�чорні клавіші, неначе слова на папір. Коли
вантажники уже стовпилися в передпокої, неочі�
кувано, під завісу, з'явилася Люся. 

– Татко купив рояль! – знічено й трохи винува�
то пояснила Мар'янка й усміхнулася.

– Отакенний білий рояль, – весело додав Саш�
ко, розчепіривши рученята.

Люся отетеріло зиркала то на дітей, то на Ми�
хайла, то на вантажників: 

– Що�о! Який рояль? Роя�я�ль! – її густо підведе�
ні очі зробилися циклопічно�великими й чужими.

Вона фурією влетіла до кімнати – а там і справ�
ді, посередині, величаво сяяв білий рояль. А кра�
вецький стіл, її професійна гордість, був ганебно
відсунений до стіни! 

– Хто дозволив? – заверещала швачка. 
– Що, хазяйко, рояль не подобається? – зіроні�

зував Голобля.
– Якого чорта він тут? Забирайте його геть.
– Оце! Хазяйка не рада! А чоловік, либонь, так

старався, – докинув Рудий.
– Ні, назад уже хай Михайло сам його пре! З нас
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досить! – відказав Юхимович і подався до дверей:
– Хлопці, гайда звідси!

– Куди гайда? Забирайте його геть, – навісніла
Люся. 

– Кого? Чоловіка? – скривив тонкі губи дов�
гов'язий. 

Вантажники голосно зареготали, а жінка заре�
петувала:

– Хто дозволяв? Я тут хазяйка! 
– Ну це ви вже без нас виясняйте. А ми пішли, нас

теж дома дружини чекають, – мовив Юхимович.
– І діти.
– Й теща. 
– І собака замість рояля.
– Ти що язика ковтнув? – накинулась Люся на

Михайла й почала хльоскати чоловіка ганчіркою,
що потрапила під руки. 

Нещасливець не опирався, лише прикривав об�
личчя руками й затято, зі страдницьким вира�
зом, мовчав. Рудий і Голобля відвертими кпина�
ми та сміхом ще більше розохочували Люсю.

– Оце комедія!
– Ні, трагедія! 
– Чого регочете? – Люся облишила Михайла й

силоміць заходилася випихати жартунів за двері. 
– Оце жінка! Танк! Здаюсь! – шкірив зуби Голоб�

ля і задкував до дверей, демонстративно підняв�
ши догори руки.

– Ти що, моєї смерті хочеш? – заволала господи�
ня, грюкнувши дверима за вантажниками. – Чо�
го ти все мовчиш? – Люсю дратувала чоловікова
покірність. – Де ти взяв цей старий непотріб? За
які гроші? Ти хоч розкинув своїми дурнуватими
мізками, де тепер я буду шити? Чи ти сам зароб�
ляєш на дітей?! – і по паузі, ніби вирок: – Будеш
тепер замість супу гризти свій рояль! Подивись –
де тепер повернутися в цій кімнаті? 
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Сашко вже тицяв пальчиком у клавіші й уваж�
но слухав чисті голоси нот.

– Що ти там бемкаєш! – роздратовано крикнула
мати.

– Мам, я буду музикантом! – хлопчик повернув
голову до татуся і мами й закліпав ясними оченя�
тами.

– Ану геть у свою кімнату, музикант! Вистачить
із мене й одного ідіота!

– Люсю, навіщо ти так?! Не можна ж карати за
потяг душі до краси, – з болем у голосі заявив Ми�
хайло.

– Ой людоньки! Потяг душі до краси! Ой, не смі�
шіть мене! – вдавано від нещирого сміху хапала�
ся за боки дружина і вже іншим тоном заявила: –
Не псуй мені сина. Він сьогодні вже музикант, а
вчора – бетмен, позавчора – бізнесмен, завтра –
ще хтось… 

– Люсю, – Михайло намагався щось пояснити
дружині, але та владно перепинила його на пів�
слові. 

– Послухай, чоловіченьку, завтра, як хочеш, а
щоб цієї шарманки тут не було. Ти мене знаєш!
Я слів на вітер не кидаю! Не змушуй мене турбу�
вати твою бізнес�леді. Ні, це ж треба, як Марго
пощастило – знайшла дурня!

– До чого тут Маргарита?
– До чого? – знову загиготіла Люся. – Він ще пи�

тає! А до того, що ця спритна жіночка не мала ні�
якогісінького права продавати тобі коштовну річ
без мого дозволу. Здивований! Відкрий цивільно�
правовий кодекс і почитай, – додала кравчиня з
нотками зверхності.

«Все�таки коштовну річ!» – подумки підловив
Михайло дружину на словах. 

Від приторного сміху Люся зненацька перей�
шла на сльози:
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– Звідки ти взявся на мою голову? Я втомилася
від тебе, ідіоте. Скільки ти питимеш із мене кров?
Ти що, спеціально хочеш мене в могилу звести?
Скажи? 

Банальні, штучно�театральні слова різонули
слух, Михайло не витримав і, схопивши старень�
ку курточку, без шапки, подався за двері, спира�
ючись на ковіньку.

– Можеш не вертатися, – істерично заверещала
Люся.

Холодний і ядуче вогкий вітер шарпав його
чуприну й легеньку одіж, але Михайло не звертав
на це уваги. Що йому той осінній вітерець, коли
на душі буря?! Бідолаха прикипів до лавки, сидів,
неначе в ступорі, звісивши голову – нічого не ба�
чив і не чув. Уже давно споночіло. Нарешті зу�
силлям волі музикант змусив себе підійняти за�
важку голову, ковзнув очима по клавіатурі вікон –
там, в електричному світлі, за шторами, чиєсь
життя йому здалося таким домашнім і затиш�
ним, що на очі навернулись сльози. «Чому, Госпо�
ди, я такий один? Такий самотній у цьому веле�
тенському світі? – в розпачі запитував стражда�
лець. – Я тотально самотній, тотально. Мене ніхто
не розуміє, ніхто не любить, і я нікому не потрі�
бен. І це справжнісіньке нещастя, – оте нещастя,
про яке десять із гаком років тому говорив лікар.
Ні�і�і, це вже крайнощі… – намагався сам собі за�
перечити. – Гріх так думати. А Сашко, а Мар'янка!
Як я без них? От тільки дорослішають і швидко
віддаляються. Тільки й чуєш: дай, купи! Донька
вважає мене невдахою, і їй соромно перед одно�
літками, що в неї такий батько. Ні, вона мені про
це ще не казала, але я бачу – соромиться. Сашко
підросте й теж відвернеться». 

Михайло в безнадії нагнув голову від тягаря ду�
мок: «Лихо, лихо мені… із самим собою. Сізіфів
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труд – намагатися позбутися власної самотно�
сті…». 

Бідолаха не помітив, коли Люся підійшла й сіла
поряд. 

– Михасю! 
Це співчутливе «Михасю» вивело чоловіка із за�

ціпеніння. Дружина вже давно до нього так не
зверталась. 

– Михасю, – повторила Люся, – ну скажи, хіба
може твій рояль нас прогодувати? 

Музикант розчаровано змовчав. Від її лагідно�
го запитання ще важче й сіріше стало на душі.

– Ну кому треба твої домашні концерти? Я не
зможу їх оцінити. Для мене краще – шматок ков�
баси і телик. Для дітей – теж ковбаси і телик,
Мар'янці ще танцюльки і щось модненьке з вдя�
гачки, а Сашкові – смаколики та іграшки. Миха�
сю, коли б ти міг достатньо заробляти, тоді б уже
й тарабанив на своєму роялі. Тепер же місця для
машинки зовсім не лишилося! Зовсім! Погодься,
машинка ж нас годує, а не твій рояль. Михайле,
зрозумій, – Люся притулилася до чоловіка: – Ста�
рого вже не повернеш, треба жити сьогоднішнім.
Я все розумію, все, Михайле. Повір, не така вже я
й бездушна, як ти гадаєш.

Чоловік щось невпопад, мляво намагався запе�
речити. 

– Думаєш, думаєш, я знаю! – запевнила кравчи�
ня, і піаніст відчув у її голосі давню, затаєну обра�
зу. «Невже я колись скривдив Люсю?» – здивував�
ся і з покорою попросив: 

– Прости, Люсю, коли чим зобидив.
– Але я не про це… – відмахнулася жінка. 
Михайло встиг уловити в її голосі нотки вдово�

лення, і йому стало трохи прикро.
– Зрозумій, Михайле, твоє музикантство вже у

минулому, – відверто, без жалю, силкувалася
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утовкмачити Люся, немов ставила невтішний ді�
агноз. – І не я в цьому винна. Зараз у тебе жінка,
донька, син. Про нас, Михайле, треба дбати, а не
хапатись за ілюзії! Живи, як усі люди. Чого ти та�
кий, інший?

– Люсю, Люсю, – важко вдихнув вологе повітря
Михайло. – Я завжди був іншим… Тільки ти цього
не помічала. Я колись думав, що й ти інша, й усі
люди… 

– Ти ще кажеш, що не ображаєш, – з іронією за�
уважила швачка.

– Це ж мій білий рояль! Мій, Люсю, рояль! Нев�
же ти не впізнала? Як він прекрасно звучить, Лю�
сю! Чому ти цього не чуєш?

– І не маю ніякого бажання чути! У мене, Ми�
хайле, на це немає часу – треба гроші заробляти.
У нас двійко дітей. Ти хоч замислювався, скільки
всього треба, щоб їх одягти незгірш за інших? А в
школу – то одне, то інше? Михайле, Михайле, зій�
ди з небес на землю! Як можна мріяти про якусь
там музику під сороківку? Про музику, яка не
приносить ніякого зиску? Ні�я�ко�го!

«Господи, які ми різні»… – злякався Михайло
Люсиної відвертості. 

– Ну все. Досить сидіти й киснути, – мовила
дружина по паузі, – гайда додому. А з твоєю ди�
ректрисою я завтра розквитаюся, – гонорово по�
обіцяла вона. 

– Прошу, Люсю… До чого тут Маргарита Віталі�
ївна? Я сам просив продати мені мій рояль. Мій,
Люсю, білий рояль! Мій!

– Ти можеш просити й хотіти скільки завгодно.
Я теж багато чого хочу, але не виходить! А Марга�
рита мала відмовити – у нас спільний бюджет, і
без мого письмового дозволу ти не маєш права
робити такі завеликі й дорогі покупки, а вона тобі
продавати.
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– Звідки така обізнаність?
– Ти, Михайле, мене теж недооцінюєш, думаєш –

я цілковита дурепа. 
Чоловік хотів заперечити, але дружина загово�

рила без угаву.
– Я теж, коли виходила за тебе заміж, вважала,

що ти такий, як і я! Сподівалась, що в нас буде
достаток і мені не треба буде горбатіти над цим
осоружним шиттям усе життя, а виявилося все
навпаки! Ти хоч замислювався коли�небудь, як
мені остогидло це щоденне каторжне шиття? Ці
клієнти з їх витребеньками, завжди їм щось не те
й не так. Ці вічні злидні, не можеш навіть ковба�
си уволю поїсти… – Люся вмовкла, вона чекала
від чоловіка розуміння і вибачень, але Михайло
сидів незрушно. 

– Цього разу я тобі прощаю, – милостиво цвень�
кнула жінка й суворо попередила: – Але це остан�
ній раз, пам'ятай! – і додала примирливіше: – До�
сить бурмоситися, пішли вже. А то сусідам тільки
дай на язиці поносити! – і майже силоміць потяг�
ла Михайла додому. 

Вдома Люся насипала йому залишки вчораш�
нього супу й примусила з'їсти. Хоч як Михайлу не
хотілося, він ковтав цибуляний суп надсилу, щоб
не дратувати Люсю, і намагався не кривитися.
Заспокоював себе, що все владнається, треба
тільки трохи потерпіти і завтра дружина не буде
так прямолінійно й агресивно налаштована. Ну
не буде ж Люся насправжки телефонувати дирек�
торці й робити йому сором? Вона ж не залишить
його без роботи, все�таки він щось та заробляє!
А більше в їхньому місті немає подібних крамни�
чок. Люся практична, вона розуміє, що тоді він
може залишитися без роботи. 

– Люсю, я відроблю ці гроші, – обіцяє чоловік. –
А рояль… Ну, кімната ж велика…
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– Що ти там відробиш? – відмахується дружина.
– Заробиш – добре, але ці треба повернути. І не
кривись, їж, а то ще охлянеш. І так уже одна шкі�
ра й кістки, мов експонат із анатомічного театру.
А твій рояль мені в кімнаті не потрібен, Михайле,
затям, він грошей не приносить.

– Гроші, гроші, гроші… Люсю, ти хоч інколи мо�
жеш не думати про гроші. Гроші… Це всього�на�
всього якісь там папірці, а ми з тобою – живі душі! 

– О�о�о! Папірці! Якісь папірці! Але ти, доро�
генький, не Робінзон на острові! Без цих папірців
не проживеш і дня. А без твого рояля жили й бу�
демо жити. Хіба не так? Зізнайся! Хоч сам собі
зізнайся!

Михайло відчув таку нездоланну прірву між со�
бою і Люсею, що вжахнувся, ніби ця прірва була
матеріальною.

– Гроші, Михайле, це все! – повчально продов�
жувала швачка. – І це не я така меркантильна,
світ такий – озирнись довкола! Не я його таким
зробила, і я не можу його переінакшити, навіть
якби й хотіла. 

«Варто переінакшити себе», – подумав Михай�
ло, та, як завше, змовчав. 

– Якби було достатньо цих бездушних папірців,
усе було б по�іншому, – зітхнула Люся.

Михайло теж важко зітхнув і поклав ложку. «Та�
ки марно надіятися, що все утрясеться», – знеси�
лено подумав музикант. 

Зазвичай він довгенько не може заснути, а тут
відразу пірнув у сон, мов у літепло омріяного Чор�
ного моря, але швидко прокинувся і більше не
склепив повік до самісінького ранку. Михайло
все думав, зосереджено думав і не бачив порятун�
ку з цих сітей, накинутих лукавим. Піаніст навіть
на якусь хвильку пожалкував, що наважився без
дозволу Люсі, самочинно повернути власний
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рояль у батьківську оселю. «Може, хай би лиша�
лося все по�старому… Але тепер повернення до
колишнього зубожіння неможливе. А жити по�ін�
шому, вільно, мені ніхто не дасть. Та й чи маю я
право? Все�таки правду каже Люся, думати треба
про дітей, бо я вже давно не самостійний… Я без�
віль�ний… А може, бо�же�вільний, бо не можу
звільнитися від ілюзій?.. Але хіба вони: і Мар'ян�
ка з Сашком, і Люся, і всі – не можуть чимось, хоч
на скіпочку, поступитися заради мене, щоб я так
не страждав, не мучився, не тинявся, наче неп�
рикаяний. Без музики моє життя пусте й ущер�
бне, мовби надбитий глек – артефакт із ольвій�
ських розкопок, але він має цінність, а я?..»

Думки під час безсоння, ніби великі кити у морі
місячного світла. Плавають, хвицяють хвостами,
шукають поживи – а в серці стільки ран, що їжі не
бракує… Михайло намагається не настренчува�
ти себе на лихе, відволіктися від дратівливих тем,
але так наболіло, так важко, так гидко, соромно й
самотньо, що хочеться завити від образи й без�
силля, щоб почули аж на тім боці світу – й схаме�
нулись, подобрішали одне до одного. 

Цитринове яблуко місяця золотить кімнату,
постіль, рояль… Він Михайлові уявляється доб�
рою живою істотою – великий, світлий, навіть у
напівтемряві. Ось зараз дзенькне струною, і тре�
ба встигнути ухопитись за срібну нитку мелодії і
поплисти слідом, щоб не втопитися, не заблука�
ти… «А що, коли піднятися не тільки з ліжка, а й з
колін, і зіграти! Наперекір долі. Ні�і, не можна, –
музикант уявив, який рейвах зчинить дружина
та й сусіди теж…. – А душа так прагне музики!
Так прагне, саме в цю мить, ніби хліба в душевно�
му безхліб'ї». Михайлові здалося, що від нього до
рояля – нездоланна відстань: «Може, рояль – і є
той омріяний берег?.. Чи тільки ілюзія?» 
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Вранці Люся прокинулася і закліпала припух�
лими очима: Михайло спить, сидячи за роялем.
Розкинув худі довгі руки, мовби й насправді хоче
захистити рояль. Жінка відвернулася до стіни,
витерла сльози, а потім підхопилася і нетерпля�
че, з люттю, почала термосити чоловіка.

– Ти на роботу збираєшся сьогодні? 
– А котра година? – затуркано відкрив очі Ми�

хайло.
– Котра година? Він ще й питає! Сьома, коханий,

сьома! Бачу – рояль для тебе кращий за жінку.
– Лю�ю�сю, прошу…
Михайлові власна голова здавалася громіз�

дким баластом, тягнула донизу, хотілось опусти�
тися на кришку рояля і не рухатися. Потрібно бу�
ло зусилля, щоб випливти на поверхню – у звич�
не, буденне середовище. 

Люся, закопиливши губи, мовчала, демонстра�
тивно зиркаючи в його бік… Михайло, якщо від�
верто, навіть був потішений, що Люся мовчить.
Йому не хотілося ні з ким теревенити, а ще біль�
ше – страшенно не хотілося нікуди плуганитись, і
зоставатися під жінчиним наглядом теж було
нестерпно. «Хіба я володар свого часу й тіла? Я
невільник. Галерник», – зітхав нещасливець і пе�
реконував себе вже вкотре: «Є обов'язок, воля,
тож треба!» – й усі сили спрямовував на те, щоб
змусити себе одягтися, з'їсти шматок хліба, а йо�
му весь час праглося тільки одного – лишитися
на самоті з роялем. 

Одна за одною зринали мелодії, ще ніким не
створені, не зіграні, не випестувані. Вони здава�
лися глибокими й майже досконалими. А може,
такими були насправді? Чи тільки мріялися? –
митець не міг уторопати. «Занотувати бодай
щось на нотному папері, а ще краще відразу зіг�
рати, тоді не забуду, мабуть», – він позирав на
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годинник – треба поспішати. Михайлові стало
жаль ненароджених творів, що безслідно відпли�
вали… А можливо, таки лишалися? Подумалося,
що мелодії завжди існували, від народження сві�
ту, а йому випало неоціненне щастя й таємнича
місія – розчути їх, розпізнати у Всесвіті й подару�
вати людям. І коли Михайло відчужено плентав�
ся осінньо�дощовим тротуаром, мокрим від до�
щу, неначе від сліз усіх нещасливців, мелодії все
ще не полишали його. Низьке небо заляпане гус�
тою, непроникно�сірою фарбою, охолоджене во�
логе повітря з кожним подихом намагалося стати
володарем його душі, але Михайло виявляв спро�
тив, настирливіше утягував голову в комірець по�
ношеної куртки й гнав сумні думки геть, а вони
таки знову зліталися, дошкуляли, як і цей без�
просвітно нудний і одноманітний дощ. «Вчора –
сонце, лагідне, тепле, а сьогодні – осінній сум.
Вчора була надія, а сьогодні – відчай…», – музи�
канту здавалося, що це не просто осінь, не прос�
то дощ, це природа оплакує його нездійснені мрії
і хоче розрадити його – ластиться переможним
оранжем осіннього листя. Кожен черлено�золо�
тий листочок, здавалося, мав свою тональність у
межах октав. Зеленаві листочки були ще літом,
насиченою, яскравою гамою, а ці посвітлілі, вже
майже невагомі, звучали то у вищих регістрах, то
у нижніх, поєднуючи легкість і сум, і срібна, на�
дірвана парасоля павутинки, вся у бісері дощи�
нок, бриніла геть срібно, десь у піднебессі вер�
хньої октави, а темна пластика гілля тримала ту
павутинку, не відпускала, не давала злетіти, від�
находячи контроктавові співзвуччя – трохи за�
різкий контраст, але така мелодія світу… 

«На деревах листя ще свято, навіть у дощ, якщо
не дивитися під ноги», – музикантові стало жаль
утоптаного в багнюку осінньолисту, щось було в
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цьому журне й невідворотне… «Гетьте, думи, ви
хмари осінні, тож тепера весна золота», – поетич�
ні рядки зринули в Михайловій свідомості й заз�
вучали мелодією, крізь тугу пробивалася надія…
«І хоча наразі не весна, а осінь, але теж – золота,
незважаючи на дощ. Може, хтось колись ство�
рить цю мелодію? – подумав музикант. – Я не
зміг, але хтось невідомий, здатний боротися і пе�
ремагати, зуміє! Питаєте: що перемагати? Ма�
буть, найперше, буденність у собі, а тоді вже і в
душах інших, але вже не щитом і мечем, а лю�
бов'ю. Але я весь час ніби балансую над прірвою.
Варто лише упевнитися, що крил насправді в ме�
не немає і не буде, а можливо, й не було ніколи, бо
люди, звісно, не птахи й не янголи! Тож варто ли�
ше закрастися отруті страху, і вона здатна штов�
хнути в прірву… Та це лише сон, таки сон реаль�
ності, але… Що б сказав Фрейд про все це?..
І нефрейд – про ці медитації та рефлексії? І про
віртуальні імпровізації на сухих листочках каш�
тану замість клавішів рояля?»

На роботі все було звичним, і буденним, і вод�
ночас іншим. Ті ж самі металеві двері, тьмяне
світло, вогкість і холод у підвальній кімнатці ще
дошкульніші, ніж надворі, й ще запекліше, ніж
будь�коли, відчуття приреченості й прикутості,
таке дискомфортне й дратівливе, що Михайлові
кортіло втекти від самого себе й від усіх довкола.
За десять із гаком років музикант звикся і зжив�
ся зі своєю комірчиною відлюдька�пустельника,
але сьогодні турбувало передчуття, що все ми�
нає, стає чужим: і ці потріскані стіни, й заґрато�
ване віконечко… Це було незаперечне переко�
нання: щось доконче має переінакшитися – чи на
краще чи на гірше, Михайло не знав. Його наст�
рій змінювався водночасся, то знесамовитіла
зневіра жерла його зсередини, то надія – еліксир
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життя, на якийсь час знеболювала невидимі ра�
ни, то знову непоборний відчай кидав у провал�
ля, а потім на мить зблискували рятівні промін�
чики світла десь угорі, й він за них хапався… «Не
може бути життя щоденним стражданням. Неод�
мінно має бути нагорода за дні поневірянь. Ком�
пенсація. У мене тепер є мій білий рояль, мої
ненаписані мелодії – мушу їх вийняти із серця і
покласти на нотний стан, і вони, маю певність,
зазвучать... Не можу ж я піти з цього світу, не за�
лишившись…» І тут нещасник згадав, що Моцарту
було тільки тридцять п'ять, коли він уже створив
усе… «А мені – вже тридцять п'ять! А я ще нічого… –
злякався Михайло. – Світ руйнує мене день за
днем, а я таки настирно хочу відбудувати цей
світ. А поки що… – його погляд натрапив на старе
німецьке піаніно, що чекало реставрації. – Світу
доведеться почекати». 

Зовні – матова чорна поверхня полущилась і
потріскалась – нічого, він зніме старий лак, пок�
риє новим, дерево тут добротне, має чудовий ре�
зонанс. Усередині – Михайло відкрив кришку –
струни, як новісінькі, виблискують, усі молоточки
теж на місці, рівненькі – цей внутрішній меха�
нізм завше сповнював його серце відчуттям упо�
рядкованості й таємниці. «Всесвіт – теж великий
надскладний механізм. Його теж Хтось налашто�
вує, підрівнює, випрямляє, не обходиться без
болю і катаклізмів… Але, врешті, Всесвіт має
зазвучати, як симфонія! А раптом не зазву�
чить?..» – настроювач пробіг пальцями по акор�
дових співзвуччях, зіграв арпеджіо, кілька кла�
віш западають, на «фа» і «ля» першої октави треба
наклеїти пластинки – це щось на кшталт музич�
ної стоматології, будуть трохи відрізнятися, але
це не головне. «Зазвучить! Зазвучить! Неодмінно,
– переконував маестро сам себе. – Шлях до гармо�
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нії – це руйнування дисонансів – не тільки в музи�
ці… Але буває штучна гармонія – із дисонансів.
Сучасний світ – на штучних цінностях. Катаст�
рофи неминучі…». 

Михайло так захопився роботою, що жура й не�
певність забулися, упали на підлогу опалим лис�
тям, був сіверко, а тепер – південний бриз. Він ви�
рівнював звучання фортепіано, і вранішня мело�
дія відгукувалася в окремих нотках, спочатку ні�
би невпевнено, боязко, а потім випрозорювалася,
чистішала, починала світитися барвами. Музи�
кант притлумлював її зусиллям волі, заливав во�
дою, наче полум'я, втім не міг повністю загасити
та й не хотів… Мелодія ширилася з новою силою,
і Михайло бачив уже осінній пейзаж не із заґра�
тованого віконечка – кордони зникали, увесь світ
був, як на долоні. Щастя творчості дарувало таку
небуденну світлопрозорість у думках і тілесну не�
вагомість, здавалося – розуміє буття всіх речей.
Він декодував власну душу в оптимістичних, ле�
тючих пасажах, легко, невимушено, – в них було
стільки динамізму й енергії, що Михайло сам ди�
вувався і радів новому світовідчуттю: «Музикою
можна говорити до цілого світу, без перешкод, і
не важливо, що часто ні до кого мовити слово…».
Не втримався, вихопив із шухляди пошарпаний
нотний зошит і тремтячою рукою, нетерпляче,
почав наносити графічні знаки мелодії, напру�
жено прислухався, ніби мелодія насправді луна�
ла у підвальній кімнатці, й поспішав, потерпаю�
чи, що не встигне, що музика розлетиться увсі�
біч, як сполохана вітром відцвітаюча кульбабка. 

Під кінець робочого дня таки з'явилася Марга�
рита Віталіївна. Директорка була не в доброму
гуморі – Михайло це відразу збагнув. Він прикрив
зошит, більше від сором'язливості, але вона
встигла помітити.
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– А що це ти там шкрябаєш?
– Та так… – знітився музикант.
– На всілякі витребеньки на роботі нема часу,

запам'ятай. Я не за це тобі плачу. І ще: поясни
мені, шановний, чому я опиняюся крайньою? Ти
не можеш порозумітися зі своєю жінкою, а я маю
клопіт. Ти вчора просив мене продати тобі рояль,
так чи ні?

– Так, Маргарито Віталіївно, – сумирно відповів
Михайло. 

– Сьогодні щось змінилося? Ти хочеш поверну�
ти інструмент?

– Ні, Маргарито Віталіївно. 
Директорка зверхньо й роздратовано міряла

Михайла очима.
– Ні! – повторив настроювач. – Я справді вдяч�

ний, що продали й дозволили повернути борг із
зарплати. 

– Сподіваюся, твоя жінка�швачка вгомониться
й не буде погрожувати мені судом! 

– Вибачте, Люся і музика… Вони такі різні…
– Я маю право продавати інструменти, і я про�

дала тобі той злощасний рояль. Чи я на це, з доб�
рого дива, маю просити дозволу в твоєї Люськи?
Хто вона така? Хто дав їй право сунути носа в чу�
жі справи? Вона хто, Господь Бог? 

Михайлові боляче різонули слух вислови про
його дружину, але він змовчав, швидше від со�
ром'язливості й почуття провини перед Маргари�
тою Віталіївною. 

– Значить так, Михайле! – рішуче заявила ди�
ректорка. – Ви там собі, як хочете, сваріться�ми�
ріться, мені однаково! Але не вплутуйте мене у
свої мишачі війни.

«Хіба це мишачі війни? – запротестував музи�
кант подумки. – Не лише між мною і Люсею. Це
вічна боротьба. А ми, можливо, лише втягнені в
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цю постійну війну. Ми щось на кшталт військово�
зобов'язаних, тільки з протилежних, ворогуючих
таборів». 

– Михайле, ти мене чуєш? – голосно, майже в
самісіньке вухо, роздратовано крикнула Марга�
рита Віталіївна. 

Музикант відсахнувся і пильно глянув на ди�
ректорку: виявляється, Люся і Маргарита Віталі�
ївна неймовірно схожі! «Як я раніше цього не по�
мічав? Можливо, всі люди подібні одне до одного?
Тільки я такий один? Такий самотній?»

– У мене по зав'язку вистачає своїх турбот! Ось
так! – жінка черкнула долонею по шиї, немов зби�
ралася навіщось відрізати собі голову. 

– Пробачте, прошу, пробачте, – Михайло тере�
бив слова й сам собі здавався жалюгідним. –
«Я мовби мишенятко, що лущить квасолю у ми�
шачій нірці», – промайнуло в мізках. 

Маргарита Віталіївна вже не слухала дивака�
невдаху. Вона щосили грюкнула дверима, й не
висловлене нею ще якусь мить відлунювало в
нутрощах старого дерева і в нервовому стакато
металевих шпильок. Музикант дослуховував цей
звуковий месидж уважніше, ніж саму Маргариту
Віталіївну. А потім у знемозі опустився на сті�
лець, ніби приречений на страту. Майстерня з
маленьким заґратованим віконечком переконли�
во схожа на в'язницю, хоча тут музикант, можли�
во, як ніде інде, почувався вільним, бо був на са�
моті, а самота для нього часто була еквівалентна
волі. Він дивився на помережаний авторучкою
нотоносець, і щойно написана мелодія тепер зда�
валася не вартою уваги, пласкою, мертвою. «Ніби
гайвороння на лініях електромереж…», – Михай�
ло був розчарований. 

Думав напружено, до болю у скронях і в серці.
Думки були, наче металевий шріт: він падав на
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підлогу й розкочувався в усі закутки. Вже й но�
гою ступити було ніде... «Невже я справді ідіот?
Хіба може нормальна людина бачити власні дум�
ки? Вірніше, те, що від них лишилося – ці безі�
менні частинки, розсипані на підлозі, мовбито
свинцеві кульки?» Михайло зрозумів, що власни�
ми думками можна розстріляти самого себе. 

Плентався додому, ніби на чергову екзекуцію.
«Хіба справа тут у роялі?.. Я вже не переживу пов�
торну втрату себе самого!» Його погляд був, як
мрячний дощ, розпорошений на мікрочастинки,
водночас був скрізь і в той же час – ніде, нічого не
фіксував, ні на чому не затримувався, бо більше
зосередився у самому собі, в коловороті власного
болю і суму, світ зібгався до молекули дощу. Ми�
хайло зупинився біля колишнього купецького бу�
динку на вулиці Спаській, підняв голову до неба –
тут у кварталах старого міста ще лишилося пов�
но неба, не захаращеного багатоповерхівками.
Назустріч йому на вершині барочної башти біг
Меркурій. «Нам у різні сторони. Він на війну, а
я… теж на війну. Він біжить безстрашно, урочис�
то, стрімко, впевнено, а я ледве переставляю но�
ги, похнюпивши голову. Я шукаю миру – а скрізь
війна. Він переможець, а я переможений. Я де�
зертир, тільки я біжу не з бойовиська, а на бойо�
висько… А може, я теж переможець? Але ні, хіба
поразка може бути перемогою? Хоча, чого це я
про поразку передчасно?» – бідолаха змусив себе
посміхнутися – і до самого себе, і до Меркурія, і до
неба, й може, навіть до цілого світу – тільки хіба
цілий світ здатний помітити усмішку якогось там
маленького зігнутого чоловічка? «День за днем
намарне сподіваюся, може, завтра чи трохи зго�
дом стане легше, а воно з кожним днем стара но�
ша все важчає і важчає… І вже жили на серці
рвуться від утоми, як струни рояля, а пустелі – ні
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кінця ні краю. Скоро стану, наче соломина – по�
несе вітер, і ніхто не знайде… точніше, не згадає.
Або як та піщинка, малесенька, що й не розгледі�
ти, не відрізнити, загублюся в барханах піску…
А хочеться бути!.. Не старіти, не скніти, а перели�
тися в мелодію назавжди, як Бетховен! Смійтесь,
смійтесь... Скажете, занадто? Манія величі!?
Марнославство невдахи? Але... отак би перели�
тися джерельно, ніби з чаші в чашу, до останньої
краплі, й лишитись. Назавжди. Але… людина як
тріска… Музика вічна, бо музика – це любов, а
людина була – й нема… А любов – це Всесвіт, ніко�
ли не зникне. Слова, патетика? Так�ак… А жит�
тя�я�а… щодень б'є струмом, корчишся від болю,
хочеться зави�и�ити, ще й так принижує, що ви�
чавлює з тебе – ні, не раба (якби ж то!), а любов і
самого тебе… І ти вже навіть не порожній глек, а
лише уламки форми без змісту… Тоді вже не до
музики. Втомився, зневірився, хочеться зібгати�
ся калачиком, забитися у глухий, темний закуток
і навічно заснути… Я ніби є, але мене нема. Я при�
нижений бути не собою, а безіменним вішаком
чи віслюком – куди женуть, туди і йду, опираюсь –
б'ють і знову принижують. Я ніби прокажений:
не маю ні спокою, ні притулку серед людей, на�
віть у власній сім'ї зайвий…». 

Похнюплено увійшов до передпокою, ще й кур�
тки не встиг почепити на вішак, а дружина вже
тут як тут.

– Люсю, Люсю… – благально відсторонювався
Михайло від жінчиних слів, ніби від ударів канчу�
ками, але це тільки розжохкувало жінку ще біль�
ше. 

– Ти мене звинувачуєш, мовляв, я надто перей�
маюся вдяганкою, меблями, що де купити поде�
шевше, а ти? Ти не переймаєшся? Чим рояль від�
різняється від меблів? Ну чим? Скажи? Він теж із
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дерева, точнісінько, як і шафа, – знервовано на�
магалася допитатися швачка в музиканта.

– «Шафа з пресованої стружки», – подумав Ми�
хайло, але не сказав. Він зазвичай не сперечався
з дружиною, вважав це марним і обтяжливим для
душі. «Істина в пошуках взаєморозуміння, у здат�
ності дослухатися одне до одного, як до нот, – чи
гармонійно вони звучать, чи, навпаки, фальши�
во», – був упевнений музикант. – Але в житті чо�
мусь так багато дисгармонії – це заважає порозу�
мітися».

– Тільки з шафи користь є, а з рояля ніякої! – не
вгавала Люся. – Твій рояль лише місце займає.
Стоїть посеред кімнати одоробалом, і заважає
всім оця твоя забаганка! Так, мені хочеться гарно
вдягтися, бо я жінка! Це природнє бажання, а в
тебе – хвороба, збоченство. Це ж треба додума�
тись – під сороківку зробити самому собі мале�
сенький подаруночок! На цілу кімнату! Щоб ли�
ше дивитися на нього, пестити й обіймати! – Лю�
ся істерично й неприродно зареготала. Її сміх
здався Михайлові схожим на ґелґання відгодова�
ної гуски.

– Ну, ось рояль! Чому ж ти не граєш? Чому? –
кравчиня тицяла пальцем то на рояль, то на Ми�
хайла, немовби хотіла продірявити обох.

«Якби можна було отут, зараз, упасти замер�
тво, мовби козак на війні, – це був би найкращий
вихід», – Михайло знесилено присів скраєчку ди�
вана. Вранці він ще мав надію: може, Люся,
врешті, зрозуміє його, виявить співчуття, але
марно. Схоже, полум'я лише розгорається… 

Люся теж сподівалася, що Михайло її зрозуміє і
не буде жити ілюзіями, поступиться, як завше,
своїми інтересами заради неї та дітей. «Ти бач,
який настирний! Я з ним учора няньчилася,
вмовляла… Самій гидко. А цей жалюгідний ідіот
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проміняв мене на неживу річ!» – дружина почува�
лася скривдженою. 

– Ти мене ніскілечки не вартий! Ти замислю�
вався хоч раз: де б ти був, якби не я? Це ж я витяг�
ла тебе з того світу, з лікарні, чи ти забув? Ти ма�
єш мені дякувати – я все життя тебе терплю, до
цих пір не вигнала, хоч і без гроша: все ж батько
дітям. Чи ти думаєш, я лишилася б сама? – інтри�
гуюче і глузливо задерла носа дружина.

Музикант, зібравши сили, пошкутильгав пода�
лі від Люсі, але де сховаєшся у власній квартирі? 

«Де ти подінешся, відступиш! Нічого іншого то�
бі й не залишається! Ти слабак, безхарактерний
слабак! Повний невдаха! І�ді�от! Ти довго так не
витримаєш! Я не дам тобі життя з твоїм роялем.
Так і знай!», – мстилася жінка вже подумки. Її що�
ки паленіли, ніби від фізичних вправ у фітнес�
центрі. 

«Якби можна було куди податися і хоч трохи
відпочити в тиші й спокої», – музикант гарячково
перебирав у пам'яті своїх знайомих. – Ні, з них
ніхто мене не прихистить. Навіть якби хтось і
знайшовся, все одно я б не наважився завдавати
клопоту. Але далі так жити нестерпно… Від того,
що я інший, хіба я ідіот? Це куди не кинь оком –
повсюди глобальний ідіотизм – ось від чого треба
рятуватись, бігти не озираючись, щоб не пере�
творитися на соляного стовпа. Та куди бігти –
весь світ пекельний Вавилон, куди не ступи – вже
земля горить під ногами… Людству бракує здоро�
вого глузду. І, окрім того, люди не навчилися виз�
навати міру власної провини, людство множить
власні помилки й нищить саме себе».

– Знову літаєш в імпереях? Очі як у навіженого! –
Люся увійшла до кухні. 

– Люсю, дай мені хоч трохи вдихнути кисню…
– Чухрай у божевільню, якщо я тобі заважаю.
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– Люсю…
– Ти ж мене ніколи не кохав. Та й ніяку іншу

теж. 
Михайло вловив у голосі дружини щось на

кшталт жіночого честолюбства. 
– Ти нездатний кохати! 
Це вже був давній баняк болю. Піаніст аж

здригнувся: «Невже Люся права?»
– У тебе єдина муза – твоя Музика! Але ця муза –

фікція, виплід хворого розуму! Ото й усе! Музика –
то лише абстракція, облуда, а я – жива! В мене
душа, й вона, Михайле, болить, уяви собі, – скри�
вилася Люся й захлипала. 

– Люсю, Люсечко, заспокойся, не треба… – Ми�
хайло почувався розгублено й пригнічено. «Люся
таки сказала правду – я найбільше любив і люблю
Музику…» – доведений до відчаю музикант уже
сам не знав, чи він винен, чи все�таки жертва,
або і те, й інше… Побачивши Люсині сльози, бі�
дака ладен був просити прощення в дружини й
навіть розпрощатися з роялем… Лише б та зас�
покоїлася. Але щось зупинило, – може, біль влас�
них страждань… «У цьому домашньому Вавилоні
нестерпно, я занудьгувався сам за собою… Я ніби
у в'язниці, тут немає свободи, а де немає свободи –
там приниження. Тож як бути митцем, коли я не
маю змоги бути вільним? Воля дає сили, й тоді ти
Ікар, хай навіть на мить!..» 

– Не був би ти, Михайле, таким упертим шукачем
ілюзій, то й життя наше було б комфортнішим, не
таким… – Люся запнулася, добираючи слова.

«Сірим і нікчемним. Не такою німою сонатою», –
подумки завершив музикант недомовлене швач�
кою, але без роздратування, без посміху, лише з
гіркотою, з жалем, може, навіть із огидою – не
знати до кого чи до чого, і з відчуттям провини –
своєї.
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– Не таким сірим і нікчемним, – видихнула Лю�
ся, витираючи сльози. 

Чоловік здивовано глипнув на дружину… 
Весь місяць Михайло прожив, як у пеклі. Вдома

Люся не давала спокою, а на фірмі – Маргарита
Віталіївна. 

– Геть із глузду з'їхав? – Люсю дратувала чоло�
вікова покірність. – Ти завжди лишаєшся ні при
чому! А я повинна відстоювати наші інтереси. Це
через тебе я змушена адвоката наймати, гроші
викидати. Хто мені це відшкодує? Скажи, хто? 

– Михайле, ти думаєш я буду терпіти витівки
твоєї жінки�горгони? – надсаджувала голос Мар�
гарита Віталіївна. – До суду вона надумала пози�
ватися? Мовчиш, як… оселедець. Це з чиєї ми�
лості я маю проблеми? Ти мені ще маєш дякува�
ти, якщо вижену, де ти гроші візьмеш, щоб по�
вернути борг? Отак і роби людям добро, а потім
страждай! Усе мовчиш… Заварив кашу, а я по�
винна розхльобувати. Як ти можеш бути таким
твердосердим після всього, що я для тебе зроби�
ла? 

І так майже щодня. Михайло геть осунувся,
зблід, ще більше зігнувся і дивився на світ якось
приречено, змучено, з особливою вибачаючою
усмішкою, схожою на німе благання прощення у
кожного зустрічного. А ще музикант частіше
став бачити чудернацькі сни. Отак, ні з того ні з
цього, з доброго дива, наснився Джордано Бруно!
Так, саме той, котрого заживо спалили на кос�
трищі! У білій сорочці, ще й з метеликом на ма�
ніжці! «Хіба тоді, в середньовіччі були такі мете�
лики?» – подумав уві сні Михайло. А довкола ньо�
го, того Джордано, червоні язики полум'я… Аж
сичать – зміїно, пекельно. І десь звіддалека доли�
нає мелодія. Михайло напружив слух – так, це ж
«Патетична соната» – упізнав! «Ну, а соната – то
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вже із дев'ятнадцятого століття. Повний абсурд».
Прислухався – фінал! Оптимістичний, жагучий,
вольовий, навіть сміливий. Але хіба в трагедії є
оптимізм? «Щось не так у цьому світі… тобто уві
сні… А може, вся причина – в мені й більше ні в
кому? Можливо, в мене справді щось із психікою?
Може, я таки реально ненормальний?» – Михайло
згадав, що десь читав (напевно, у Фрейда?), що
сни – експлікатор внутрішньої людини. «Я ж йо�
го, цього Джордано, ніколи не бачив, ми із різних
епох, як він може мені привидітися? Може, існує
між століттями, точніше, між мною і тим єрети�
ком, замученим інквізицією, зв'язок на рівні під�
свідомості? Я навіть не знаю, чи він був правий
чи сміливий, чи, може, надто самовпевнений, чи
навіть одержимий, тобто, може, він теж був бо�
жевільним?» – думав уві сні Михайло, а коли при�
дивився, був здивований, бо насправді то він,
Михайло, а ніякий не Джордано Бруно. Оце так
перевтілення! Але хіба він єретик? «А онде ще
хтось – у чорному, в сірому, в масному? Невже
інквізитори? – як не намагався Михайло розгле�
діти обличчя, але бачив лише пласку поверхню…
– У гоголівського героя ніс відпав, а тут – повніс�
тю обличчя!? Нещасні люди…» – Михайлові пекло
не тільки полум'я, біль страху і несвободи, а ще
щось, схоже на безжальний і водночас жалісли�
вий жаль до людей без облич, усвідомлення своєї
провини, що не зумів пояснити, тобто… зіграти
на роялі, полюбити так, щоб змінити… обличчя,
котрих не було? «Але хіба це можливо? Я малень�
ка людина, прикута до стовпа, хай і віртуального,
як той таки Джордано, що я можу вдіяти? – й уже
прокинувшись: – Ні, я не єретик, я таки грішник.
Але хіба єретик не грішник? Грішник теж єре�
тик… Хоча це різні іпостасі, але митець – теж єре�
тик, силкується створити те, чого ще не існує.
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А може, існує? І сам себе добровільно спалює. Хо�
ча, буває й по�іншому… Мисленнєві химери бо�
лю! А може, таки любові?».

Щось коїлося у Михайловій душі, зовні хмари
згущувалися, чорніли, а душа його відбілювала�
ся, світліла, легшала, навіть, здавалося, підійма�
лася, наче повітряний аеростат до неба, напина�
лася, ширилася від очищувального вогню. Бідо�
лашний, геть затурканий і принижений, музи�
кант, як не дивно, відчував біль�жаль і до Люсі, й
до Маргарити Віталіївни, й до цілого світу, цього
несходимо великого Вавилону, який насправді
може виявитися маленькою піщинкою, котру по�
жере вогонь… Його біль був перемішаний із про�
щенням, лагідністю і любов'ю. Михайло відчував,
що він ладен найбезнадійнішого злочинця чи
вбивцю прихистити, ніби маленького нерозваж�
ливого хлопчика – він же так багато не розуміє,
він наче сліпець. Як не пожаліти? Навіть, якщо
той здатний убити�спалити свого благодійника!
Та це музиканта не лякало, він у такі хвилини по�
чувався сильним, безстрашним, здатним витри�
мати все і відродитися наново, навіть із вогню.
Все це так суперечливо, незбагненно, незвідано,
бо душа людини – море без берегів. Хоча… були
жаскі хвилини, коли море здатне було в одночас�
ся перетворитися на піщану неродючу пустелю…
Чи змогла б тоді пустеля знову оновитися у море?
Можливо, пройшли б віки й віки, а життя люд�
ське таке короткочасне, і кожен день може стати
останнім… Знову ця навісна діалектика химер?
І хто ж він – святенник чи грішник? Чи просто не�
щасний, а може, все�таки щасливий? Від того,
що інший, чи від того, що самотній? А чому са�
мотній? Бо інший… Але хто в цьому світі, що ко�
титься у прірву, не самотній? Але хтось самотній
у страху, інший – у меркантильності, а хтось
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самотній у любові, але в любові неможливо бути
самотнім. Від цього душевного плюралізму свідо�
мість Михайла навіть не роздвоювалася, а розпада�
лася на окремі суперечливі пазли, з яких немож�
ливо скласти цілісну картину, він часто вагався у
всьому, був непевний навіть щодо звичайних бу�
денних речей: «Чи вони насправді існують, чи мені
тільки здається? Можливо, цей сучасний, матері�
альний, світ – теж усього�на�всього непояснимий
міраж, а справжнє – все невидиме. Тоді й музика
справжня, бо невидима, навіть та, яку ніхто не
чує, і навіть та, яка ще не створена. Але ні, не
так… Хоча… Бо ж біль, душевний біль – це ж во�
гонь, який спопеляє. Але ж цей ніким не розчутий
(як і ненаписані мелодії) біль душі – похідний, до�
тичний до жорстких чи жорстоких реалій цього
світу. Але куди сховаєшся від себе самого, від
власної двоїстості й болю? Ніде – ні у видимому
світі, ні в невидимому… Треба пересилити біль,
але як? Перелити в музику і стати вільним?..
А що, коли біль постійний, коли біль – божевілля,
тобто воля чи неволя? Чи все ж таки біль – це мет�
роном душі, її знак якості? Але й біль буває різ�
ним, бо й люди всі несхожі… Хоча іноді неймовір�
но подібні одне до одного – всі без винятку. А як же
інакше – всі ми на одній�єдиній землі, мандруємо
небом�всесвітом… Що я цим хочу сказати? Сам
не знаю… Тілесне, душевне, духовне… Тисячі вуз�
ликів, ланцюгів, навіть маленьких гострих шпи�
льок… і багато розкиданого каміння. Іноді мені
здається, що від волі людини так мало залежить.
Проте все життя – це поєдинок між добром і злом,
світлом і пітьмою, найперше – в собі».

…Таки за позовом Люсі було призначене судове
засідання. І Люся, і Маргарита Віталіївна – обидві,
кожна зі свого боку – запрошували, власне, нака�
зували з'явитися Михайлу як свідкові. І дружина,
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й директорка вважали, що кожна з них має право
скористатися його підтримкою, бо все це через
нього. Бідолашний музикант лише дивився сум�
ними очима, дивно посміхався і нічого, нічогі�
сінько не говорив. 

А вночі, напередодні суду, Михайлові наснився
апокаліптичний сон: глобальні катаклізми, море
стало, як кров, земля – розпашіле вогнище, сонця
більше немає, блакитного неба – теж. Тільки чор�
ний Лаокоон хмар і диму. Всі загинули. Всі! Лише
він один лишився на планеті… Страх самотності
досі не звіданий. 

– Сашку? Мар'янко? Люсю? – волає в паніці Ми�
хайло, розуміючи, що ніде нікого. Він сам. Один.
Ні чужого, ні знайомого, ні стороннього, ні друга,
ні недруга… Він один.

Прокинувся від страху й відчуття провини…
«Напевно, я таки справді егоїст чи навіть ідіот, і
зовсім не дбаю про дітей і Люсю? Але ж я страж�
даю… Чому я так страждаю? Таки справді я один
на планеті»… 

Люся все�таки витягла Михайла силоміць, ма�
ло чи не за руку, мовби нетямущу дитину, але
вже у коридорі, біля судової зали, він виявив
спротив і подався геть, страшенно кульгаючи,
мовби поранений птах із відтятими крилами.

– Вернися, я кому кажу… Ідіот, – спересердя
крикнула Люся і відвернулася від цікавих очей
сторонніх спостерігачів.

Музикант повернувся до свого рояля. Німо схи�
лився у чорній задумі над клавіатурою: «Біле,
чорне, біле… А в житті: чорне, чорне, чорне…
Світ – це ж корінь від слова «світло»! Чому ж він
перетворився на кромішну пітьму? Світ має бути
іншим – білішим, гармонійнішим». Так кепсько й
нестримно було на душі в Михайла, вимучував
дратівливий стан безсилля і втоми й тоскне
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відчуття самотності – здавалося, пітьма чи вели�
чезна яма поглинає його… Мовби після давньої
автомобільної катастрофи, тільки тепер вірту�
альна чи, радше, душевна катастрофа для Ми�
хайла набула глобальних масштабів… Музикан�
ту здавалося, що його спіймали й втиснули в
прокрустове ложе клітки, він відчайдушно мета�
ється, б'ється об невидимі ґрати, силкується виб�
ратись на волю, а… насправді – закляк на стільці
перед роялем, і сам собі здається мертвим або
принаймні приреченим. Навіть замість думок –
чорна прострація, тупий біль, чорне безголосся
душі, схоже на хаос, точніше, – на пустелю. І що
найстрашніше – Михайлові здалося, що музики
більше не було… Глуха ніч душі. Й усе… Нікого ні�
де. Тільки він анахорет, пустельник. 

«Як вибратися із цього лабіринту, а може, це
лабіринт без виходу? Тут треба було тільки прис�
тосовуватися, щоб вижити, захворіти на амнезію –
забути за власну сутність? Або працювати ліктя�
ми, не звертаючи уваги на чиїсь розбиті носи й
розсічені скроні?.. Але що тоді лишиться від мене?
І що станеться із сучасним суспільством, хворим
на амнезію різних форм і на сотні інших недуг, із
безпам'ятством нації? Хай там як… але допоки
живу – творитиму… Інакше не можу, бо очікування
сприятливого часу ще тяжче й небезпечніше за
всі облуди й кайдани світу. Хіба є чи була коли�
небудь для справжніх митців комфортна для
творчості епоха?». 

Як багато в цьому житті може змінити один�
єдиний випадок, хтось рушив не на те світло,
вчасно не натиснув на гальма… Хтось просто не
звернув увагу на ближнього… Як би склалася до�
ля, коли б не та автокатастрофа? Михайло, за�
мислювався над цим усього кілька разів, він ні
про що не жалкував, не жалів себе, бо хіба у владі
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людини повернути вісь часу навспак? Не тримав
зла ні на винуватця трагедії, ні на когось іншого.
«Непрощення – це не любов, це грузило, почепле�
не власноруч на шию самому собі: неодмінно за�
тягне у вир, – був переконаний він. – Із нелюбові
не народиться любов. А творчість – це плід любо�
ві, великої любові!». Михайло ладен був боротися,
але не з людьми, а з обставинами. Він навчився
без негативу ставитися до кривдників – це далося
нелегкою працею душі, бо душа, в якій бракує
світла, помножуватиме темряву, – був перекона�
ний митець так само, як і в тому, що творчість –
це завжди боротьба найперше з самим собою, а
потім уже із перешкодами, негараздами, суєтою
буднів, із нерозумінням… 

Він повертався сам до себе, ніби з іншого, по�
тойбічного, світу. «Хіба я, Михайло, геть безвіль�
ний, нічогісінько не здатний змінити в цьому світі –
от хоча б додати краплинку музики в застояний
штиль буднів? Але для того, щоб бути маестро…
так багато треба. В мене ж намагаються реквізу�
вати навіть мій рояль, не просто рояль, а рояль
мого дитинства, без будь�якої анестезії, наживо
відривають від серця мрію і ставлять тавро: ідіот!
Треба було напружити всі сили, щоб знову поча�
ти сумніватися, вірити, любити, й урешті, може,
найголовніше, як для музиканта, творця – почу�
ти рятівні нотки мелодії… крізь дев'ятий вал ду�
шевного шторму. І музикант сміливо вдарив по
клавішах рояля. Гучні, полум'яні акорди, ніби з
горнила роздмуханої кузні, й тремтливі окремі
звуки, легкокрилі, трохи сором'язливі, трохи нев�
певнені, злітаються метеликами в світлу, ніжну,
сповідальну мелодію – він ухопився за авторучку,
записуючи до нотного зошита. «Ось воно, справ�
жнє – світло, народжене у горнилі душі, з вулкана
страждань! Світло любові! Ось він, довгоочікуваний

Оксана СМОЛА

342



плід!» Уява художника малювала картини: білі лі�
леї обпалювало полум'я, нещадно, жорстоко, але
вони від цього ставали ще білішими й прекрасні�
шими. Дві контрастні теми – дві стихії зіткнулися
в нерівному поєдинку. Ці основні лейтмотиви –
переконлива художня дійсність – під пальцями
маестро на клавіатурі білого рояля. Поспішаючи,
мережив закарлючками нотівник – пам'ять ре�
тельно фіксувала кожну нотку, кожну музичну
фразу.

Михайло в екстазі натхнення відчув у собі дос�
татньо любові й сили для цієї одвічної, важкої,
спопеляючої і нерівної боротьби, й мелодія була
цьому доказом – це була пристрасна мелодія жит�
тя, гімн красі, це була перемога добра й любові,
може, занадто патетична, але така глибока й смі�
лива, і головне – щира і справжня! 

Суд був недовгим і недолугим. Люся і Маргарита
Віталіївна трималися гордовито й упевнено.
Поважному судді в довгій чорній мантії, схоже, з
самого початку було все зрозуміло: закон є закон,
і він не дозволяє самостійно купувати дорогі речі,
які коштують більше певної суми, без письмового
дозволу іншого з подружжя. Звісно, такі позови
рідкість. Особливого інтересу в судді ця справа не
викликала. Він за своє суддівство чого лише не
надивився, його перестали цікавити й позивачі,
й свідки, і колізії людських доль уже не виклика�
ли ніяких емоцій, він навчився професійно, рад�
ше формально, керуватися Законом, уміло при�
лаштовуючи відповідні параграфи і пункти до
тих чи інших судових справ, і набув безпристрас�
ного вигляду вершителя людських доль. Власне,
таким і має бути суддя, але…

– Чи ви поцікавилися, навіщо йому цей рояль?
Чи він уміє грати? – запитав суддя Маргариту Ві�
таліївну, більше для годиться. 
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– Так, пане суддя, звісно, я здивувалася. Неаби�
як! Хто б міг подумати, що Михайло, – «цей тихо�
ня, відлюдько», – майнуло в мізках директорки, –
здатний виконати складний музичний твір. Та
ще й на мистецькому рівні! Він налаштовував
інструменти, пробував гами, арпеджіо… Але то
таке, – махнула директорка рукою, – кожен нас�
троювач так�сяк володіє інструментом. Того ран�
ку Михайло тільки побачив – «той осоружний», –
білий рояль і мовби наново народився. Він вико�
нав «Патетичну сонату» без зусиль, природньо,
чим дуже мене здивував. Цей твір не кожному
професійному музиканту до снаги, а Михайло
грав дивовижно, я зрозуміла: він, «цей пентюх,
цей пентахорд», – першокласний піаніст!
Пам'ятати цю довгу сонату від «а» до «я», без нот –
просто нереально. А минуло стільки років! Нон�
сенс! Михайло професійний музикант. Повірте, я
не помиляюся! Він зажадав придбати рояль у ра�
хунок зарплати, і я не бачила причин для відмови.

– Мій чоловік був піаністом високого рівня, – за�
пишалась Люся і зверхньо обвела поглядом при�
сутніх. – Він навіть об'їздив із концертами чима�
ло країн. У Німеччині був, у Чехії, ще там десь, не
пам'ятаю… Та потрапив у автокатастрофу, втра�
тив пам'ять, частково, але цього було досить…

– У нього що амнезія? – запитав суддя.
– Ну�у, да! Була, – непевно відповіла Люся. «Хоча

ідіот був, ідіотом і лишився», – подумала, а судді до�
дала: – Уявіть – студент консерваторії геть забув
музичні твори, раніше їх виконував, а тут нічого
не міг пригадати і взагалі був якийсь дивний… Ще
травмував пальці. Яка вже тут може бути музика?
А за бренькання дома – ніхто грошей не платить!

– Так вам би радіти – до чоловіка пам'ять повер�
нулася, – втомлено мовив суддя у суворій чорній
мантії. 
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«Є чому радіти? Де я тепер шити буду?» – Люся
промовчала, закопиливши губи.

– А що ж ваш чоловік? Що він каже? – поціка�
вився вершитель закону.

– Ні�і�чого не каже. Чудний ходить… І все! Мов�
чить, наче в рот води набрав!

– Він що вдома не грав ні разу? 
– Жоднісінького! Вірите?! Лише гладить клаві�

ши рояля і дивно посміхається, уявіть собі, – за�
гиготіла Люся. 

Суддя здвинув плечима й порадив:
– Може, варто до психіатра звернутися? 
– Ага, ще на психіатра витрачатись! – запере�

чила швачка поважному речнику закону. – Я й
так знаю, що він ідіот!

Рішення безпристрасного служителя Феміди бу�
ло жорстким: фірму зобов'язали інструмент забра�
ти, а гроші повернути позивачці. Люся була вдово�
лена! Вона аж репалася від переможної зловтіхи.

Коли рояль виносили з квартири, він, прощаю�
чись, скрикнув по�дельфінячому. Музикант сто�
яв мовчки, лише споглядав смутними очима й ус�
міхався, тремтячою, дитинною усмішкою, яко�
юсь прощальною чи прощаючою…

Швачка безжально зиркала на безпорадного
музиканта, з її очей аж лилася осклизла патока
задоволення:

– Ну що?.. Я ж тобі, дорогенький, утовкмачува�
ла – все буде по�моєму! А ти не йняв віри. Тепер
поцілуй свій рояль на прощання. Грати ти все од�
но не граєш! То що ж тобі зостається? Лише обні�
мати й цілувати цю мертву потвору на трьох кри�
веньких ніжках, – злостилася Люся. 

– Жі�і�нко, та побійтеся Бога, – урвався терпець
Юхимовичу. – Ви ж з'їсте свого чоловіка живцем.

– Це ти мені? – вирячила очі Люся і відрізала: –
Бога я не боюся! Я сама собі… бог! 
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– Ото ж то й біда… – тихенько, ніби сам до себе,
мугикнув той.

– Швидше забирайте це одоробало звідси та
йдіть, – Люся затримала на язиці «геть», зіткнув�
шись очима з колючим і насмішкуватим погля�
дом Голоблі.

– А хто нам, шановна, заплатить? – інтригуюче
запитав він.

– Я вам ще й платити маю? – силувано пирхну�
ла штучним сміхом Люся. – Скільки нервів і часу
мені це коштувало! А я ще й маю платити? 

– А чому я маю за так тягати ваш рояль? – зі
спокійною іронією відпарирував Голобля.

– Ходімо, хлопці, все одно нам доведеться, –
втрутився літній вантажник.

– Ні, Юхимовичу, почекай! Ви на фірмі, у вас
зарплата і своє начальство, а я з іншої парафії!
Хочете несіть без мене.

– Іди вже, не доливай масла у вогонь, – намагав�
ся напоумити той напарника.

– Я хочу, щоб піаніст заплатив. Через нього ця
каша заварилася, то нехай і платить.

– Хай платить, ми що, крайні? – підтримав Ру�
дий. 

Михайло схопив із вішака куртку, згадав, що
вчорашній приробіток таки не віддав дружині, не
з умислом – просто забув. Шаснув у внутрішній
карман, але пальці нічого не нащупали, – тільки
холодний потріпаний атлас, і поглянув на дружи�
ну з болем і докором… Люся нахабно просвердли�
ла чоловіка густо підмальованими очима, і він
безнадійно опустив голову, ніби під гільйотину.

– На, бери, тільки замовкни, – втиснув у руку
Голоблі зіжмакані купюри літній вантажник.

– Юхимовичу, ти чого? – винувато закліпав той.
Бідолашний музикант гарячково накинув ста�

реньку курточку й, зігнувшись, пошкутильгав
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східцями вниз, не озираючись, руки його тремтіли,
а на обличчі – застиг страдницький вираз. 

– Михайле, вернися! – заволала Люся. 
Голобля від несподіванки не втримав купюр, і

вони впали додолу. 
– Михайле! 
Та музикант уже не дослухався до гармидеру.

Він безстрашно шкутильгав, налягаючи на ко�
віньку, ризикуючи розпластатися на брудних схо�
дах. Йому вже все одно. Вже не було повернення
назад, а чи був шлях уперед? Михайло продирався
крізь полум'я і не відав, чи залишиться живий. 

Злякана Мар'янка вибігла на східці:
– Тату! Вернися! – закричала донька й кинула�

ся навздогін у кумедних пухнастих капцях.
Дівчинка майже наздогнала його при виході з

під'їзду. Батько обернувся і глянув на доньку з су�
мом і болем, ніби прощаючись. І хутчіше, припа�
даючи на ліву ногу, пошкандибав навпростець до
дороги. Після снігу з дощем дорога була ковзка,
розкатана автомашинами. Михайло від нервово�
го потрясіння майже нічого не бачив перед собою,
він, очевидно, й сам не зміг би пояснити, куди він
іде й навіщо. Тільки в паніці поспішав так, ніби
рятувався чи втікав од смертельної небезпеки.

Мар'янка ошелешено дивилася услід батькові,
якийсь час вагалася, а потім зі сльозами на очах
залементувала: 

– Тату, татусю, я тебе люблю!
Але цих слів Михайло уже не розчув у нароста�

ючому шумі вантажівки, яка мчала на нього, від�
чайдушно сигналячи. Уникнути катастрофи вже
було неможливо…

2008, 2011
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Море і небо	о	о! Апофеоз світла! І недосяжна
глибина! Не лише води, а й неба! Мій білесенький
вітрильник гойдається на лагідних хвилях, не	
мовби на матусиній долоні. 

Я пливу	у	у! 
Дві половинки – вода й небо – повна	повнісінь	

ка чаша, у яку я пірнаю із головою, по самі вінця,
без боязні втопитися чи захлинутися. Це відчут	
тя цілковитого щастя! Несподіване. Тихе. Нез	
глибиме. Безкрає. 

А тільки ж…
Чим потужніше й радісніше переживання коло	

сальної гармонії, тим гостріше відчуття драматиз	
му – холодне, мовби віхола в степу. Знаю: лагідний
штиль буває перед бурею… Усе в житті мінливе й
непостійне... Тільки запитую з надією: Господи,
невже знову? Звідки їй взятися, тій бурі? Може,
все минеться? Бо ж небо наразі – погідне й тихе?!

Я пливу	у! Віртуальний аркуш на екрані моні	
тора здається безкрайнім морем… Я, ніби білий
вітрильник, віддаюся легкому бризу й пливу у
відкритому морі, вся у білому, щоб не обгоріти від
південного сонця. Хоча за вікном – березнева
провесінь, бруньки лише розплющують очі, але
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життя вже пульсує в заплутаних коренях дерев, у
ще промерзлій, тужавій, наче кам’яний дзвін, зем	
лі. І слово теж пульсує, ладне ось	ось розквітнути!

І я пливу	у! Розкрилено. Натхненно. Раптово
відкриваються небесні шлюзи, і Божа благодать
щедро ллється на мене сяючим водограєм. І на
пластиковій комп’ютерній клавіатурі мої пальці
віднаходять небесну мелодію. Відчуття потрясної
нутряної глибини і світла все ще триває! Ось за	
раз, у цю мить, це усвідомлення щастя творчості,
напрочуд глибинне й осяйне, як море, як небо, як
світло, як сонце! А тільки чомусь усі слова, в на	
маганні передати дорогоцінні хвилі внутрішньої
гармонії, видаються блідими й невиразними, на	
че крейдяний малюнок на шкільній дошці. 

Надвечір дно зненацька міліє – море стає пусте	
лею – холодною, зимною… Уночі, мовби вигна	
нець	мандрівник, пробираюся темними безлюд	
ними барханами в пошуках вранішнього світла –
лихоманка не минає. Новий весняний день не
приносить полегші, температура підіймається до
критичної позначки на термометрі, але це ще
можна перележати	перетерпіти, якби не галопу	
ючий серцевий ритм – усе довкола тремтить, як
зірвана квітка, котру жене вітер за кривавий об	
рій… Минає із півгодини, година й температура
швидко спадає, ніби сходить сніжна лавина в го	
рах або тануть крижані кучугури від весняного
сонця. Падаю у криницю без дна, запоморочливо
довго. А потім, лише на мить, коротку мить, нас	
тає просвіток – миттєва алюзія свободи, кілька
хвилин дивлюся вільними очима на світ і на саму
себе, але лихоманка знову набирає обертів, як
дзиґа, як хуртовина, котру не зупинити нічим,
ніякими ліками. Так триває щодня і щоночі – дов	
гий тиждень. Чіпко тримаюся за промінець надії,
стоїчно, без нарікань, без боязні, без жалю, із

Віват, життя!

349



усвідомленням того, що чергову пустелю треба
пройти – ніхто за мене цього не зробить. Відчу	
ваю: Господь поряд, і тому я ніби крихітна ма	
ленька зернина на теплій і лагідній долоні, яка
ще має прорости й дати плід.

В автомашині швидкої допомоги, ніби в карце	
рі, темно і холодно. Фельдшер у кабіні біля водія,
крізь скло бачу його потилицю… Немилосердно
трясе. Із усіх сил тримаюся за металевий пору	
чень на дверях, а це непросто – з фібриляцією і
тахікардією… На вибоїнах підкидає на фанерно	
му стільці хіба так! Але що ж? Такі у нас дороги…
Уже недалеко, ще трішки – і лікарня, – заспоко	
юю сама себе.

А далі – кожен крок по сходах, ніби виборсуван	
ня із в’язких тенет... Надсилу. Задихаючись. 

Двері. Ще одні… Коридор, ще одні двері, кори	
дорчик і нарешті – відділення швидкої допомоги.

– Сідайте тут і чекайте, – медсестра вказує на
тапчан.

Від тахікардії у свідомості шумують кипучі води
гірської річки, бурлять, накривають то зимною,
то пекучою хвилею, що не вистачає повітря. На
якусь мить тривожно темніє вир, зусиллям волі
вдається оминути пастку, а потім знову – хвилі й
темнава паволока перед очима. 

– Прошу зробіть кардіограму.
– Без лікаря не маємо права, – відповідає мед	

сестра.
– Зараз прийде, потерпіть! – озивається інша.
Минає півгодини, а то й більше, а чергового лі	

каря все ще немає! Закрадається підозра: може,
лікар удома?

– Скажіть, є черговий лікар? – питаю якомога
чемніше, хоча мені зараз не до правил гарного
тону, кожне слово дається нелегко.
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– Степан Степанович у поліклініці. Ми вже те	
лефонували. Зараз прийде!

Що можна робити о восьмій годині вечора в по	
ліклініці? До того ж поліклініка – поряд… Пекуче
огниво в серці спалахує відкритим полум’ям ув
очах, задишка збільшується. 

Уже медсестра нервує:
– Ну, де він?
– Та дзвонила не раз! Сказав: уже йде! – відповідає

інша, вставляючи паперову стрічку в кардіограф.
Нарешті показується у дверях Степан Степано	

вич, сімдесятилітній окуліст. 
– Ну, що тут за паніка? Кажи, що там сталося?

– втуплюється в мене скельцями окулярів, що
спалахують холоднючими вогниками від елек	
тричного освітлення. 

– Кар	ді	о	гра	му зро	біть! – вимовляю по складах.
Від кожного слова і поруху руки зір застилає су	

тінь, а в скронях мовби набат – гарячий, черво	
ний. Від нього перехоплює дихання. 

– Та зробимо ми тобі кардіограму! Нащо вона
тобі здалася, та кардіограма? – жваво й роздрато	
вано вигукує офтальмолог і розмахує худими дов	
гими руками, що стирчать із коротких рукавів
медичного халата. 

Це вже було, 2009 року, на день святого Вален	
тина… Фібриляція передсердь і тахікардія. Цей
же тапчан, брудна наволочка на подушці, все бу	
денно, мляво, хамовита медсестра – їй ніяк не
вдавалося знайти вену і зробити заштрик. І гос	
тре відчуття миті, що зветься життям. Відчутної
миті, яка, немовби округле яблуко, здатна обір	
ватися будь	якої секунди з дерева життя... Тоді
теж не було страху, лише дивний спокій, умирот	
ворений, криничний, от тільки кам’яна брила
лежала на грудях і заважала дихати і треба було,
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як ломикаменю, пробиватися крізь її товщу. Все
суєта суєт – думка, спокійна, схожа на безболісну
ін’єкцію чи, може, на гарячу вогняну кулю, що об	
пікає руки… Все суєта – це так очевидно… Життя
тут, на грішній землі, у вирі сучасної цивілізації,
зі щоденною біганиною, проблемами, сподіван	
нями, самотністю – все суєта, подібна до руйнів	
ного цунамі, накриває з головою, що можна вто	
питися… Укотре слова Соломона про марноту
людського життя – такі зрозумілі, як аксіома, що
не потребує доказів. 

Степан Степанович усе ще тримає в руках ву	
зеньку стрічку кардіограми й німо глипає то на
графічний малюнок, то на мене…

– Фібриляція? – питаю.
– Що? А	а… А чорт його зна! – заклопотано від	

повідає лікар і звертається до медсестри. – На	
дішліть на телекард в обласну лікарню. А я зараз
кардіолога викличу!

Серцебиття – до ста вісімдесяти – не стишуєть	
ся, а пульс – лише сімдесят, нігті – кольору синьо	
го барвінку. Дефіцит пульсу. Розумію небезпеку
кисневого голодування, прошу Степана Степано	
вича про кисневу маску.

– Немає в мене маски! Ми тобі життя рятуємо! –
лаконічно відповідає лікар.

Лежу на тапчані, замість подушки – моя кур	
тка. За вікном – темний овид, ніби прірва… Дум	
ка ніби постріл: чим це все скінчиться? Господи!
Ну, вже чи кордарон капайте чи що! Я вже три	
маюся з останніх сил! Уже скільки годин минуло
з початку нападу! 

Вловлюю окремі фрази – Степан Степанович
(лікар десь неподалік) намагається добросовісно
додзвонитися до кардіолога (ну, і за це дяка!), до
когось із терапевтів – усі відмовляються. Схоже,
ніхто не хоче брати відповідальність за проблемну
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пацієнтку… В усіх свої клопоти… Може, в когось
вечеря на столі вичахає, а тут… Та й погода псу	
ється…

Знову заходить Степан Степанович і геть сум	
ним, утомленим голосом наказує панночці в біло	
му халатику:

– Лєно, на каталку і в реанімацію. 
Реанімаційне відділення на третьому поверсі,

зупиняємося біля вантажного ліфта – він зачине	
ний!

– Ларисо, де ключі?
– А я знаю?
– Ну, так біжи давай…
– Вєчно з цими ключами морока!
Поки одна з панянок у білому халатику (певно,

санітарка або як зараз кажуть – молодша медич	
на сестра) шукає ключі, інша втішає:

– Вам таки сьогодні повезло! У реанімації щас
нікого, ні післяопераційних – нікого. Будете в ок	
ремих апартаментах! 

– Повезло? – уточнюю.
– Ну, а то! Чи самій лежать, чи зі старим дядь	

ком?
– А що там… усі разом?
– А ви думали? У реанімації не до статевих від	

мінностей!

У	ух! Яка крижана постіль, ніби мене вкинули
оголену в ополонку – і спробуй – випливи! Надія –
лише на Господа! 

– Чувствую, що нам сьодня буде всенощна! –
неприязно глипає на мене санітарка, літня непо	
воротка жіночка.

Почуваюся незручно, бо розумію, що завадила
спокійному відпочинку тьоті Дусі. Якби я могла,
то піднялася б і пішла додому, але ж… 

Поки медсестра підключає електроди до монітора,

Віват, життя!

35312  О. Смола



думаю про те, що як важливо підтримати хворого
гарним словом – це найперше лікування – щось
на кшталт простягненої руки допомоги, особли	
во, коли людина опиняється над прірвою – між
життям і небуттям, вірніше, між земним життям
– і вічністю! І не знає, чи вдасться здолати небез	
пеку! 

Сумно, незатишно й холодно – не тільки від хо	
лоду…

– Скільки годин минуло з початку тахікардії? –
запитує реаніматолог, рудоволоса струнка жінка
передпенсійного віку. 

– А зараз котра… година? – теж питаю.
– Десята.
– Годин п’ять. 
– Кордарон струйно – дві ампули, – дає вказівки

черговій медсестрі Тамара Віталіївна і нашвидку
гортає мою історію хвороби, комусь телефонує по
мобільному. 

Повертаю голову до вікна, чути, як у скло уда	
ряють крапки дощу, ніби хто шпурляє заледені	
лими горошинами смутку, набирає у пригорщі –
й у шибку, а за вікном – масляна, густа й смоля	
ниста темінь. Осмуга болю за ранком – до спазму
в серці… Господи, чи буде ранок? 

Біля ліжка – в сірій куртці, в кепці – теж сірій
(на ворсі тканини – краплі вологи) Анатолій Олек	
сандрович – ургентний терапевт. Це він. Його
опущені вуса, схожі на горобині крильця, нависа	
ють наді мною – ось	ось упадуть… Лікар мені чо	
мусь здається маленьким, ще меншим і худішим,
ніж є насправді. Анатолій Олександрович усе та	
ки кращий терапевт у районній лікарні – уже спо	
кійніше! Він пильно дивиться поверх моєї голови,
певно, на монітор. Але… погляд лікаря ніби злет
літака, що віддаляється – він тут наразі непри	
сутній. Нічого не говорить, тільки кладе поряд,
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на пусте ліжко, якусь штукенцію – мені не видно.
Здається, дефібрилятор. Усе добре! Все	таки, ко	
ли що, то є надія… Так що все о’кей! 

Якщо не рухати ні рукою, ні ногою, бо наймен	
ший порух прискорює серцебиття, то ще нічого,
можна лежати, – заспокоюю себе. Киснева маска
є! А це вже плюс! Бо при гіпоксії гинуть клітини
мозку! А як без мозку?.. 

– Панангін, кордарон крапельно, – наказує мед	
сестрі реаніматолог.

– На панангін алергічні реакції, збивався ритм,
– повідомляю лікарю. 

Бракує сил, і мій голос, ніби відірваний осінній
листок, шерехкий, ледве чутний.

– Кажете, на панангін алергія? 
Тамара Віталіївна підіймає брови, зморщуючи

чоло, і чи то пильно, чи надто скептично дивить	
ся на монітор і вимовляє фразу, схожу на свинце	
ву надувну кульку (вона падає мені на лоба, тіль	
ки гуля віртуальна – її не видно):

– Цей ритм важко чимось зіпсувати! 
Лунає нестримний дует сміху анестезіолога з

ургентним терапевтом.
– Дякую, заспокоїли! 
Теж скептично сміюсь, бо що мені лишається?

Не плакати ж!
– Кордарон крапельно – три ампули з фізрозчи	

ном, не будемо з панангіном. Глюкозу п’ятипро	
центну, корвітін – два флакони, аспаркам – дві
ампули, вітамін С. Клексан – чотири міліграми.

От тільки ковдра відкинена з одного боку, але як
її потягнеш на себе, коли на згині лівої руки флек	
са з підключеними крапельницями, а на правій –
автоматичний тонометр? Спадає на думку карти	
на Ежена Делакруа «Свобода, що кличе вперед!» У
реанімації не до сентиментів, а я посміхаюся, над	
силу, ніби ковтаючи гірку пігулку.

Віват, життя!

35512*



– Анатолію Олександровичу, ЧСС знижується –
вже сто двадцять!!

– Угу! Все тоді! – відповідає терапевт. – Я пішов,
Тамаро Віталіївно.

– Добре, я теж зараз уже додому, – і до мед	
сестри: – Свєто, дайте їй ще…

Я не розчула незнайомої назви… З моєю алер	
гією на медпрепарати, навіть гомеопатичні, всі
незнайомі ліки – ніби гра в рулетку: пощастить –
не пощастить… Намагаюся довіритися лікареві і
не надто її дратувати з цього приводу. 

Санітарка запихає мені в рота пальцями якусь
пігулку… Огидно! Поки перед очима кілька се	
кунд кружка з надщербленою емаллю, виринає
думка, ніби закинений гачок у море: з цієї круж	
ки, напевне, пили ті, котрі вже… 

Усе	таки примушую себе зробити ковток, бо
що ж тепер? Відворотний смак води з водопровід	
ного крану – до нудоти. 

Ритм стає хаотичним. Таки не треба було ков	
тати пігулку… 

– Усе. Фібриляція перейшла в миготливу арит	
мію. Так зазвичай і буває, – каже Тамара Віталіїв	
на. – Все. Так може тривати і три дні… Свєто…

«Три дні?» – мене це трохи бентежить, але не по	
даю виду. 

– Свєто! Ще глюкозу, кордарон 2 ампули і кор	
вітін – докапайте ще флакон, – говорить черговій
медсестрі. – Я все в листі призначень розписала.
І тиск контролюйте, обов’язково, щоб не знизив	
ся менше дев’яноста.

Прошу Світлану поправити ковдру. Повертаю
голову – бачу Тамару Віталіївну мовби за куліса	
ми театру, в коридорчику: лікарка одягає куртку
і виходить. Зауважую, між іншим, що я не поміти	
ла (напевно, критична ситуація дається взнаки!),
коли залишив відділення ургентний терапевт!
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Тільки дивлячись на електричний плафон, бачу
його вуса, схожі на горобині крильця…

Медсестра підвішує препарат у пластиковій
упаковці на штативі для внутрішньовенних вли	
вань. Цей препарат салатного відтінку – ніби сік,
вичавлений із весняних бруньок!

– Це що? – питаю.
– Корвітін, – відповідає медсестра.
Виникає, незважаючи на критичний стан, ціл	

ком закономірне питання: хіба можна змішувати
кордарон із корвітіном? Але не наважуюся запи	
тати… Тільки вслухаюся у монотонний сигнал
монітора: пі	пі	пі…

– Лікар вночі не чергує? – запитую.
– Завтра Тамарі Віталіївні на восьму на роботу,

і платять мало, – пояснює медична сестра і додає:
– Я світло приглушу, а ви спіть. І щоб не піпікало,
не заважало, – вимкну сигнал! 

Тьотя Дуся десь там хазяйнує за стіною, грюка	
ючи посудом, гукає.

– Свєта, іди вже чай пить!
Зостаюся сама. Але як тут заснеш? Кожні п’ят	

надцять хвилин автоматично міряється тиск,
стискаючи руку. І	і… навпроти, біля стіни – не мо	
жу розгледіти – лялька, дитина? Здається чи нас	
правжки? Звідки тут дитина? То ж не ліжко? Ні
наче, а що? Напружую зір, але чіткість ліній втра	
чається… Все	таки наполегливо вдивляюся, на	
магаючись зрозуміти… Начебто стіл, а далі хтось
лежить… Немовля? Не схоже? Щось із зором чи з
психікою? Запитати чи, краще, не треба?

Реанімація мені чимось нагадує дитячий садок,
коли немає статевого розрізнення, люди стають
трохи дітьми. Згадую Біблійне: «Будьте як діти»,
але там із іншого приводу... Реанімація – ніби
проміжний етап між народженням і… Re – це як
лист на email у зворотному напрямку… Анімація –

Віват, життя!
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тут теж послідовні фази руху… Тут нічого не тре	
ба: ні одяг, ні, тим більше, набуте матеріальне –
усе тлінне й несуттєве перед безкомпромісним,
суворим і нещадним лицем Вічності.

Крап… крап… Голки, що стирчать у флексі, –
ніби дешева біжутерія для домогосподарок, що
займаються рукоділям у стилі популярного hand	
made. Відчуття оніміння в ногах і холоду. І самот	
ності. Не тільки тут, під храп медсестри, а тієї са	
мотності, яка не минає, яка постійна, немов бич,
кайдани, горб… спокута за щастя творчості… Хо	
четься спати, але ніяк… Заплющую очі в знемозі
– тілом пробігає судома. Самотність здається
надщербленою філіжанкою гіркого напою, кот	
рий іноді важко визначити на смак... Прислуха	
юся… У вікно дрібними льодяниками сипле сні	
гова пороша. Далеко лунає мелодія, тиха, чарів	
на, така яка буває весною, коли біло	біло квіт	
нуть вишні. Чому ж тоді сніг?

Відчуття загострюються. Все так просто і зро	
зуміло перед обличчям Вічності, яка десь там, за
чорним блискучим квадратом вікна, в якому ві	
дображається лампа, монітор, крапельниця…
Тиша. Дивлюся то на монітор, то у вікно – варто
переступити через поріг, що відділяє хату від
подвір’я, і все…

Напружую зір: здається, навпроти хтось пово	
рухнувся… Очевидно, таки дитина… Але я не
впевнена… «Вам повезло! У реанімації – нікого!»
Я ж пам’ятаю, що сказала панянка в білому. 

Але… не відчуваю ніг, і стан не покращується, а
погіршується… Може, так і має бути? Схоже на
інтоксикацію… Але чи варто звертати увагу на
такі дрібниці? Бо зараз ідеться не про окремі про	
яви, а про життя… 

У той же час відчуваю абсолютний спокій! Ну і
що, коли довкола – темінь, і негода, і гострі скелі,
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об які може розбитися вітрильник? Почуваюся
на долоні Господа! Але прислухаюся до душевно	
го штилю у зимову негоду – і оцей спокій якраз і
насторожує, бо життя – на волосинці… Але ні
страху, ні жалю, тільки драматичне усвідомлен	
ня вічності серед особливої, мовби дистильова	
ної, тиші в реанімаційному відділенні. Ця тиша
здатна розірватися на гострі уламки, ніби вибу	
хівка на поясі камікадзе… Чому так?

Нерви настренчені, мовби тятива, тонка, гос	
тра, здатна в будь	яку мить теж розірватися! Дос	
татньо легесенького подуву вітерця, від якого оси	
пається абрикосовий цвіт, щоб горда тятива жа	
лібно й проникливо заспівала, ніби скрипка. Чи,
далебі, заплакала… Відчуття роздратування…

Хочеться обірвати одним рухом усі оці електро	
ди і злетіти… метеликом! Легким, невагомим,
життєрадісним. Без болю, без відчаю, без скорбо	
ти, без невидимих душевних тягарів. Легко, гра	
ційно змахнути крильцями… і злетіти! І все. І ста	
ти вільною. Назавжди! Але щось тримає невиди	
мими ниточками, може, не настільки надійними,
але тримає, важчають крила. Хто? Що? Старень	
ка матуся? Щось іще? Позасвідоме відсторонен	
ня від невідомості? Відчуття невиконаного
обов’язку, життєвої програми, невирішених ду	
ховних проблем? 

Якщо випливу крізь темну хуртечу цієї березне	
вої сніжної ночі, то буду жити… 

Лежу оголена під потріпаним простирадлом і
тонкою лікарняною ковдрою поверх, із електро	
дами на грудях – страшенно холодно. До оніміння
думок… і до судом – варто на хвильку склепити
повіки. Заснути не вдається – стискає руку ман	
жета автоматичного тонометра. Можу закинути
голову і побачити монітор. На периферії показ	
ники пульсу дуже низькі.

Віват, життя!
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Нарешті підходить, позіхаючи, медсестра.
– Пульс 23? Це може бути? – запитую.
– У вас – може бути! – відповідає вона.
Ну і як це розуміти!
– Тахікардії вже немає, – кажу Світлані. 
– Дуже добре. 
– Навпаки – брадикардія. Може, достатньо кор	

дарону і… що там іще? 
– Усе, що назначила лікар, маємо докапати! –

лаконічно відповідає медична сестра і знову за	
лишає мене саму.

Тиша. Така відточена, ніби лазером – надзви	
чайно гостра. І я – над прірвою у житі… (Пам’ята	
єте Джерома Селінджера?) Чи над урвищем, як
канатоходець, а внизу – шумлива бистрина гір	
ської річки. Просуваюся, крок за кроком, тільки
не по натягненому канаті, а по загостреному лезу
ножа, сталевому – воно врізається у стопи до кро	
ві. Намагаюся ступати невагоміше, легше, щоб
лезо не так глибоко ранило тіло. Тут головне –
сміливість і чистота серця. Тоді ніскілечки не
страшно! Тримаю рівновагу – не тільки тіла, а й
душі, хоча наразі лежу на реанімаційному ліжко	
ві. Такими очевидними стають звичайні речі.
Кожна людина приходить у цей світ без нічого і
йде, не взявши нічого. Але все життя – це скла	
дання копиць сіна, чи, радше – мотлоху, чи хай
навіть матеріальних статків або грошей – на бан	
ківський рахунок. Усі життєві сили йдуть на тлін	
не. Машини, квартири, холодильники, город, ку	
ри, гуси, Канарські острови, неаполітанський за	
мок і звичайний замок на дверях – безкінечний
ланцюг речей, бажань, мрій, компромісів… О	о	
го скількома принципами доводиться жертвува	
ти, щоб наскладати всілякого майна, домогтися
посади, а потім на ній утриматися... І навіть як	
що трудитися за жебрацьку мінімальну платню –
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від дзвінка до дзвінка, аж поки не закалатають
поминальні дзвони, – усе одно… Істина часто за	
чинена в шафі на амбарний замок, громіздкий,
іржавий – із часом ніхто не згадає, де ключ і чи
він узагалі був?! Музеєфікація совісті. Ні, ні – му	
міфікація!

Думаю про жахіття війни… Безглуздість смер	
тей мирного населення – вражаюча навіть на від	
стані. У моєму маленькому містечку на півдні Ук	
раїни нічого, на перший погляд, не змінилося,
але у свідомості відбулися тектонічні зсуви: на
сході війна, на нашій землі – війна! Війна на Ук	
раїні… А війна – це насильницька смерть. Що че	
кає на Україну, мою рідну Україноньку? 

За темним овидом вікна гуготить вітер. Негода.
Війна – теж негода, і хвороба – також… Чим за	
кінчиться цей поєдинок? Між мною і негодою?..
Стає жаль утраченого часу, нестерпно жаль. Лі	
нощі, марнота буднів, то одне, то інше, а час –
безцінний, незворотній... Утрачений час – це не
піщаний годинник, його не перекинеш догори
дригом.

Спадає на думку старий Сантьяго Гемінгвея,
самотній рибалка, якому випала вдача зловити
велику рибину і покара – зустріти на шляху аку	
лу… Я теж серед моря, борсаюся у хвилях ночі,
темних, студених. Я теж самотня, теж зранені
руки і теж не здаюсь, хоча мирно лежу на реані	
маційному ліжку в пластиковій кисневій масці,
під’єднана до монітора й крапельниць, і мій
Гольфстрім – холодний	холоднючий, аж не відчу	
ваю ніг. Але є надія, мовби запалений каганець у
темну ніч, яку силкується задмухати вітер. А ще
надія, схожа на вітрильник у бурхливому морі.
Нехай як завгодно б’ються хвилі об корму, су	
шить сонце і вітер, і шторм, і негода, й небезпека
– я допливу, допливу – до берега життя!

Віват, життя!
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Великі чорні квадрати вікон, урешті, світліють,
стає більше простору. Можу розгледіти дівчинку –
важко визначити вік (певно, років десять), вона
підключена до апарату штучного дихання. Усе	
таки не глюки – дівчинка реальна…

Світ стає видимим: уже здатна розрізнити об	
риси гілля, землі не видно – треба піднятися, а ні	
як, бо прив’язана, із електродами на грудях, наче
для того, щоб не вирвалася й не злетіла на прозо	
рих, трохи зім’ятих і покалічених крилах, ніж	
них, як у літнього метелика, які зовсім не пасу	
ють до суворої погоди і суворого часу. 

Дівчинка вже прокинулася і, скоцюрбившись,
читає книжку, що стоїть на шкільній підставці.
Одутле обличчя з червоним нездоровим рум’ян	
цем, схожим на кропив’янку. От тільки… Дівча не
в змозі самостійно перегорнути сторінку, кивком
голови дає зрозуміти Дусі Іванівні, коли та з’явля	
ється у полі зору. 

Власні переживання відступають, ніби мана з
очей. І чужий біль, трагізм долі дитини уявляєть	
ся на фоні весняно	зимової круговерті за вікном,
як драматична вистава, яка триває і триватиме…
вічність, довжиною у людство, допоки…. Чому,
Господи? Це не запитання, це крик душі, мовчаз	
ніший за мовчанку і сильніший за всі громи світу.

При погляді у вікно десь у глибині свідомості
починає потужно лунати мелодія арії Каварадос	
сі – з опери Пучіні. Скільки в цій мелодії перемож	
ної сили, радості, болю, смутку – одночасно!
Скільки експресії і імпресії, що я опиняюся на са	
місінькому вершечку потужного цунамі, біля са	
місіньких хмар, незважаючи на втому і безсонну
ніч. 

Медсестра знімає кисневу маску, відключає
крапельницю і повертається до вікна, затуляючи
спиною нуртуючий сніжний краєвид. 
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– Ого! Як мете! – голосно вигукує вона. – Скіль	
ки снігу вже! Як же тепер? Бідненькі мої туфель	
ки! Як мені вас жалко! 

Потріскані від кисню губи злегка щемлять, ніби
то гіркуватий присмак життя чи свободи. Чи, мо	
же, долі, котру обрала сама... Чи того й іншого?.. 

Арія Каварадоссі все ще звучить… Пасажі віхо	
ли і потужні пасажі на скрипці – біль і радість –
доконечно гострі, тремкі. 

Біль і радість, біль і радість… 
Не бачу землі, бо несила піднятися на ліжкові,

хоча уже вільна – без електродних шнурків, але
можу бачити сиві пасма віхоли, живописні й рух	
ливі. Наприкінці березня у вранішню пору вони
здаються нереальними. Ще б пак: учора яснооко
усміхалося сонце й ніщо не віщувало разючих пе	
рероджень природи! Врешті, я теж не думала, що
опинюся в реанімаційній палаті районної лікарні.

Медсестра усе ще заклопотано дивиться на сні	
гову завію.

– Мої туфельки! Як я дійду до дому? Це ж я за	
мерзну! – каже вона тоном примхливої панянки.

– А ти шо, в туфлях явилася? – питає санітарка.
– Ну да! Івановна, тепло ж було. Учора така по	

годка класна була, откуда я знала, що сніг?!
– Свєто, ще всього можна ждать!
З’являється у дверях Тамара Віталіївна. Помі	

чаю, що лікарка чимось роздратована. Учора во	
на була доброзичливішою, можливо, тому, що я
могла не допливти до берега життя? А сьогодні
вже можна не церемонитися...

– Свєта, зніми ще кардіограму, – наказує мед	
сестрі. 

– П’ятдесят ударів, – повідомляє реаніматолог. 
«Брадикардія», – констатую про себе. 
– Ну як? – запитує вона, повертаючи голову до

мене.
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– Нормально! – незугарно відповідаю, бо почу	
ваюся все ж таки не надто добре.

– До вас хтось прийде? – питає лікарка.
– Не знаю… 
Рудоволоса жінка дивиться на мене очікуючи:
– Як це ви не знаєте? У вас же хтось є? 
– Мама	пенсіонерка… Вона з дому нікуди не

виходить, родичів не маю. 
– А чоловік?
– Я не одружена, – кажу всміхаючись, ще не

зовсім розуміючи в чому справа і чому від моїх
слів у лікарки такий вираз обличчя, ніби я її обра	
зила! 

– О	о! А хто за все заплатить? – промовисто пи	
тає Тамара Віталіївна. – Хто відкупить ліки? Ви ж
не думаєте, що ми безкоштовно вам уводили і
кордарон, і кораксан? І корвітін?

– Кажіть скільки, все повернемо, не переймай	
теся, – намагаюся заспокоїти жінку в білому
пом’ятому халаті.

– Та це не мені! – підвищує голос лікарка й утуп	
люється в мене поглядом риби марени, ніби я пе	
ред нею завинила. 

– Та це не мені! – повторює голосно. – Я за все
маю відзвітувати!

Мені вручають список медпрепаратів, які тре	
ба відкупити. Лікарка повертається до санітарки
й медсестри:

– На візок – і в терапію.
А за вікном – тріумфальний ранок, торжество

світла! 
Я не бачу своїх очей, але переконана, що в мене

теж веселі, як і в Сантьяго, хоча трохи сумні й
промовисто карі, блискучі очі людини, яка не
здається!

2015
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