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Біла квітка ромена

Ото наївся

Старі кирзові шкарбани і злиняле солдатське галіфе Овдій 
Ледень скидав лише тоді, коли лягав спати.

Вряди-годи йому допомагала їх стягувати, така ж лінива або 
ще й більше, його благовірна, аж занадто симпатична, але завжди 
замурзана Дунька Леденчишина.

А любов у них не розлий вода і, як видно, назавжди і до гроба. 
І любляться вони де тільки збіжаться: і під копицею, і в коноплях, 
у хліві чи у коморі, чи там куди їх Бог послав.

Чи будуть такими лінивими і їхні нащадки, ще невідомо. 
Відомо тільки те, що їхні двійко старшеньких леденчат: хлопець 
і дівчинка по три роки підряд ходили до першого класу (доки сніг 
випаде), напружували свої мізки абияк, а потім глава сім’ї ізрік: 
«Досить! Грамотні. У нас більше ніж до десяти лічити нічого, а 
ви вже ті тонкощі освоїли».

А четвірка меншеньких ще белькочуть щось незрозуміле, 
лише найстаршенький уже лепече: «Мамо, ням-ням і мамо, писі».

А в хуторі Лубенці Овдій з’явився як тать, невідомо звідки 
і пристав у прийми до чорноокої, рожевощокої з ямочками на 
ланітах, високої і стрункої, як билинка в полі, але рідко вмиваної 
Дуняшки, матусю якої прозивали довготелеса Леденчиха, 
бо, давно відійшовший у потойбіччя, її чоловік користувався 
призвіщем Леденко.

Баби вже теж на світі не було, а молодята жили дружно, хоч і 
бідно, перебиваючись з хліба на воду. Інколи підробляли у наймах 
у сусідів чи родичів, а коли отримають зароблене, почаркуються 
молдавським «Кальвадосом», зажують карамелькою і Дунюня 
затягує:
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– Оце піч я протопила, 
Дітям супу наварила, 
Гуляю я... Ой, гуляю я!
А приймак, що не пам’ятав із пісні жодного куплета, підтягував 

лише приспів: Ех, гуляю я! – і підсвистував.
Коли саме він прибився до хутора і як його до того називали, 

ніхто не знав, бо весілля не було, і все відбувалося тишком-
нишком, тому для хуторян він став Леденчишиним приймаком 
на ймення Ледень, тобто ледащо.

Співучими були всі леденці зроду-віку від старого і до малого, 
навіть кирпата «освічена» десятирічна донечка час від часу 
мурликала:

– «Ой, мамо, мамо, мамо, люблю сусіда Йвана...»
І синок, такий собі бевзь, інколи щось мугикав не по-нашому.
А щодо родителів уже і не скажи. Він росточком від горшка 

два вершка, вона гнучка і висока бере його на руки, а він обніме 
її за шию і спроквола розмірено і задушевно розпочинають: 
«Посіяла огірочки рясно над водою...»

Леденів у хуторі особливо не шанували, але і відкоша не 
давали. Терпіли за послужливість та веселу вдачу. Завжди їм 
щось позичали: то дрібку солі, то окраєць хліба, то два сірники 
для розпалу в печі, бо Овдій завжди жалівся: «Що за оказія така: 
подивишся у людей повна піч дров і палає аж гуде, а собі вкинеш 
два поліна, а вони лише сичать та тліють».

Як і більшість хуторян, Леденчишини тримали в господарстві 
корівчину, хоч невеличку і сухоребру, але «моню» для дітей вона 
трохи з паші приносила.

А традиція ще з дідів-прадідів у хуторі велася така, що 
пастуха громадської череди хуторяни по черзі підгодовували: на 
обід лаштували сяку-таку торбинку з їжею, а після пасовиська 
пригощали вечерею досхочу. Без різносолів, але чимось 
смачненьким, у залежності від достатку господаря.
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От і сьогодні підгодовувати неповнолітнього пастуха Олексія 
Бальму випало Леденчишиним. На обід вони десь розжилися 
шматочком пожовклого старезного сала, додавши із своїх запасів 
окрайця лемішкуватого хліба і пляшку прокислого березового 
соку. А на вечерю Овдій пообіцяв малому приготувати вишукане 
блюдо за власним рецептом.

Малий півдня після зжованого окрайця, бо сало погидував, 
ковтав слиньки, мріючи про вишукане блюдо Леденчишиного 
приймака.

І ось він на покуті, під божницею, за слизьким від лепу столом 
у Ледня.

Із-за комена російської печі поблискують чорні, як вуглики, 
оченята Овдієвих мал-мала-менше. Старша донька з матусею 
сидять на лаві навпроти і аж роти порозкривали, чекаючи на 
вишукане блюдо.

Господар, не поспішаючи, засунув у пельку печі рогача і витяг 
з темряви закіптявленого горщика:

– Упріває, – каже, – з самого ранку кутя з шкварками – «по-
леденськи» з відбірного ячменю».

– От тобі й на, – подумав Олексій, – кутю, як правило, готують 
з найкращого зерна пшениці цьогорічного обмолоту, а тут із 
ячменю, може, ще й не віяного, з остюками. Знаю я ваше відбірне.

А горщик уже на столі. Господар простягає щербату дерев’яну 
ложку:

– Кусай на здоров’я, – він трохи сюсюкає, як справжній чукча.
Пастушок зачерпнув, а в горщику зашурхотіло пересушеними 

і пригорілими зернами ячменю.
Поверх ложки красувалася скоцюрблена в три погибелі 

шкварка із товстелезної шкурки, як у дикого кабана.
Олексій зрозумів, що розтовкти її можна тільки зубилом з 

допомогою молотка. Тоді він відібрав одну з найрум`яніших 
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зернин, положив її на зуб, перекусив і почав жувати, щоб 
упевнитись ячмінь це чи кукіль.

– Со, смасне? – запитує Леденчиший приймак, а ті, що сидять 
навпроти, аж плямкають від нетерпіння і собі приложитись до 
вишуканої страви. 

Олексій таки допер, що в горщику дійсно ячмінь, але 
твердющий як мисливський дріб номер сім. Він відклав у сторону 
шанцевий інструмент і підвівся:

– Со, уже накусался? – запитує господар.
– Від пуза, – каже пастушок, – тепер доїдайте.

Невмирущі кнопкодави

А починалося все із звичайнісінької аш два О, але добряче 
газованої.

У чарівному місті над оспіваною Довженком Десною, 
обласному центрі Чернігові, як і на всій вільнодихаючій імперії 
народів-братів, незважаючи на всеохоплюючу морально-
комуністичну філософію і заповіді Божі зі скрижалів патріарха 
Авраама, з′явилися бісівські ісчадія – газо-водо-автомати.

Тоді ж з′явились і кнопкодави. Підходить до залізяки-монстра 
з мідною трикопієчною монетою, відправляє її у сталеву утробу і 
тисне на кнопочку. А він тобі і бризгоне у «обчественную» склянку 
дару Божого, – холодної водиці, густо замішаної бульбашками 
вуглекислого газу. І таке вже воно незвичайне питво. Ковтнеш 
з похмілля або під час липневої задухи одним махом ущерть 
наповнену посудину і відчуваєш неземну благодать: у горлі так, 
неначе кішка подряпала, а у животі аж забулькає. Закотиш від 
задоволення чи переляку очі аж під лоба і знову тиснеш один чи 
два рази, наповнюючи своє рідне пузо про запас, доки пряжка від 
ременя не вдавиться у живу плоть.
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А черга чекає. Вони теж хочуть, а посудинка однесенька. Дехто 
з нетерплячих криє і покриває дорвавшогося до громадського 
корита триетажним, благим, як на його думку, матом.

А якщо хтось нетерплячий простягає до монстра за подаянієм 
руку з власним келихом, на нього цитькають: «Куди ти прешся, 
капловухий невмивако, зі своєю брудною помийницею?»

А згодом, коли вже і комунізмом трохи повіяло, подекуди 
поставили і зовсім безкоштовні поїлки. Тисни скільки твоя 
збуджена душа забажає і упивайся.

Спочатку такі штукенції появилися у виконкомах і партійних 
установах та у будинку пристарілих, а потім і всі продвинуті 
директори і начальники почали «споювати» безкоштовно 
будівників світлого майбутнього. 

Тиснули кнопки безбожно і кому не лінь.
У декого вже і бульки з носа поперли, а він тисне до посиніння 

вказівної пучки. Це вже були перші ознаки комунізму: «Кожному 
по-потребі». З′явилася навіть окрема каста кнопкодавів-
професіоналів, котрі за копійку обслуговували безруких 
кнопкодавів, а за дві – поза чергою.

Так і тиснули, доки якийсь чи то генеральний конструктор, 
чи дуже обдарований рядовий міліції винайшов пристрій для 
забезпечення безпеки руху сліпих і зовсім немічних громадян 
та недорослів. Нового кнопконатискача було прикріплено до 
стовпів на пішоходних переходах біля гуртожитків, біля лікарень 
і закладів освіти. Зовсім сліпі й немічні дякували Богові і 
Конструктору: «Прости і помилуй його, Господе. Він пам′ятник 
собі воздвиг нерукотворний». І, мабуть, було за що.

У ті часи, часи перемігшого соціалізму повністю і остаточно, 
придбати нового ГАЗ-21, чи, «Москвича-403» міг лише Герой 
Радянського Союзу або тричі заслужений стахановець і ті, що 
«по-блату», а простори вольної і суверенної борознили добиті до 
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ручки: «Москвич-401», «Побєда» і латані-переварені трофейні 
мотоцикли «Цундап».

Іноді перехрестя перетинав кінний екіпаж на гумових 
передніх колесах сто раз списаного колісного трактора Хе-Те-Зе, 
а його керманич завжди зупинявся і чемно вітався з пішоходом із 
палицею чи «шпаками» в червоних галстуках.

А згодом італійські макаронники з своїм капіталістично-
недобитим устроєм, щоб нажитися на продвинутому невтомними 
агітаторами радянському електораті, запропонували, а потім 
і збудували на березі затиснутої кам′яними лещатами Волги 
технологічно продвинутий інкубатор з виготовлення автівок ВАЗ.

Їм у пику, потомки славних запорожців почали серійно 
клепати сімейну малолітражку з призвіськом «Горбатий», в 
яку з допомогою коліна впритул до обшивки втискувались три 
риболови-самоучки у товстелезних кожухах, із льодоломами, 
трома ящиками для харчів і півлітри «Столичної» за рубля і 
вісімдесят сім копійок. «Горбатий» був такою ненажерою, що 
куди тобі до трьох забугрових вазівок, проте невтримно дерся 
по гоголівських дорогах, як рогатий жук по гівну. Інколи ставав 
навіть іномаркою, бо його бачили на гірських трасах не зовсім 
соціалістичної Югославії. А якщо прихопиш із собою дві 
каністри бензину і півмішка сухарів, то в ньому можна місяць 
ночувати зимою в умовах Воркути.

Заворушились і звичайні радянські бендерівці, доводячи до 
«совєршенства» чудо-гуркало-всюдихід «Волинь».

На шляхах зарябіло, замерхтіло і заблискало.
Ось тоді і теленькнуло в голові якогось високопоставленого, 

але не дуже обдарованого міліціянта: – «Евріка! Негайно 
встановити на кожному перехресті, де потрібно і непотрібно, 
кнопконатискувачі, щоб механізований електорат не давив і не 
калічив загазованих водо-газо-автоматами кнопкодавів!»
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І встановили. На кожному, навіть перед тюрмою, де електорат 
був надійно затиснутий мурами з мереживом колючого дроту по 
всьому периметру.

А кнопкодавам, що вже добряче набили руку на газо-водо-
автоматах, тільки того і подай. Почали тиснути. Безперервно. 
Одному несила від натужно булькаючого газом живота, а 
«обчественние» туалети на все місто лише два, і щоб зайняти 
чергу, потрібно поспішати через перехрестя.

У іншого натискача на похмілля так пересохло в горлі, що він, 
уздрівши на протилежній стороні вулиці автомат, ладен за стакан 
газованого коктейлю продати свою нікчемну душу першому-
ліпшому із грішних ангелів війська сатанинського.

За ним тисне кнопку і повія, що хоче першою зустріти 
чужоземця з делегації, яка прибула, щоб навчати совків уму 
розуму.

Ще один тисне, бо йому «кудись нада».
А механізовані перед перехрестям стоять, як укопані, 

накопичуються, загазовують вуглекислими аерозолями 
багатоповерхівки загазованого вуглекислими коктейлями 
електорату. Ідилія.

Останнього із могікан монстра-водо-роздавача люди в місті 
над Десною бачили поряд з вивіскою «Народний рух», бо його 
активісти поки що продовжували промочувати своє охрипле, 
хоч і луджене, горло після привселюдних галасливих дискусій з 
комуняками. Але і він, нарешті, зник, як зникла облвиконкомівська 
чорна «Волга» після ковбасної революції. Пам′ятаєте знамените 
на весь Союз чернігівське: «Хто з′їв моє сало?» 

Проте відомо, що святе місце пустим не буває, і затурканий 
революцією до безтями електорат уздрів біля одного з перших 
відділень «Полікомбанку» міцно приклепаний до стіни пристрій. 
Банкомат називається.
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Спочатку кнопкодави його боялися: «Замість грошей банкомат 
надсилає тобі мат, а твою картку поглинає навіть не розжовуючи. 
Брехун і ненажера».

Але набута залежність кнопкодавів до кнопконатискання 
і настирне спонукання затурканих фінансовими ділками та 
розбудовно-оновленим законодавством бухгалтерів установ 
щодо виплати жалюгідних зарплат і пенсій поступово зробили 
своє. У кнопкодавів з′явилося друге дихання, і процес пішов.

Дехто з продвинутих почав застосовувати давно набутий 
досвід, – дати під дихало затискувачу накопичувального або і 
просто так, знічев′я. Іноді спрацьовувало. Ошелешений монстр 
іноді блював у обличчя кривднику мідними копійками.

Але уявити сьогодні життя без цих, помічених каїновою 
печаткою, пристроїв просто неможливо. Зникли величезні черги 
біля кас і в бухгалтеріях. Кнопкодави без ніяких тобі проблем 
і особливих потуг до копієчки вигрібають свої кровні і не так, 
як раніше, клянуть роботодавців, бо ті неначе і не причетні до 
мізерних виплат за ненормовану працю.

Та хрін з ними, банкоматами, бо дехто до цього часу посилає їх 
матами, а куці залишки грошенят зберігає у банках півлітрових, 
«замкнутих» пластмасовою кришкою.

Не так уже й давно в містах і навіть у деяких селах згорьовані 
різними видумками жмикрутів і казнокрадів жінки в черговий раз 
заголосили: «Помилуй, Господе, прости і заступи, Царице небесна, 
Божа мати… і де вони взялися на нашу голову гральні автомати». 

Не те, що вишколені і треновані кнопкодави, а навіть малолітня 
шпана, тікаючи з уроків, просаджує механічним грабіжникам 
усе до копієчки, що дала ненька, відриваючи від серця останнє, 
щоб підтримати отрока від фізичного виснаження. А деякі 
дорослі кнопкодави вже віднесли в заклад не тільки останню 
сорочку, а навіть душі ще не народжених нащадків. То хіба це не 
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витвір сатани? Хіба це не гірше ніж наркотична залежність, теж 
дарована людям рогатими з потойбіччя.

Може, і простить Господь заблукавшим овечкам їхні гріхи, ошу-
кані душі, збочені гріховодниками, коли настане друге пришестя.

Може, і помилує. Але не всіх. Хіба можна прощати тих 
кнопкодавів, що глумляться над Божими заповідями (не убий, 
не украдь і люби ворогів своїх) і нахабно нехтують мирськими 
законами, нормами людяності і Конституцією свого народу, 
завідомо просторікуючи про його щастя, прирікаючи його на 
злидні, натискуючи брехливі кнопки в перервах між мордобоєм. 
Це не випадково одержимі демоном, а сучасні невизнані патриції, 
що свідомо продали свої душі міченому трьома шістками заради 
наживи і розкоші.

А нещодавно, ідучи з городу, Олексій Бальма побачив, як 
рознаряджена і нафуфирена молодичка підсаджувала своє трилітнє 
чадо до кнопки на перехресті, щоб воно безпричинно зупинило 
потік транспорту, не відаючи, що ці кнопки навіть там, де вони 
потрібні, давно не працюють, як відслуживша своє бутафорія і 
яку ніхто не збирається ремонтувати, бо це суперечить здоровому 
глузду. Зупинився. Став спостерігати. Кнопки тиснули всі, хто 
підходив до перехрестя: і старенька з клунками через плече, 
мабуть, із села; і студент із потертим дипломатом; білявка з віями 
аля-Нефертіті і сигаретою між пучками з довгими, як у Конфуція, 
нігтями, але фарбованими; бомж із підсиненим і приплющеним, 
як у монгола, оком і навіть молодший сержант міліції.

– І куди їх несе, і яка така нагальна потреба у нашому 
інтелектуально продвинутому і безмежно заплутаному бутті, – 
подумалось Олексію.

Не тиснув кнопку лише він і ще двоє, а штурмували заповітний 
рубіж усі майже одночасно, як і належить, сподіваючись на зелене 
світло. А згадка про трилітнього кнопкодава ще раз засвідчила, 
що звичка щось чи когось тиснути, на жаль, стає невмирущою.
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Допиталася

Жила в Атюші на перехресті вулиць, одна з яких вела до 
церкви Святого Миколая, а друга в центр села, до сільради і 
клубу підстаркувата вдовиця на призвісько Павда.

Жила самотньо, як відлюдник. Сусідські хати були поодаль, 
через два городи з однієї й іншої сторони. А навпроти халупа 
пустувала, навіть город не порали.

А вдовиця була такою допитливою, що і світ такої не бачив. 
Усе її цікавило, про все і всіх вона хотіла знати, все достеменно і 
кожного прохожого про щось розпитувала і допитувала. Чи то про 
корову – чи не отелилася, чи то про свиню – чи не опоросилася, 
про Микиту – чи не оженився, про Оверка – чи вже розвівся, чи 
ще ні.

– Чи то пгавда, чи бгехня, – запитує чергову жертву, – що піп із 
нашого пгиходу унадився до однієї молодички, а її чоловік набив 
йому пику та носа гозквасив?

– Такого не чув, – каже прохожий.
– А чи пгавда, що дигектор нашої школи набгався на хгестинах 

у куми і співав: «Ему казачка изменила, дгугому сегдце отдала...»
– Теж не відаю.
– Тоді йди собі баламутику непосвящонний.
А вже як почує якусь побрехеньку, тоді вона на сьомому небі 

від втіхи і задоволення. Сидить на призьбі, гойдає головою вліво-
вправо і трясця її знає чого їй так гарно.

– Чи то пгавда, Опанасе, що... – так розпочиналося запитання 
до чергової жертви. Саме за таку звичку і її довгий язик вона стала 
в селі Павдою, а як іменувалась раніше, всі забули напропалу.

Її подвір’я оминали. А якщо вже хтось попадеться, то або кажи 
правду, або ловкенько наплети небилиць і тихенько вшивайся, бо 
так тебе заплутає, що і не виберешся.
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Особливо вдовиця полюбила розпитувати молодого ще і до 
тих пір не жонатого та трохи лейдакуватого Грицька Закусила, 
що жив на околиці села. Той ніде не працював, ні за холодну 
воду не брався, перебивався випадковими підробітками і тим, що 
вициганить у старенької матусі. А гульки, як казали в селі, любив 
і не минав.

Бувало нагуляється до галюників, гойдається на кожній нозі, 
але вперто тичеться в сторону домівки і не лається. Тихий був, 
ввічливий і не задерикуватий.

Його шлях до центру цивілізації хоч круть-верть, хоч верть-
круть пролягав мимо обійстя допитливої Павди. Висока, як дилда, 
сухоребра, трохи вирячкувата, та ще й не вимовляла букву ер.

– Гдиша! Куди це ти йдеш?
– У клуб, шановна.
– Гдиша! Звідки це ти йдеш?
– З клубу, шановна.
– Де тебе носило, Гдиша?
– Танцював, шановна.
– Гдишо! За ким ти там волочишся? – і так протягом дня разів 

по сім чи вісім. Своїми запитаннями так заб’є хлопцю памороки, 
що йому і світ стає немилим. Останнім часом навіть із лиця спав.

Удовиця чи нюхом чула, чи їй сорока на хвості приносила, 
але вона щоразу вгадувала, коли Грицько буде проходити повз її 
плетінь. Перед тим вона присідала за тином у високих соняшниках 
чи серед кукурудзи, а коли бачила через щілини, що Гриць 
на підході, чіплялася руками за кілки, різко підхоплювалася, 
перехилялася через тин, розвішуючи на плетні свої відвислі 
цицьки, і зненацька запитувала:

– Гдиша! Куди це ти йдеш?
– У сільраду, – чемно відповідав застуканий зненацька 

неборака.
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– Чого це тебе туди несе, Гдишо?
– Повістку прислали.
– Гдишо! А чи пгавда, що в тебе не теє...
– Що не теє, думаєш клепки немає в голові чи що?
– Та ні, Гдишо, я кгаєм уха чула, що ти вже не волочишся за 

Гапкою, так, може, воно в тебе не теє, ну може, не той, Гдишо?
– Не розумію тебе, шановна, що в тебе за той чи теє, а ламати 

голову над твоїми загадками не збираюсь.
Інколи, щоб не зустрітися з нахабою, минав двір тихенько, 

навшпиньки або по іншій стороні вулиці. А вона неначе 
розкусила його хитрощі і саме в той день порпалась на чужому 
городі, зрізаючи серпом бур'яни для кролиці.

– Гдишо! Куди це ти йдеш?
– Мабуть, кара Божа, – подумав полонений, бо саме сьогодні 

стирив у старенької карбованця на пляшку пива. Ледве 
відкараскався.

А цього ранку Грицько прямував у центр села лютий, як 
сусідський пес, аж зубами скреготів, бо в старенької не видурив 
ні копієчки і розмірковував, де б його розжитись на сто грам.

Уже минав удовине обійстя в самому кінці городу і думав, що 
на цей раз пронесе і непоправно схибив, бо із-за тину гулькнуло 
вирячене і вишкірене в усмішці обличчя і рявкнуло:

– Гдиша! Куди це ти йдеш?
Гриць зненацька закляк, аж кров у жилах похолола, його 

затрясло, а потім як з цепу зірвався, від люті ще дужче оскаженів 
і грохнув на всю силу легень:

– У ду-у-пу твою. Допиталась?
З тих пір Павді таке зробилося, що і хрін його знає. Як 

пошептало. Чи рукою зняло. Від сорому, що брутально повівся з 
старшою по віку, Грицько став ходити тією стороною вулиці, що 
веде до церкви Святого Миколая. Одного разу перед Покровою 
був не випивши, ставив свічку Богородиці і, на ж тобі, лоб у лоб 
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зустрівся з сусідською Настунею. І та запала йому в око. Розгледів, 
яка ж вона красивенна та симпатична, просто кров з молоком, і 
так утюрився, що навіть пити перестав. У клуб не ходять. Сидять 
на лавочці, як голубочки, цілуються. А це подейкують, що вже і 
теє.., ну той... – женитися будуть.

І Павда преобразилася: новини слухає тільки по транзистору, 
а в селі згадали, що вона Поліна Осипівна. Отакої.

Однокашники

Олексію Бальмі в житті щастило рідко. Ріс без батька, матуся 
теж рано преставилась. І ніяких покровителів.

Двоюрідна бабця Курущиха йому передрікала: «Дивись, телепню, 
якщо в тебе кебета варитиме і будуть клепки в голові, то, може, і в 
люди виб’єшся, а якщо ні, то будеш крутити бикам хвости».

Сталося так, що трохи крутив і трохи вибився. Без ніякої 
допомоги, без покровителів і протекції. Хрін його знає щодо 
кебети, але клепка, мабуть, таки була.

Якщо без брехні, то інколи йому щастило. Поталанило з 
дружиною. У роті не чорно. Трохи лається, але не дуже, а 
господиня, якої треба пошукати. З невістками пощастило. І не 
криві, і не горбаті, а що вже шанують старого і не скажи, та і 
внуки не курять, не колються і до спиртного вдалися не в діда.

У лотерею пробував, але без толку. На риболовлі або ловиться, 
або не ловиться, в очко грати не пробував, а в дурня не любить, та 
і з козиром не щастило.

А на весні минулого року йому поталанило. І не просто 
поталанило, а навіть «везонуло».

Прокинувся, як і завжди, о шостій, за звичкою піднявся з лівої, 
потупав туди-сюди і подався на ринок, а тут йому і пощастило. І 
не так собі пощастило, а Везь!
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– Олексію Батьковичу! То це Ви чи не Ви? Бачу... точно Ви. 
Давненько Вас не бачив, думав, що Ви уже теє.., а Ви ходите. 
Може, впізнали... Я це, я... Автощенко Матвій Іванович. До сих 
пір тягну лямку голови районного товариства «Автолюбитель». 
Пам’ятаю.., а як же, помню, що Ви завжди нас підтримували і 
на горіхи інколи теє... за зливну каналізацію, за мастила... На тій 
же старенькій їздите? Гараж далеко, кажете... не з руки, а живете 
біля залізничного вокзалу?

Олексій лише встигав інколи вставити слово чи піддакнути, а 
той лепетав далі:

– Так напишіть заяву у виконком, бо на колишній рампі будуть 
ділити місця під гаражний кооператив. Це Вам поряд із домівкою. 
Я віднесу в той кабінет, де Ви раніше працювали, а післязавтра 
приходьте на рампу, ділити місця будемо.

Оце так «везонуло». І збудувався. В кооперативі багато 
знайомих. Залізничники. Люди доброзичливі й дружні. Особливо 
сусіда навпроти. Артем Депо, з колишніх начальників.

Людина порядна, товариська. Балакучий. Безлошадний. 
Машини в нього не було і не буде. Є велосипед «Мінськ» 
післявоєнного випуску. Часто міняє то педальку, то оську, то 
шарика. Скрипить, але інколи везе або котиться поряд із дачником.

А дачник з Артема уже і не скажи. На зиму в підвалі гаража 
не те, що картопелька, бурячки і капусточка. Є і яблука, і груші, і 
редька чорненька для закусі, і дайкон япономать; очисти і хрум-
хрум. Є огірочки і помідорчики в баночках. І ще якісь овочі, що 
і не розбереш: і не айва, і не авокадо, і не хуйма, а терпке аж за 
язик щипає.

А березових віників, як на продаж. Щотижня буває у сауні 
(каже), хоч там, як відомо Олексію, віників не застосовують.

Дуже порядний, трохи випиває. У підвалі запас невичерпний. 
У магазині такої не купиш. Настояна на травах і мумійо.
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З сусідою Олексій знався давно, а останнім часом здружився: 
то про політику, то про гарбузи, то про погоду і її брехунців, 
а про жінок ні-ні. Однолюби. Хіба що анекдот. Раз у тиждень 
чаркуються, по черзі.

Сьогодні у Артема Депо. Розпочинає він, бо на два тижні 
старший за віком:

– Щоб нам їлось і пилось...
– Будьмо! – це Олексій.
– За них красивих... і прочеє...
Перейшли до пляшки з бруньками смородини і ще чогось... А 

далі спогади про минувшину, про однокашників, часом такі, що 
заводять у глухий лабіринт... А поговорити Артем любить більше 
ніж випити.

– Був один. Однокашник. Останнім часом не дзвонить... 
Нашого возрасту... Голова на плечах... отлічник... і прочеє... 
Микола з Хибаловки... у восьмому приударяли за Настею... 
Отлічница... У-у-у..! Красавиця..! З характером, спортсменка... 
на лижах і прочеє... Як попре, не догнать... Мені не дала.., а йому 
дала... по морді...

– Ти диви...– це Олексій.
– Поступала на балерину... не вийшло. Не дала... кому нада. 

Раніше дзвонив, частенько. Дружбан. Однокашник... Кандидат 
наук... доцент. І прочеє... У-у-у! Башковитий... Помагав поступать 
племінниці... Наташі... Отлічниця... Не вийшло... мало дала.

– Ти диви...
– Бувало подзвонить: «Злетимся?..» Везу порося... барильце 

вишнівки і прочеє. Настроїв хороми... У-у-у! Професор... красота. 
Жінка, як пава, ногті накрашені... Отлічниця... теж кандидат... 
по продовольствіям. Моїй не дала, на дорогу... нічогісінько і 
прочеє... У-у-у!

– Ти диви...
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– Друзяки. З дєтства. Одногодки. «Злетимся!..» – дзвонить. 
Беру гусака, двох кролів, меду барильце і прочеє... А там дача... 
зі ставком. Коропи... Голова... на плечах. Жона кандидат... 
домохазяйка. Карпа не дала і прочеє... У-у-у!

– Ти диви...
– І Настя не дзвонить... з одного села. Раніше дзвонила... їй 

шпали на хату... і черепицю. Фермерша... і прочеє... У-у-у!
– Ти диви.., а однокашник? – повертає в русло розмови 

Олексій.
– А той... раніше дзвонив... часто. Мо, виїхав... чи преставився 

і прочеє.., а чоловік племінниці...
– Ти диви... давай краще тост... завершальний.
– Тост! – випив, крякнув і хруснув огірочком та зажував тим, 

що і не авокадо, і не хуйма, а за язик щипає...
Добряк і балакучий, як і Олексій Бальма.

Пітютя…

Як у перелітних птахів відчуття ірію, так у мисливців 
наближення відкриття полювання на пернатих збуджує серце і 
туманить розум ще з середини липня.

Телефонна павутина аж рипить від натуги: «Набої набив? 
Бахили поклеїв? За відстрілки домовився? Чи вже на крилі 
селезні довідався? Як себе почувають бекаси? Чи є заначка, щоб 
поговорити від душі» – і це далеко не повний перелік запитань.

Чув таке і Олексій Бальма, особливо від свого підопічного 
лейтенанта міліції Віктора Скалозуба, що опікувався районною 
добровільною народною дружиною з охорони громадського 
порядку, а Олексій був її головою, як додаток до основних 
обов’язків за посадою.
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– Я попередив свого дядька Макогона з Вікторівки, – каже 
Скалозуб, – щоб до відкриття підгодував своє пудове порося 
виключно пшеничною обмішкою, підсолодженою молочком. 
Відкриємо як годиться.

Саме він був ініціатором створення шайки мисливців-
нальотчиків на угіддя в районі Олишівки. Спочатку вона 
сформувалася як тригада. Тобто, окрім Віктора та його дядька 
Макогона, долучився ще й водій штабної ДНДовської літучки 
Шафраня.

Протягом останнього року вони при кожній нагоді засмічували 
уяву «шефа» спокусами вечірніх перельотів і солодким димом 
багаття, чарівними світанками і райською насолодою від 
запеченого в глині бекаса, що провокований аж слинки непомітно 
ковтав.

І таки вмовили. Олексію за протекцією лейтенанта майже за 
безцінь купили стареньку бельгійську «лушню», конфісковану 
в заядлого браконьєра-безбілетника, що недавно пішов на дно 
годувати раків разом із човном від саморобної бомби.

А щодо набоїв справа вирішувалася проcтіше простого: «Я 
собі набиваю і Вам налаштую», – пообіцяв Скалозуб. 

Ростом виходець із Вікторівки вдався непомірного, вдачі 
веселої, сміявся через кожні три випущених у білий світ слова, 
причому якось дивно: «Ги-ги, гиги, ги…» Весь час трохи в 
усмішці мружився, бо через близорукість трохи недобачав. 
Саме тому і набої набивав «підсиленими». Набивав від душі, 
димним порохом металеві патрони двадцятого калібру, мабуть, 
ще із старих запасів діда-патріарха, та саморобним дробом із 
свинцю, вийшовших з ладу акумуляторів. Формував його між 
двома сковорідками, сидячи на верхній, розгойдуючись то вліво, 
то вправо, як його базікало-попугай у клітці. Дріб виходив 
якимось не зовсім круглим, що нівеліювало потуги виробника 
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збільшити дальність польоту заряду. А коркував патрони пижами 
із ношених-переношених старих валянків.

Перший раз у перший клас Олексія міліціонер повіз на 
пробний відстріл на стрільбище у Яцевському березняку за два 
місяці до відкриття полювання.

– Я Вам, Олексію Батьковичу, теж у патрони відміряв трохи 
більше пороху, щоб кучність була кращою і дальність польоту 
заряду збільшувалась. Ги-ги, гиги, ги…

На відстані тридцяти метрів від бар`єра підчепив на кволу 
берізку Шафраніного картуза, пупсиком наперед у центрі.

– Заряджайте свою «лушню» і якщо з першого разу вцілите, 
то всі крижаки на полюванні будуть Ваші. Ги-ги, гиги, ги.

Олексій, як його вчили, міцно притис до правого плеча 
приклада, обома очима втупився в яблочко-пупсик картуза, довго 
цілився, аж сльоза з лівого капнула, і натиснув на обидва курки.

У лівому (чок) щось засичало, у правому (получок) щось 
зашкварчало. Олексій заплющив очі, розслабив біля правого 
плеча лушню, а воно і грохнуло…

– Щоб ти скис зі своїми порціями, – встиг промовити 
випробувач, падаючи догори.

– Так Ви ж дуплетом, – почулося, винуватим голосом.
У кромешній темряві від димного пороху і навіть коли він 

трохи розвіявся, Олексій, сидячи на брівці піщаного кар’єра, 
запримітив за три метри від себе і носом відчув, як догорали 
вонючі пижі з патріарших заношених валянок, а картуз Шафрані 
продовжував переможно теліпатися на кволенькій берізці від 
вибухової хвилі цілий-цілісінький.

Синець на лівому плечі зійшов через тиждень, коли Олексій 
уже одержав «по-блату» мисливського квитка і придбав дві 
пачки «казьонних» патронів ноль-шість для полювання качки з 
підйому.
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Мабуть, ще з місяць залишалось до відкриття сезону 
полювання, як Олексій на нараді зустрів начальника райвідділу 
міліції і проговорився, що став мисливцем за порадою Скалозуба.

– Борман, ги-ги… кого хочеш зіб’є з пантелику, – почув у 
відповідь, а за тиждень перед відкриттям сезону дізнався від 
майора, що він теж став мисливцем, як і його товариш залізничний 
прокурор Акимич.

Команда Скалозуба-Бормана росла як на дріжджах. 
Олексію за два дні перед полювання стало відомо, що до гурту 
прибився відставний капітан Петрович, він же інструктор ДНД 
Деснянського району, а по протекції вікторівського бригадира 
Макогона ще й заступник начальника обласного управління 
сільського господарства по тваринництву Макар Прищ, що 
раніше полювали як ведмеді-шатуни одноосібно. Тригада стала 
бригадою і зареєструвалася як первинний мисливський колектив.

До першого виїзду готувалися як до свята, але кожен в 
залежності від уподобання і спроможності.

У другу суботу серпня біля під’їзду Олексія загуркотіла 
штабна машина. З кабіни виліз Скалозуб і відрапортував:

– Ватага зібрана, у будці ріжуть у карти, Ваше місце в кабіні.
– На майбутнє, лейтенанте, запам’ятай: збір команди в 

умовному місці, а у кабіні будеш їздити сам.
Команда ополченців висадилась із штабної літучки недалеко 

від Олишівки в урочищі «Гатка» біля дванадцятої дня, щоб 
підготуватися до відкриття, яке, як правило, розпочиналось о 
вісімнадцятій.

Упізнати знайомих без звичних краваток і білих сорочок 
Олексію вдалося не відразу.

Першим, що вислизнув з будки, він побачив невисокого 
кругленького, але кремезного чоловіка, трохи схожого на 
сьогоднішніх моджахедів, проте з явним ухилом піжона. Його 
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помітне черевце щільно підтримувала новенька матроська 
тільняшка, заправлена у спортивні кольору хакі бриджі, що 
нависали капшуками над халявами червоних гумових чобітків. 
Його досить густий і спадаючий хвилями поза вухами чуб вінчала 
жовтенька кепі з пупсиком, а на руках майже по лікті красувались 
ажурні жіночі чорні рукавички.

Методом дедукції Олексій визнав у ньому прокурора 
залізничників, із яким раніше не зустрічався, і не помилився.

– Попадаєшся в потязі як безбілетник, звертайся з пляшкою, 
– почув від колобка, коли той простягнув для знайомства руку з 
коротенькими та пухленькими пальцями, але напрочуд міцним 
потиском.

Водій літучки, як і більшість представників його професії, 
нічим від них не відрізнявся. Поношені кеди і комбінезон. Лише 
піратська хустка, зав’язана вузлом на потилиці, та відтопірені 
кишені з патронами видавали його як безшабашного мисливця 
за трофеями.

Інструктор ДНД, вже трохи підтоптаний, в старенькому 
офіцерському кітелі, солдатському галіфе і юхтових чоботях, 
явно видавав військового відставника.

Мабуть, таки правду кажуть, що з ким поведешся, від того 
і наберешся. Вождь сільських пролетарів Макар Прищ дуже 
нагадував куркуля. Намащені березовим дьогтем чоботи, 
щоб не промокли, картата сорочка на випуск під цегейковою 
безрукавкою і заправлені у халяви з напуском штани з цупкого 
матеріалу, а на голові всесезонна смушкова трохи облізла шапка 
з одним опущеним, як у Бровка, вухом. Невеличкий брезентовий 
патронташик теліпався нижче пупа, як гамаші у сьогоднішніх 
базарних леді.

Лейтенант, тобто Борман-Скалозуб через задні дверцята 
протискався боком, потім довго мацав ногами щаблі драбинки, 
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щоб безпечно спуститися на землю. Міцна статура на фоні 
побляклого очерету дихала силою. Величезні гумові ботфорти 
типу аля-Меншиков, з плечей плавними хвилями спадало щось 
схоже на кімоно чи халамиду диякона. Через плече звисала 
полотняна торба як у схимника, вщерть набита «посиленими» 
набоями з димного пороху і капсулів «Ведмідь».

А на голові незмінний атрибут – справжнісінький міліцейський 
кашкет з кокардою. Хода неспішна, впевнена, в развалочку. 
Справжнісінький голем, якого вперше виліпив з глини Всевишній. 
На запитання: «Чому не в мисливській кепі?» – відповідає: «А 
там хрін його знає». Ги-ги, гиги, ги…

Останнім хвилин череp п’ ять (мабуть, чепурився, бо був трохи 
задавакою) явився миру і сам майор. Ще на найвищому щаблі 
зупинився, великою і вказівною пучкою лівої руки поправив 
пишні козацькі вуса, правою – перекинуту через ліве плече 
портупею, швиденько збіг на землю і, клацнувши каблуками, на 
весь голос подав команду:

– Взвод! Зі зброєю по ранжиру в одну лаву шикуйся! Струнко!
І коли ополченці трохи поштовхавшись нарешті завмерли, 

продовжував: «На об’єкті, в межах дислокації забороняється 
ходити зі зброєю в руках неначе вишкварки батька Махна. Набої 
не заряджати до часу «Ч». Стріляти лише по видимих цілях і 
тільки вище голови стоячого мисливця. До табору підходити з 
розрядженою рушницею. «По нужде» з очерету не вилазити», – і 
ще багато інших настанов.

– Ти диви, без року неділя, як став мисливцем, а вже поучає 
інших, – подумав Олексій, а той ще хвилин десять сипав різні 
поради з мисливських інструкцій і нарешті змилувався: «Вільно! 
Розійдись!»
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Абориген з Вікторівки, шановний в селі бригадир рільничої 
бригади Макогон, відрекомендувався, як і завжди заїжджим 
мисливцям, позаштатним єгерем і проінформував, що на качок 
з підйому в урочищі завжди полює «велика шишка» з обкому, 
а тому їм залишається засідка на перельоті біля підліску. 
Новоспечена бригада ніяких заперечень не проявила і розпочала 
облаштовувати табір та готуватися до обіду.

Усе це відбувалося на південно-східній околиці Олишівки, 
звідки і починалося урочище «Гатка». Сказати, що це один з 
чарівних куточків незайманої природи, яка до тих пір збереглась 
на Чернігівщині – це не сказати нічого.

Як тільки нога прибульця ступала на зелений ряст різнотрав’я, 
його свідомість паморочилась і він не тямив чи йому повернути 
на ліво в підлісок, що притягав і вабив затіненою прохолодою 
і свіжістю, чи пірнути на право в духмяне і п’янке розмаїття 
болотного масиву з невеликими плесами, окаймованими 
рогозом, лепехою та куртинами верболозу або взагалі нікуди 
не ступати, залишившись на осонні лісу, і споглядати синь уже 
добре прогрітого зеніту.

І тобі відкривається вся широчінь простору, що губиться 
в димці далечини. Зрідка побачиш, як над болотом пролітає 
табунець чирків, вряди-годи підлетить і впаде каменем бекас, 
прокигиче над плесом чайка, і кобець, як гвинтокрил, завис і 
парує на одному місці визорюючи здобич.

Зліва на узліссі на фоні смарагдової зелені промайне зграйка 
сизокрилих горлиць, а в глибині лісу проскиглить іволга, і десь 
там невидиме джерело сріблисто дзюрчало і спадало бризками 
через невідомо ким занесений камінець.

Із задуму Олексія вивело:
– Скатертина-самобранка готова приймати гостей! І чари 

зникли.



25

Біла квітка ромена

До гурту Олексій підійшов саме тоді, як майор поступово 
звільнявся від своїх прибамбасів: знімав військового кашкета, 
портупею, бінокль, два набиті вщерть і навхрест опоясані, як у 
матроса Довбенка, патронташі, офіцерський ремінь і компас із 
лівої руки. Нарешті, звільнивши шию від металевих ґудзиків 
гімнастерки, розхриставшись і відчувши, що він далеко за 
межами міліцейського кабінету, виголосив: «Ні пуху, ні пера!»

Неспішне і з розстановкою чаркування продовжувалося з 
годину під огірочки, помідорчики та начасничений свинячий 
бекончик з проріззю із запасів сільського проводиря. Салтисон 
і підсмажені шкварки, овеча бринза і варені яйця підсилювали 
місцевий звичай – підкріпитись.

Головним виночерпієм цього разу випало бути прокурору 
Акимичу. Металева чарупина ходила із рук у руки по сонцю, 
сусідою справа у нього був Борман. Напівлежачи він осудливо 
і без задоволення косив оком на волохату руку дающого, що 
скупо, як на його погляд, і не до країв, булькала янтарну рідину в 
мацюпусіньку посудину (і де він тільки її вицарапав). Для нього 
це було як муха для слона, але відкрито не бунтував, боячись 
осуду оточення.

Після третьої пляшки чавкати перестали, зайшлися розподіляти 
ролі. Бормана, як знавця місцевих ландшафтів, вирядили 
на заготівлю дров для багаття на довгий вечір і коротку ніч; 
тваринник обласного масштабу зі словами: «тасю-тасю-тасю» – 
ловить, мордує і патрає двох прив’язаних до бампера свійських 
качок з подвір’я позаштатного єгеря для юшки. А взагалі, як потім 
з'ясувалось, Макар Прищ був людиною доброю, лагідною.

Він дуже любив усе живе, що дихає і шевелиться, мав свій 
власний сільсько-філософський погляд на природні процеси і 
явища. Його присуд про те, що каждоє диханіє любить попиханіє, 
даже черви сношаются, вважався остаточним як аксіома.
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А про довжелезну першу доповідь Микити Сергійовича 
Хрущова в газеті «Правда» на восьми шпальтах сказав, як 
припечатав: «А слово государя повинно бити вагоме».

Цікавою була і його думка про слабкий пол, розмову про який 
затіяв молодий Шафраня. Макар трохи подумав, потім закотив 
очі під лоба і продекламував:

– У думках проводжу паралелі: метелик.., гейша… і гетера.
Чи у хорома, чи панелі
Для них завжди відкриті двері.
Їх суть – це ерос Афродіти, 
Бо ж всі вони богині діти,
Проте Гетера – це Афіни.
Дунька ж – метелик з України.
Ось такий він Макар, а якщо почує в пісні: «Єму казачка 

изменила, другому серце отдала», тоді плаче. Навзрид. А сам не 
співає, бо ведмідь чи діду, чи прадіду наступив на ліве вухо.

Відставний капітан ладнає пристрій для таганка і шашликів, а 
бригадир тиче в рота поросяті соску з молоком, щоб дожило до 
наступного ранку, і пришпилює його за задню ногу до штабної 
будки.

Акимич переглядає свій кишеньковий пісенник народних та 
комсомольсько-молодіжних пісень і щось тихесенько мугиче під 
ніс, а майор своїм тесаком чистить картоплю.

Олексій тим часом закидає гачка, щоб зловити місцевих 
карасів.

Лише Шафраня покрутився біля машини і тихесенько 
почвалав у своїх кедах до узлісся «Гатки» вибирати місця для 
розташування мисливців на перельотах.

Доки займалися справами, минуло ще півтори-дві години, і 
новоспечені звіробої з металевими полумисками і дерев’яними 
ложками розсілися навколо казанка з духмяною юшкою, щоб 
поправити меткість ока.
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Чергову побрехеньку Скалозуба на півслові зупинили куранти 
командирського годинника майора, що пробили п’ять склянок, 
а зморене у власному пеклі сонце вже прокреслило добрих дві 
третини небесного зодіаку і зачепилося за верхівку височезної 
тополі. Вийшли на номери, щоб підготуватися до часу «Ч» і першого 
пострілу. Лише єгер-самозванець залишився роздмухувати згасле 
багаття для чергового ексклюзиву – варива саламур.

Останнім до багаття уже в сутінках приплентався покровитель 
живності Макар Прищ. На удавці у нього теліпалося щось сіро-
голубе:

– Пітютя.., – каже, – вцілив, коли воно сиділо на гілляці.
– Так не пітютя, а припутень, по-російськи витютень – це один 

з найцінніших голубів, – каже Шафраня, якому таки вдалося 
вполювати двох крижнів і трьох чирків-свистунців.

Борман на першому полюванні випуляв півторби набоїв, а 
приніс щось схоже на ворону.

– Удув на сидячку, – каже, – а коли діставав, так повні ботфорти 
нахлюпав. Ги-ги, гиги, ги…

– Лисуха з роду пастушків, – прокоментував Шафраня – 
літає не швидко, а вцілить не кожен, бо не завжди розрахує з 
випередженням.

Аж ось у розмову втрутився позаштатний єгер: «Дивлюся, 
– каже, – а на мене з «Гатки» тягнуть, неначе бомбовози, три 
крякви.., я і сипонув з берданки дробом, так оцей ледве у казан з 
саламуром не потрапив», – і показує солідного качура.

Саламуром після чарки смакували прямо з металевих кружок і 
заїдали шашликом. Такої страви Олексій ще не куштував.

Наваристий на баранячих кістках і реберцях, добре посолений, 
начасничений і до густоти наперчений червоним перцем, він обпікав 
горло, з грудей дихало жаром, і після кожної кружки його хотілося 
загасити черговою чаркою, і гасили. Доки піжонистий Акимич 
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густим, як у доброго диякона, баритоном не завів: «Стоїть гора 
високая…» Таке мале, надуте, а голосище, як Ієрохонська труба.

Потім уже хором співали: «Дивлюсь я на небо… Реве та стогне 
Дніпр широкий… Розпрягайте хлопці коней…»

Співали доти, доки не похрипли і не розігнали качок не тільки 
з «Гатки», а зі всієї округи.

Не співав лише спеціаліст по тваринництву, хоч його добра 
душа злітала до небес на кожній високій ноті, бо жив він згідно з 
настановами марального кодексу будівника комунізму і заповідей 
святого писання: не убий, не украдь, не волочись за спідницями.

Трохи напідпитку він розчулено дивився на Петра Акимовича, 
ніжно гладив його кучеряву чуприну і лагідно промовляв:

– Петя… Пітютя,– а по його щоці інколи зривалася зрадлива 
сльоза.

На другий день з'їли порося і поїхали.
Три дні Олексій поступово відходив після відпочинку і його 

ятрила думка, що він ускочив не в свої сани.

На долині туман

Майже тиждень дощило. Не вірилось, що це лише початок 
серпня. Уже третій день над головою нависав сизий, холодний 
морок і неначе через сито хвилями сіяв і сіяв мокротинням. 

Схоже на те, що Ілля таки наробить гнилля.
А почищена, змащена, запелената в байкову дитячу пелюшку 

і затюрмлена в спеціальний масивний металевий гроб для зброї, 
іжівська дванадцятилінійна вертикалка страждала в неволі від 
того, що не бачила білого світу уже протягом двох останніх років.

Її легені-стволи нестримно хотіли відчути п’янкий, настояний 
на болотніх травах, запах, доповнений затяжкою з бездимного 
пороху «Сокіл», неначе затяті курії порції нікотину.
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А ще вона згадала епізод, як її господар гепнувся догори від 
легенького (як на її погляд) дотику в праве плече і розреготалася. 
Де він тепер, її гнобитель?

Вона знала, що позаминулий рік вони прохукали відкриття 
полювання на пернатих через те, що сухоребрий, підстаркуватий 
і знахабнілий від перевантаження міський каналізаційний 
колектор рвонув і в своєму буйстві розмив величезний котлован, 
складаючи в бурелом усі наступні секції бетонних труб.

Зупинити його наступ і дати місту можливість не відчути 
наслідків аварії вдалося лише вгативши в дно і стінки котлована 
кілька десятків залізобетонних панелей перекриття і розпочати 
роботи по влаштуванню обводного колектора під мережею біля 
п’ятдесяти кабелів високої напруги, не знеструмлюючи її, щоб 
місто жило і працювало. Там було і відкриття, і закриття для її 
гнобителя.

А року минулого, повірите чи ні, її господар у серпні 
розважався, граючи у віртуальних полководців на реальному 
просторі біля села Мартусовка, будучи на вищих курсах 
перепідготовки політскладу кращої у світі армії після того, як 
йому заочно приліпили звання капітана.

Що буде завтра, вона не знала, хоч пам’ятала, що надія вмирає 
останньою.

А Олексій Бальма знав.
– Яке тобі відкриття і полювання при такій хлябі небесній. 

Ноги з багнюки в болоті не витягнеш, а качка на крило не 
підніметься, хоч наступай на болото плаваючою БМП. І де ти в 
біса звариш саламур чи шурпу, а шашлики краще засмажити біля 
власного гаража.

Його сумні роздуми обірвав передзвін. Затарабанили всі 
дудукалки: і міська, і сотова, і внутрішня. Він приклав до вуха 
останню.
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– До вас проривається Скалозуб, – почув голос секретарки, 
а міліцейський кашкет і вишкірені зуби уже витикалися у 
прочинених дверях.

– Дозвольте? Ги-ги, гиги, ги.., – а за ним і вилинялий 
офіцерський кітель інструктора виконкому по ДНД.

Не встиг Олексій відповісти на запитання, як ходоки вже були 
перед бар’єром з приставного стола, а старлей, не зморгнувши 
бровою, доповідав:

– Мій дід каже, що поперек у нього вже не ломить і через три 
дні буде сонячно і сухо. Набої Вам приготувати? Ги-ги, гиги, ги… 

– Знову підсилені? Я ж не ти, в небо не пуляю і в мене 
достатньо позаминулорічних запасів.

– Значить їдемо, – не то запитав, не то ствердив другий 
відвідувач.

А телефони аж розриваються. Підніс слухавку до кожного вуха:
– Та їдемо, їдемо, – відповів по сотовому недавньому майору, 

який уже став підполковником, і по міському – прокурору.
– Півбаранця я вже замовив, – каже страж порядку, – а наш 

оперний баритон, окрім пісенника, прихопить ще й те, що перед 
стрільбою око поправляє.

Ми вже домовились.
Борман-Скалозуб, прислухаючись до розмови, додав: «Літучка 

на мазі, а Ви вже, шановний, два відкриття прохлопали. Від’їзд, 
як завжди, в суботу об одинадцятій».

Цього разу маршрут прокладав старлей. Знову через Вікторівку 
до озера «Cосинське», що мальовничо вписалось у величезному 
видолинку між селами Олишівка і Хрещате…

Вірніше, озером воно було раніше, а сьогодні це вже болотний 
масив, що овалом простягся на чотири чи, може, й більше 
кілометри, густо зарослий вже трохи вилинялим очеретом, який 
виріс вище вершника на коні, з окремими плесами, вкритими 
ряскою, роголистом і лепехою.
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У цих хащах подекуди траплялися купини рогозу. Деякі з них 
з чахлими ростками вільхи. А вода починала чавкати, як тільки 
ступиш перший крок у невідоме.Чим ближче до центру, глибина 
поступово зростала до двох метрів.

Серед зарослей очерету і комиша зрідка траплялися окремі 
западини-пастки, в яких приймали крижану купіль необережні 
шукачі пригод і дичини.

Про це все Олексій довідався із уст вікторівського бригадира, 
знавця місцевих ландшафтів після шикування в стрій і 
інструктажу, проведеного з піднесенням і бравадою міліцейським 
підполковником, який, до того ж, визначив сектори полювання 
для кожного індивідума шайки.

Доки Шафраня маскував літучку трохи вицвілою війсковою 
сіткою колишнього кольору хакі, а розвідник групи, пан Борман 
вигружав з машини запаси дубових і вільхових полінець для 
багаття, бо добре знав, куди привів мисливців, решта членів 
команди заходилась накривати скатертину-самобранку. Олексій 
продовжував вивчати місцевий краєвид.

Навкруги болото на 30-40 метрів у ширину смарагдово 
окаймлялось товстим пухнастим одіялом з отави, подекуди 
вм’ятої слідами мисливців-розвідників. Вище, на укосі берега, 
подекуди наїжачились копиці пахучого сіна. Скільки сягало око, 
виднілись курені раніше прибулих мисливців, щоб зайняти кращі 
підходи до плес.

А ще вище на корінному березі у високій, як бамбукові зарослі, 
майже в стиглій кукурудзі скрадувались транспортні засоби, 
починаючи від мотоцикла і закінчуючи колісним трактором із 
причепом.

Лише у північно-західному напрямку виднілися куртини 
кущів верболозу болотного урочища «Гатки» та ледве помітні 
паляниці соняшникового лану в сизій димці Олишівського лісу, а 
на його фоні електромережа на дерев'яних стовпах.
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– Мабуть, польова дорога між селами, – подумав Олексій, – і 
знову його погляд зупинився на озері, яке він бачив уперше.

Ландшафт око не радував. Після недавніх дощів парило, а 
тіні, щоб сховатися від сонця, що висіло над головою, не було. 
Сховатись ніде. Белебень. Повітря над болотом дрижало і марило. 
Час від часу над очеретом здіймались на тренувальні польоти і 
падали виводки качиного молодняка.

Від споглядання не дуже надихаючих на подвиги краєвидів 
Олексія вивела команда: «Сядемо братці …»

Заїдали українським «Снікерсом» з цибулею, консервами 
«Сніданок туриста» та запивали квасом з березового соку, 
заправленого смаженим ячменем і настояним у бомбосховищі 
вікторівського керманича.

Дочаркувались до того, що знавець залізничних відносин і 
права тихенько поступово наростаючим «бравісимо» затягнув: 
«На долині туман, на долину туман упав, мак червоний в росі..,» 
– і не зкінчив, бо почув грізне підполковника: «Накрячеш, що і 
качки не видно буде! Послухай краще анекдота.

– Тролейбус підходить до зупинки «Кінотеатр Родіна». Біля 
дверей на вихід стоїть миловидна жіночка, а за нею ефіоп. Він 
запитує: «Ти виходиш у Родіна?» – А вона. – «Сам ти уродіна та 
ще й не вмивана». 

– Хочу і я, – каже прокурор: Два шоферюги між собою: «Менти 
уроди».

– Чого це?
– Права забрали.
– А за що?
– Пристали як завжди: їхав без аптечки, рвонув на червоний.., 

задом… і під шофе». І пішло поїхало: анекдоти, жарти, примовки 
і приказки.

До вісімнадцятої ще залишалось дві години. На небі ні 
хмаринки. Декого від спекоти розморило. Скатертину перетягнули 



33

Біла квітка ромена

в тінь від літучки. У підкидного охочих не знайшлося, але Борман 
таки умовив свого начальника скинути декілька партій сам на 
сам. «Давайте в йолопа, – каже, а щоб випадково не образити 
старшого по чину (Ви дурень), запропонував: «Хто програв – той 
йолоп».

А щодо щолбанів, підполковник відмовився на відріз: «Не маю 
права прикладати руку до підлеглого», – хоч мав на увазі інше.

Після того, як старшого по чину було тричі названо: «Ви 
йолопчик… ги-ги, гиги, ги», гра пішла у зворотньому напрямку.
Дійшло до того, що молодшого нарекли не просто йолопом, а 
повним остолопом.

З боку Хрещатого бомкнуло. З протилежного боку болота ще, 
а потім загрохотало і забахкало, а над очеретом дим густішав, 
неначе там зійшлися французи з полками Кутузова.

На командирських до часу «Ч» ще залишалось хвилин 
двадцять, а дехто з компанії кинувся до піраміди з рушницями.

– Стояти! Ми не браконьєри.., в болото зайдемо рівно о 
вісімнадцятій, – пробасив підполковник.

Чим далі Олексій забридав у хащі, тим вищим ставав очерет. 
Над головою з кожним кроком відкривався невеличкий клаптик 
неба. Дивитися приходилось то вниз, то вверх. Декілька разів 
низенько майже над самою головою з присвистом пролопотіло 
знайомим з дитинства качиним летом.

А болото від пострілів гриміло і ухкало.
Зненацька недалеко справа почулось: «Пильнуй», – і Олексій 

підняв стволи на передній край прогалини в очереті. Серце 
тьохнуло і забилось, як не вискочить, бо на стволи налітала 
парочка крижнів. Доки вицілював одного, нажати на гашетку 
не встиг і повів стволами назад на упередження качура, аж 
перегнувся в спині.
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Нажав на спуск на останньому рубежі неба з очеретом. 
Гримонуло дуплетом, і від поштовху довго, як йому здавалось, 
падав догори і слідкував, як качур перекинувся в повітрі і 
зашелестів по очерету.

Цього разу йому пощастило. Приземлився на купину різнику, 
навіть рушницю не замочив. А болото стогнало і схлипувало, по 
шкіряному кашкету раз по раз сипався і шелестів дріб. Декілька 
разів шугонуло по зарослях очерету, і на воду впали його зрізані 
верхівки. Хтось у погоні за трофеями нехтував правилами 
полювання, і Олексій вирішив з купини не підніматись.

Спека перетворила болото в парну, але без віників і холодного 
душу. Під пахвами, а потім і по спині почали скочуватись краплини 
поту, аж доки ноги в гумових забродах стали хлюпатись неначе 
в лазневій ряжці.

Сонця, яке раніше просвітлювало через верхівки очерету, 
вже видно не було, а канонада вщухла, лише окремі душогуби 
продовжували свинцювати болото і засівати його ошметками 
своїх пижів.

Підвівся і пішов за качуром, проте, як не бродив, не знайшов. 
«Мабуть, підранок, – подумалось, – буду вибиратись з болота».
Шукаючи качура, наробив слідів, а де той, що веде на берег, не 
знайшов. Пішов навмання. Помітив, що глибина сягає майже до 
пупа, повернув у інший бік і набрів на плес, а як його обійти, не 
знав.

Під ложечкою і лопатками вже не мокріло, а за спиною навіть 
морозцем війнуло. «Спокійно, зосередься, не панікуй.., піду 
назад по своєму сліду».

Дійшовши до знайомої купини, майже поряд знайшов качура, 
а куди спрямувати свої стопи, знов не орієнтувався.

І тоді він закричав: «Борман.!?»
– Чого Ви репетуєте, може, вам потрібен мішок для здобичі? 

– почулося майже поряд.
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– А чи наші вже всі зібралися? – запитав, щоб не видати свого 
переляку.

– Ще не прийшов Пітютя.
Олексій побрів на голос метрів за тридцять, побачив багаття 

і своїх друзів. У казані булькало «харчо» з баранини і пахло 
шашликами.

Трофеїв у членів ватаги було не густо. У правоохоронців на 
удавках матлялося по качці, відставний капітан звалив селезня і 
чирка. Лише Шафраня, пристроївшись на перельоті у копиці сіна 
і похльобуючи раз по раз «Жигулівське», складав до ніг тікаючих 
із Сосинського пекла качок з перебитим у кожної з них дзьобом. 
Стрілок він був меткий, навіть після трьох гранчаків.

Бригадир зі своєї берданки знов підстрелив перельотного 
селезня прямо над казаном із шурпою.

Останнім до табору пришкандибав з битого шляху на 
Хрещате Макар Прищ, де підстрелив двох горлиць на дротах 
електромереж:

– Пітюті, – каже.
А потім були тости, промови, побрехеньки. Після шашликів і 

самопалу з буряківки заспівали. Незлагоджений хор «мальчиков» 
скоро потух і його місце дісталося баритону з прокуратури. 
Лунали естрадні, народні і навіть оперні, а його луджене горло 
промочували. Нарешті і він скис.

Ось тоді настав час Бормана. Він налив собі чарку оковитої, 
ковтнув, крякнув, реготнув: «Ги-ги, гиги, ги, – і тихенько 
проникливо розпочав свою любиму: «На долині туман, на долину 
туман упав…»

Аж бачать він і справді накочується. Хвилями. З болота. 
Спочатку у тумані зник очерет, потім копиці. Затим мла 
докотилась до ніг Бормана, а він і каже: 

– Сходжу до вітру.
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Спочатку його бачили без ніг, вище пупа, одну голову. Ще 
хвилина і він щез. 

Усі замовкли, а Пітютя нарешті осмілився і речитативом 
розпочав: «Пили горілку, пили наливку і ще будем пить, а хто з нас, 
братці, буде сміяться, того ми будем бить». Його не підтримали.

– Пітюті ви всі, – каже і теж замовк.
Туман уже з’їв літучку, що була за десять кроків, лише багаття 

ще освітлювало лики мисливців, що утворили відьмине коло 
навколо вогню. А Бормана немає. Покричали – мовчить.

– Піду пошукаю, – каже Шафраня.
Зробив три кроки і теж зник.
Почали волати хором. З ватного потойбіччя нічичирк. 

Постріляли. Глухо. 
– От тобі й накрякав, – каже підполковник. 
Туман ще погустішав, і вогнище почало згасати.
І тоді підполковник скомандував:
– Шикуйся! Направо! Взятись за руки. За мною, кроком руш! 

– і направився до літучки, набитої сіном. Коли він намацував 
у тумані вхідні двері, останній в шерензі ще був біля вогнища 
і запитав ведучого: ти вже знайшов автомобіль? – і нічого не 
почув. Тримаючись за руку прокурора, промовив: «Не залиш 
мене одного, Пітютя!»

Пробували сигналити з автомобіля, а підполковник навіть 
випустив у небо ракету, але ніхто не відгукнувся, чи їх не почули. 
Болотна вологість стала заповзати під сорочки, чуприни враз 
змокріли. Стало тривожно і холодно. 

Туман стояв довго, майже до обіду наступного дня, а коли 
трохи спав, підполковник відправив команду на пошуки зниклих. 
І їх таки знайшли. 

Вони лежали в обнімку в копиці сіна за п’ятдесят метрів 
від вогнища. Шафраня скоцюрбився, підібгався під ліву руку 
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Бормана і час від часу посвистував носом, а той развалився у 
всю шир своєї богатирської фігури, кліпав уві сні віями, трохи 
плямкав губами і неначе трохи схлипував: «На долину туман… 
упав… ги-гиги, ги». 

На полювання не пішли. З'їли печене у глині на вугіллях 
порося і почали збиратися додому. 

Шафраня вручав кожному по качуру і приказував: 
– Щоб і їлось, і пилось.
А Олексію ще раз подумалось: «Оце так відпочив».

Бицю-бицю, пацю-пацю…

Зима скаженіла морозами, а сніг своїм білим покривалом 
терся об солом’яні стріхи. До Нового року залишалося три дні. 
Місто запруднили збувачі крадених у лісі ялинок з білорусько 
-ріпкинсько-городнянською говіркою, як у Клюсах, де півень 
співає на три держави.

Проте в обласному центрі вулиці, тротуари і навіть пішоходні 
доріжки до під’їздів, хочете вірте чи не вірте, були розчищені і 
розметені до самого асфальту.

Так недавньоприбулий, ще молодий і енергійний перший 
секретар обкому компартії впроваджував в області НЕП. Тобто – 
наведемо елементарний порядок.

І більшість мешканців з очільником області погодилась. Їм 
набридло слухати пусто-порожні обіцянки, падати, ламаючи 
ключиці на тротуарах-ковзанках, чи торувати в заметах слід у слід 
путівці, щоб добратись до роботи чи дитсадка, не дочекавшись 
автобуса.

А комунальники і в ті часи були трохи брехливі і бідні як 
церковні миші і тому безпорадні. Що поробиш: все тоді йшло на 
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укріплення імперської мощі, на допомогу чорношкірим неробам, 
а колишньому управдому залишались об’їдки.

Але заклик: «Гуртом і батька…» – сприйняли не всі, і не 
відразу. Гарячки не пороли: декого вмовляли, декого журили, 
іншим погрожували партквитками.

Лише після того, як центральні вулиці, тротуари, підходи 
і під’їзди до різних закладів і установ звільнились від сніжно-
льодового полону, міський транспорт запрацював по гафіку, 
а люди вочевидь уздріли партійців і виконкомовців з ломами і 
лопатами в руках, – місто видихнуло одностайне і радісне: «Як 
це гарно!» 

Результат не забарився. Неначе пошептало. І грейдери, 
і бульдозери з різних організацій загуркотіли у віддалених 
куточках міста. Задзвенів сміх куркулів, як прозивали мешканців 
присадибних ділянок та їх нащадків, і впорядковувалися вулиці 
ойкумени.

Знайшлися і «спонсори», затиснуті лещатами великого 
цабе про партквиток, без якого хоч з моста у воду. Вони стали 
піклуватися про своїх працівників, що населяли околиці міста.

Допомогли комунальникам грішми, а ті не стали гав ловити і 
запрацювали як і повинні були. Місто звеселіло, ожило.

Гості міста дивувалися тому, як узбіччя вулиць громадились 
і іскрились на сонці чітко сформованими двометровими валами 
снігу.

Віхола, як і раніше, не втихала, але в неї вже була кишка тонка 
збентежити оживших і згуртованих однодумців, які і їй вже 
добряче втерли носа.

Від допомоги комунальникам, окрім лікарів і музикантів, 
не був звільнений ніхто: ні обком, ні облвиконком, ні владика, 
і тому люд НЕП підтримав. Стали виникати ініціативи в інших 
напрямках щодо покращення в рідному домі.
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Але Олексій Бальма у своїх згадках не про це. Він за звичкою 
прямував до своєї установи за годину раніше і заглядав у так 
звані проблемні куточки.

Ось і тепер, через відкриті ворота міськвідділу міліції 
запримітив старшого лейтенанта Скалозуба, його двох колег і 
трьох сержантів, що закінчували зачищати плац для стройових 
занять особового складу, і зайшов привітатись.

Він тільки наблизився до гурту, коли саме прапорщик відмічав 
галочками у списку тих, що вже здав щанцевий інструмент, а 
Скалозуб устиг взяти під козирьок: «Місцевій владі наша честь!»

Аж тут рипнули і прочинилися запасні двері міліцейської 
установи.

Усі повернули голови і уздріли, як спочатку висунулась 
каракульова папаха, а за нею у білому елегантному кожушку, 
перепоясаному ременями і портупеєю, порипуючи чобітками 
з фетровими халявами, явився народу як нова копійка весь 
Полковник.

– Струнко! – ревонув Скалозуб.
– Вільно! – поблажливо ізрік командир.
– А тебе чого сюди принесло? У нас завжди повний порядок, – і 

не чекаючи відповіді, відвівши Олексія трохи в бік, продовжував: 
– Ти не забув, що у нас до цього часу не використана ліцензія на 
кабана, а завтра субота? 

– Так я на ікластого не збирався і навіть за ліцензію не 
сплачував, та й морозище.

– Сплатиш «Зубрівкою». Збір за Скалозубом, їдемо в 
Олишівський ліс, посадка о шостій ранку. З мисливським 
господарством погоджено.

– Насильник ти, але щоб це не сприймалось як боягузтво, – 
поїду. Прийдеться змотатися на дачу за унтами, а на носа, щоб не 
відмерз, приладнаю заячого хвостика.
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Ще тільки сіріло, коли ватага чернігівських мисливців вивалила 
з фургона біля лісової сторожки. На порозі добре натопленого 
ще з вечора невеликого, дещо схожого на схованку Баби-Яги, 
будиночка з соснових колод, приїжджих чекав вікторівський 
бригадир, він же – голова первинного колективу УТМР, він же 
– позаштатний єгер-самоучка. З кожним із прибулих вітався-
ручкався, бо кожного знав як облупленого, перепитував по імені 
як почуваються їхні «скво» і декого з нащадків. А потім зажадав 
показати ліцензію, довго в сутінках бровою не зморгнувши 
звіряв фотки в мисливських квитках з ликами прибульців, неначе 
вперше їх бачив, і нарешті ізрік: «Все в порядку, друзі мої». Потім 
коротко доповів про можливу дислокацію кабанячого стада, яке 
він спостерігав в урочищах Олишівського лісу ще в пору, коли 
під осінь нишпорив тут за грибами і лісовими горіхами. Декілька 
можливих лігвищ кабана нанесли на мапу.

У свою чергу Полковник після бадьорого: 
– Шикуйся! – довго і монотонно нагадував колегам правила 

безпеки на облавному полюванні, – зарубайте собі на носі, що в 
загон вирушати з рушницями без зарядів, з номерів без команди 
нічичирк, невпевнений – не стріляй (тобто не далі тридцяти 
метрів) і ще багато різних настанов, як то: не курити, не сопіти, 
не чхати і т. і.

У світлі променя, що вибивався з єдиного віконця халупи, 
військо виглядало не зовсім імпозантно.

Найвищий і дебелий Скалозуб (Борман) поверх ватника 
натягнув коротку хламиду зеленувато-коричневого кольору, 
пофарбовану вижимками осіннього яблука типу «Апорт». Його 
вічно усміхнене обличчя вінчав міліцейський кашкет.

За ним, чітко по ранжиру, красувався в старенькій, потріпаній 
шинелі з різнокольоровими ґудзиками відставний капітан. 
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Олексій стояв і шкодував, що натяг кожушка і пудові унти 
військових льотчиків, бо морозець дещо спав, та і бродити по 
глибокому снігу ой як не солодко.

Решта команди нічим особливим не виділялась. Лише 
найменший ростом прокурор у білому маскхалаті погранців на 
фоні білого снігу раз по раз блискав зіницями у промені каганця 
чорними як у цигана очима.

Після команди «Вільно» звіробої заметушилися біля автівки. 
Звідти до хатини потяглися рюкзаки, баули з мисливською 
амуніцією і поживою.

Присіли навколо столу з тесаних дубових колод. Тільки тепер 
зазіхальники на кабанятину помітили як скуласте, трохи косооке, 
неначе у Дерсу-Узала, лице Макара Прища розтягнулося у 
підсолодженій посмішці: 

– А як друзі-братці, щоб для початку око поправити? 
Мене знарядили «Віски» двотижневого заколоту з сортів 
твердосрібнянської пшениці і наказали… – проте під грізним 
поглядом розпорядника полювання не закінчив.

– Це ж тобі не сидячих на гілляках припутнів цілити, а на 
вепра-сікача йдемо, так що… Зась! – і вже біля ганку: «Рушниці 
на ремінь стволами до низу, в одну лаву ранжиром шикуйся! 
За мною, з лівої, тишком-нишком, перевалюючись з п’ятки на 
носок, правим заходь, кроком руш!»

Ланцюжок мисливців, схожий на групу самураїв, потягся по 
нанесеному на мапу маршруту до місця першого загону. Останнім, 
пропускаючи вперед малопомітного на снігу в маскхалаті Петра 
Акимовича, чапав і плутався у довгому лапсердаку з соболевим 
коміром та в саморобних валянках, пошитих з цупкого 
шинельного сукна, Макар Прищ, раз по раз змахуючи вовняною 
рукавицею піт з чола.

Зупинились за півкілометра від місця, звідки планувалося 
зробити перший загін.
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А ранок видався, як напрочуд, погожим, ясним. На сході вже 
зарожевіло небо, як передвісник сонячного дня. Ліс убрався в 
білосніжно-кришталеві шати. Іній і паморозь рясно обперлили 
розлогі віти дубів-велетів і схилили до низу тендітні коси 
молодих берізок. На верхів’ях сосон сніжинки, як у калейдоскопі, 
хаотично вертілись, спалахували бірюзовими намистинами.

Якщо на узліссі сніг лежав високими наметами майже до крони 
дерев, неначе закриваючи вхід до таємничого і казкового царства 
природи, то тут, у глибині лісу, він рівнесенько стелився пухнастою 
периною, що сягала трохи вище колін. Під окремими охайними 
ялинами пониклі віти створили безсніжні печурки-схованки для 
менших мешканців цього величного і благодатного дому.

І тиша. Аж у вухах дзвенить. Далека від цивілізації ця перлина 
природи надійно оберігала вранішній сон своїх дітей.

Та раптом тукнуло: «Тук-тук, тук-тук, і над підліском 
затуманилось хмаринками спадаючих хвилями сніжинок».

– Санітар лісу. Дятел. Підснідує, – неспіша і з розстановкою 
неголосно пояснює місцевий старожил, – нам теж особливо 
спішити нікуди, вепри ще не залягли після нічної жировки. 
У цьому обході це вже друге облавне полювання. На першому 
я бачив лише Полковника і Шафраню, тому декому з вас хочу 
нагадати, що в цю пору дорослі сікачі, як правило, знаходяться 
окремо від стада, а їх лігвища не обов’язково мають бути в хащах. 
Іноді вони залягають на відкритих місцях і не завжди зриваються 
на ноги, як почують щось підозріле. Спочатку задирають лич, 
нюхають повітря, прислуховуються.

– А цілити в них, якщо прийдеться, краще за вухом, у шию 
чи в груди, – додав Полковник, – відстань між загонщиками 
така, щоб бачити сусіда. На номерах гав не ловити, але стріляти 
тільки того звіра, на якого маємо ліцензію. Після наближення 
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загонщиків до стоп'ятдесяти метрів стріляти по звіру тільки 
навздогін, пропустивши його через лінію номерів. Не курити, не 
ворушитись, бо звір це помітить іздалека.

Доки тихесенько радились, перші промені сонця вже 
озолотили верхівку найвищих дерев. Вітру в лісі не було, але на 
просіках відчувався невеличкий протяг, тому четверо стрільців 
на чолі з Полковником на номери пішли з підвітряної сторони, 
а загонщики на чолі з місцевим аборигеном лише дочекавшись 
умовного часу «Ч» вирушили на рубіж атаки. 

Нарешті єгер-самоучка помахом руки з командою: «Гоп-гоп!» 
– сповістив ополченців про початок наступу на вепра.

Знеможені чеканням, нагоничі з гиканням, улюлюканням, 
криками і свистом через дві пучки ринули поміж дерев, кущів 
горобини і акації, ненароком збиваючи собі за шию пухнастий 
іней.

Флангові загонщики дещо видалися вперед, а позаду 
вікторівський очільник часто-густо молотив металевим черпаком 
у закіптюжене відро для юшки.

Перший прохід прогикали і просвистіли безрезультатно. Лише 
Шафраня бачив двох кізок, тінню промайнувших через просіку.

На другому загоні гопали і ого-гокали ті, що на першому 
мовчали як риба. Борман раз по раз бухкав колотушкою у 
цинковий таз із одним вухом, якого поцупив біля годівниці для 
звірів, і через раз гучно реготів:“Ги-ги, гиги, ги..!»

Пітютя (тобто Макар Прищ) цього разу стояв у засідці 
крайнім справа. Стояв і думав: «Якого біса мене сюди принесло. 
Ста наркомівських не дають. В загоні ніг не потягнеш, а тут на 
номері стоїш як істукан не ворухнувшись, аж закляк. А на фермах 
теплинь. Зайшов собі та покликав: ціп-ціп-ціп чи гулі-гулі-гулі і 
вполював те, що потрібно».
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Саме на нього зненацька і вийшов із-за куща сохатий. Метрів 
за п’ять. Обидва остовпіли. У мисливця в середині тенькнуло, 
але він миттю згадав наказ щодо ліцензії і опустив стволи ниць. 

А вже не молодий, з міцною статурою і рогами, неначе борони 
для Хе-Те-Зе, що бачив на своєму віку багато різного, але такого як 
Пітютя – ні. Мовчали обидва. Аж ось сохатий зробив крок уперед. 
І тоді мисливець, як скотар на фермі, запричитав: «Косю-косю-
косю», а змикитивши, що той більше бугай, ніж кінь, засіменив: 
«Бицю-бицю-бицю» – і простяг сухарика, якого завжди носив із 
собою, час від часу гриз і посмоктував або пригощав ним рогато-
хрюкату живність на фермах.

Лісовий велет лише покосив на дарувальника закривавленим 
оком і спроквола почвалав за лінію кордону стрільців.

– Тю на тебе, – ізрік Пітютя і на ватних ногах побрів до місця 
збору мисливців, які до цього часу не зробили жодного пострілу.

Не допоміг навіть піонерський барабан, що зберігся у 
Полковника з часів піонерської юності.

Випили лише по сто грамів наркомівських круто завареного, як 
чефір, чаю, заїли беконом з домашньої чушки бригадира, і колишні 
загонщики знову побрели не солоно хльобавши на номери. 

Бригадира з його одноствольною берданкою невідомого віку, 
затампованою картеччю із порубаних ржавих цвяхів, поставили 
на номер всередині лінії, щоб його на всяк випадок могли 
підтримати стрільці з кулями «Якана». Але і цього разу їхня 
допомога не знадобилась. Олексій простояв нерухомо як статуя 
з двома кулями «Майєра», але бачив лише двох ворін. Поряд з 
Борманом не пробігла, а прочалапала вогненно-руда лисичка, 
прокурор, дотримуючись вимоги про тишу, в думках просвистів: 
«Гей, наливайте повнії чари, щоб через вінця лилося…» і теж не 
побачив жодної звірини.
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А бригадиру поталонило. Він ще далеко від просіки, у 
глибині лісу помітив на одній з галявин вухатого, що сидів і 
по черзі піднімав то одне, то інше вухо, неначе прислухався 
до піонерського барабана. Єгер-самоучка затаїв подих і став 
стежити за діями біляка. А той плиг-плиг… поміж деревами в 
сторону просіки.

«Ага, порушник кордону», – подумав абориген Вікторівки, і 
коли вухань після чергового плиг-плиг приземлився на просіці, 
єгер-самоучка вцілив у нього заряд саморобної картечі.

Від пострілу, що вперше сьогодні пролунав, як грім серед 
ясного неба, стрілок знітився: «Що ж я накоїв, старий пес», – 
проте команду «Відбій», як старшина лінії подав. 

До нього стали стікатися мисливці, думаючи, що, можливо, 
доведеться добивати кабана, а побачили інше.

Бригадир сидів на пеньку, глядів на вухастого з розтрощеною 
вщерть головою як баран на нові ворота і плаксиво гугнявив: «Не 
втримався … порушник кордону.., а відстрілка на нього в мене 
залишилась ще з жовтня».

– Це ти порушник! Голосуємо, щоб з цього дня наш єгер більше 
як на десять метрів від казана не відходив. Хто за? Руки піднімали 
знехотя, але дружно. Борман, хвилюючись за свого дядька і щоб 
не побити з ним горшки, в голосуванні участі не брав. Він витяг 
із-за пазухи пачку цигарок «Бокс», але під осудливим поглядом 
Полковника засунув туди, звідки витяг.

У лісі запах тютюну гірше людського поту. Це ополченці 
знали з інструктажу міліцейського очільника, пучки якого від 
недопалків поруділи так, що не відмивались навіть собачим 
милом. Інколи їх він навіть соромився, бо ж у білих рукавичках 
у президію на зборах не підеш, а ховати руки під столом вважав 
непристойним.
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Наближався вечір. Верхівки дерев окрасились рожево-
золотистим янтарем, а незайманий, до болю в очах сріблясто-
білий сніг помережився бірюзовими тінями від дерев і кущів.

– Скоро сутенітиме…, ги-ги, гиги, ги… і саламуру з баранини 
хочеться, ги-ги, гиги, ги…

Відтак, похнюпивши голову єгер-убивця, неначе опущений 
у воду, спроквола почвалав до лісового пристанища готувати 
знамените вариво з баранини і напалювати вугілля для шашликів.

А залишенці зібрали раду знову.
– Прийдеться штурмувати ось це заросле очеретом і 

верболозом болітце. В засідку направляємо стрільців, а в загін 
замість вибулого піде Пітютя, я вибачаюсь, шановний Макар 
Прищ. Цього разу лемент не вчиняємо. Свій барабан довіряю 
прокуророві, але щоб беріг, як зіницю ока. Не часте гоп-гоп і ги-
гиги, ги Бормана буде, як доповнення.

– Змилуйтесь, шановні… я в загоні і копита повідкидаю, мене 
вже і ноги не несуть, та ще й болото… – заканючив тваринник 
області.

– Біс із тобою. На головному напрямку, що, на мій погляд, 
розташований між болотом і молодим березняком, номери 
займаємо я і Шафраня, а ти станеш на лівому фланзі, біля вирубки 
з рідким вкрапленням соснового молодняка. На тому і порішили. 

Коли мисливці обходили болото до номерів, на снігу помітили 
свіжі вхідні кабанячі сліди.

Через півгодини після відходу стрільців на рубежі розпочався 
самодіяльний концерт нагоничів. Особливо виділявся голос 
прокурора під акомпанемент барабанного дробу: «тра-та-та, тра-
та-та, сіла баба на кота». Причому на слові баба наголос ставився 
на першому складі. Через певний інтервал, трохи зриваючись 
на фальцет, репетував Борман: «Ой гоп, гопака, товста шия у 
бика…», – колотушкою, як і наказували, не гупав. Інші теж 
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підвивали і підсвистували. Виходило не занадто гучно проте 
якось лячно. І не симфонія, і не какофонія, а щось дуже вже 
простонародне. Таким, мабуть, і мертвого з того світу піднімеш, 
не те, що якогось там кабана з лігвища.

Незабаром з правого флангу пролунали один за одним два 
постріли, а з лівого, назустріч загонщикам, між Олексієм і 
прокурором, зі швидкістю кур’єрського поїзда пронеслось якесь 
лахмате розлючене страховисько, неначе через чисте поле, а не 
хащі. В догін не стріляли, та і дозволу на таке не було.

Наближаючись до номерів, Олексій пішов слідами звіра, 
який круто забирав до лівофлангового стрільця, і наткнувся на 
стволи Пітюті, що стирчали із-за молоденької сосонки. Рушниця 
ще трохи тіпалася у того в руках, а він сам блідий як полотно 
здригався раз по раз всім тілом.

– Ти теж стріляв? – запитав.
– Ні-і-і…– промимрив тваринник.
– А звіра бачив? 
– Ні-і-і…
Олексій почув голос розпорядника «Відбій» і повернувся до 

кабанячих слідів. Через декілька кроків натрапив на берліг. Він 
був метрів за вісім-десять від засідки Макара Прища, що до сих 
пір стояв, як укопаний, за трирічною сосонкою.

Через деякий час, далеко справа, знову грохнуло, а потім ще, і 
всі загонщики майнули в ту сторону.

А Олексій, як фенімонокуперівський слідопит почав вивчати 
ситуацію по слідах і все зрозумів.

– Ну що, козаче? Перетрухав? Розповіси чесно, тоді знатимемо 
тільки я і ти, і ніхто більше.

Тваринник за покликом душі і лірик по натурі, Пітютя знав 
повадки кожного виду і підвиду тварин, а щодо техніки був 
баран-бараном. Ні – бе, ні – ме.
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Одного разу, будучи з перевіркою в господарстві, дочекався 
завфермою, а той під'їхав на мотоциклі «Іж-49».

– Дай проїхати!
– На.
– А як включається? – той показав.
Пітютя осідлав механізованого осла (як він собі уявляв), 

включився і помчав, а як зупинитись не спитав. Виписує кола 
сюди-туди, а бензин не закінчується. 

– Ловіть мене, оглашенного, бо вже і голова закрутилась.
Попробували розтягнути навперейми вірьовку, а він на доярок 

пре. Нарешті змикитив, направив мотоцикла в копицю сіна і 
зупинився. Він лежить, а колеса крутяться.

– Хай він здохне твій норовистий кінь, – каже завфермою.
– Мабуть, і тут Макара Прища підвела техніка… може, осічка, 

– подумав Олексій і почув таку сповідь:
– Як тільки я замаскувся за сосонкою і став пильнувати 

за просікою, яку могли перетнути потривожені звірі, відчув 
страшенну втому від бродіння по лісу. Мене трохи зморило. 
Кругом тиша. Лише легенький вітерець зашелестів листям 
засохлого дуба, що виднівся навпроти метрів за десять, серед 
молодих сосонок. Біля одної з них помітив сніговий горб, неначе 
бруствер залишених в часи війни окопів. Чекання без жодного 
руху здалось вічністю.

Згадалось мені осіннє полювання на качку, коли я 
вполював пітютю, – продовжує звітувати Прищ. – Тепла хвиля 
підкотилась мені аж до грудей. Раптом я почув далеке відлуння 
Борманівського: «гоп-гоп», а поряд навіть шкірою відчув якийсь 
порух. Повернувся в сторону загонщиків і побачив як срібно-
білий до того бруствер зашевелився, почорнів і став рости у 
якесь величезне лахмате чудовисько. Я змикитив: «кабаняра… 
сікачище».
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Він стояв до мене задом, крутив хвостом, потім підняв лич і 
понюхав повітря, мабуть, відчув запах людини і настовбурчив вуха.

– Стріляти! В зад! А як не вб’ю, бо казали, що потрібно у 
вухо. Сивий від віку звір трохи повернувся, подзюрчав, потім 
почув якийсь шорох і направив свою пику в мою сторону. А в 
нього клики, як бивні у слона. Мене зморозило. Кабан зробив 
крок у мою сторону, я перед ним виструнчився, як на плацу, і 
закляк. А він, скотина, топчеться на одному місці і люто зирить 
на мої стволи. Тоді я дістав з кишені сухарика, простяг руку і став 
манити: пацю-пацю-пацю.., як на фермі, щоб його заспокоїти.

А тут зліва грохнуло один раз, другий. Звірюка хрипонув аж 
піна з пащі полетіла, розвернувся градусів на тридцять і рвонув 
у сторону нагонщиків, здіймаючи снігову хуртовину неначе 
всюдихід. Я спробував зійти з місця і ніяк не можу до цієї миті. 

– Пробуй присідати, шевелити пальцями ніг, може, заклякли 
від холоду і нерухомості.

Зрештою сільгоспспец впорався зі своєю недугою, і вони 
спроквола пішли по слідах нагонщиків. Майже за версту від місця 
попередньої події набрели на своїх поплічників, які свіжували 
добрячого підсвинка.

Як виявилось, першим шорох в очереті почув Шафраня, 
підготувався до пострілу. Потім усе стихло. Він зрозумів, що 
табун затаївся. Проте він знав, що кабани частіше всього тікають 
по своїх слідах, і теж затаївся. Тут до нього вже ближче долинуло: 
«Ой гоп-гопака..!» – і він побавчив як зі швидкістю глісера на 
підводних крилах у напрямку Полковника, як кулі, одне за одним 
почали тікати кабани.

Прогримів постріл. Третій, що біг за свиноматкою, сікач, 
перетнувши лінію стрільців, зробив різкий стрибок передніми 
ногами, приземлився, трохи змінивши напрямок, і майже досяг 
молодого березняка.
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Постріл Шафрані пролунав в останню мить перед тим, як 
втікач зник з поля зору. Він здогадався, що промазав.

Полковник просигналив: «Відбій», і вони пішли до місця, де 
кабан знаходився на момент пострілу. Крові на снігу не було, а 
кроків через десять її помітили. У березняку її навіть з піною 
було більше. Мисливці здогадались, що звір тяжко поранений в 
легені, і почали гонитву поряд зі слідами. Майже через версту 
сікач лежав, але мав прижаті вуха і ледь помітно здригався. Ще 
один заряд Полковника довершив справу. Саме тоді їх настигли 
нагоничі.

Доки білували кабанця біля палаючого вогнища, навкруги 
зовсім стемніло, і лише молодий місяць, що раз по раз зблискував 
між верхівками дерев, допоміг дістатися на нічліг.

Єгер-самоучка був уже трішки веселенький, але справу свою 
знав і виконав на всі сто. Замість шашликів, які залишились на 
ранок, на вугіллі засмажили печінку. 

Після передноворічних тостів і прибауток Пітютя зовсім 
розм’як і проговорився за свої пригоди. Добре посміялися і 
навіть скасували своє рішення щодо вікторівського бригадира. А 
Олексій на його рахунок склав експромтом вірша:

Ми, звичайно, тобі вірим, 
Що добра ти зичиш звірам, 
Але нам ти теж повір, 
Що сірий заяць також звір.

Хоч полювать тобі охота, 
Жалій козулю і єнота, 
І гуску сіру, і бекаса,
Та не стріляй у них відразу.

Як вариш юшку, то щоразу
Для хорошого навару
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Краще півню скрути в'язи, 
Тому, що купиш на базарі.

Ось так і живи і не тужи, 
Добряче звірів бережи.
Тобі ж добра і щастя зичим
У твоїм хобі чоловічим.

Після четвертої Акимич затягнув: «Шумел сурово Брянский 
лес…», а доспівалися аж до четвертої ночі, і тому ранок для них 
настав лише о дванадцятій наступного дня…

Під «Зубрівку», що залишилась від учорашнього, розговілись 
зайчатиною, а після тринадцятої виступили на круги своя.

Їхали по-своєму старому сліду і тут на тобі – літучка 
забуксувала у невеличкому видолинку на узліссі, де колія помітно 
відтала. Як не билися, але домоглися лише того, що автівка сіла 
на задній міст…

– Гаплик, – каже Шафраня.
– По трактор в Олишівку тобі, бригадире, як знавцю місцевих 

ландшафтів, традицій, звичаїв і замурзаних лик механізаторів 
прийдеться чалапати спільно з нашим лихачем Шафранею, що 
допустив непоправну помилку та занурився на рівному місці, – 
визначив Полковник.

Добитий до ручки гусеничний Хе-Те-Зе з трохи піддатим 
трактористом і ще більше бригадиром та зовсім тверезим 
Шафранею на теплому капоті зустрічали, коли вже смеркалось.

Літучка вилізла з баюри напрочуд швидко, проте до траси 
дістались тоді, коли її стареньку і підсліпувату добряче сліпили 
зустрічні, а у будці гриміло прокуророве: «Їхали козаки із дому 
додому».

Полковник з Борманом затіяли колотнечу в підкидного, а Пітютя 
на сіні задрімав і уві сні схлипував: бицю-бицю.., пацю-пацю.
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Свій поріг Олексій переступив о восьмій вечора.
Перед тим, як заб’ють куранти, його тормошила вся рідня, а 

він уперто бормотів: косю-косю…
А на столі парувала духмяна свіжина. Проте ця спроба 

вибитись у заядлі мисливці у Олексія була останньою. 

Я дарую тобі білу квітку ромена …

А мені на день народження, – похвасталась Олексійку трилітня 
Оленка, – мама подарувала котика Пусіка, – і зашарілась.

– А мені тато подалив балабан, – не менш хвалькувато 
зреагував сусіда, одноліток малої красуні, і від гордощів задер 
догори свого веснянкуватого носа.

Через тиждень Оленка в дірку в дощатому заборі знову 
пропищала: «А мені мама подарувала куклу Машу».

Олексійко поколупався в носі, припав одним оком до тієї самої 
дірки, побачив, як сусідка закотила очі від задоволення, взяв руки 
в боки і видав: «А мені тато подалив балабан».

На свято Теплого Олексія день видався дійсно теплим і 
сонячним та ще й прийшовся на неділю, і хутірська малеча 
висипала на вулицю. Оленка ще здалеку замітила свого кирпатого 
сусіда, як тільки він вистромив конопатого носа через хвіртку і, 
тягнучи за собою меншу сестричку, підбігла до нього, крутилась 
на одній нозі: «Ти бачиш, яку червону стрічку мені сьогодні 
подарувала мама», – і закліпала рудими, вигорілими на сонці 
віями.

– А мені тато подалував… тато подалував мені бала.., … а ти 
й не можеш пісять голойка на стінку, – потім гордо задер пелену 
своєї полотняної сорочки, бо ще парубкував без штанів, і почав 
дзюркотіти, вимальовувати на заборі різні візерунки.
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Ось таке босоноге дитинство згадалось Олексію Бальмі. 
Згадав він і свій перший отриманий подарунок – барабан із 
шкурки облупленого кота. Згадав і те, як уперше дарував сам. 
То були три волошки, яких він ледве відшукав у житі, бо вони 
теж були першими тієї затяжної весни. Волошки були сині, сині, 
неначе очі в золотокосої дівчини, п’ятикласниці, яка приїхала в 
гості до бабусі з самого Ленінграда.

А потім як не напружував пам’ять, згадати не міг, щоб він ще 
колись дарував чи одержував подарунок. Мабуть, часи були такі, 
коли подарунками особливо не розкидались. Та і привід для такої 
події повинен бути особливий: «Кольцо казачка подарила, когда 
казак ишол в поход…».

Цукерки, яблука, кавуни чи шматок сала за подарунки не 
вважались, а були просто гостинцями.

А щодо подарунків, даруйте, але це було віками виношене і 
прийняте: каблучка, сережки, намисто, інколи, якщо дарувальник 
не бідний, – плахта, вишитий рушник з ініціалами обдарованого 
(і на тім рушникові, оживе все знайоме до болю), або хустка від 
зазноби: «Подари мне платок, голубой лоскуток…».

І, звичайно, дарували квіти, але не оберемками: «Ты сегодня мне 
принес, не букет душистых роз, а две лилии, но они такие милые…».

Або просто одненьку, але від щирого серця квітку білої 
ромашки: 

– Я тобі принесу білу квітку ромена... чи червону троянду тобі 
я віддав би.

Батьки, як правило, на весілля молодому подружжю дарували 
порося:

– Нехай з нього виросте величезна свинюка та народить багато 
свиненят.

Правда і тоді вже були задаваки, які, даруючи, придумували 
щось не земне, віртуальне: «С неба звездочку достану и на 
память подарю».
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І ловеласи траплялися: «Черевички купував, фіги, міги 
дарував».

Але фіга це не те, про що ви подумали, це просто різновидність 
інжиру, а міги, це просте підморгування або кривляння.

Черговий подарунок Олексій отримав від колеги по роботі 
на честь одержання Почесної грамоти ЦК ВЛКСМ «За активну 
роботу в комсомолі».

А дарунок той був звичайнісінький, але першородний квиток 
«Спортлото» за п’ять російських карбованців.

Виграв чи ні, йому знову-таки нагадав дарувальник, коли 
ватагою «касеемівців» поверталися з єдиного на той час 
лівобережного пляжу на Десні.

– Заходь в Ощадкасу біля філармонії і вигравай автомобіль.
А лотерея справді виграла. І не якусь там авторучку з оголеними 

дівами, а найкращу в Союзі, на той час, електробритву «Харків», 
що коштувала півзарплати інструктора обкому комсомолу.

Доки зирили на розіграшну таблицю, каса закрилась, а 
поздоровлення і пропозиції посипались як з рогу достатку: 
«Щасливчик! Везонуло… Замочим?»

І замочили. На всю лотерею. Олексій навіть у борг узяв 
десятку у кореша.

Лотерею Олексій акуратненько склав книжечкою і засунув у 
кишеню своїх потертих джинсів. І знову про неї забув.

А коли довелося повертати борг, кинувся до штанів. У кишені 
знайшов лише пожмакані ошметки, бо вони вже побували 
в пральній машині. Дружина не мала звички нишпорити по 
«чужих», як вона казала, кишенях. 

А сьогодні ситуація суттєво змінилась. Якщо дарують квіти, 
то «мільйон алих роз», якщо гроші, то дохріна, а також все, 
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що збреде дарувальнику в голову чи якого гаманця він має: від 
шкарпеток до шхуни, кухонного чи польового комбайна, навіть 
ключі до машини і накидні, і рожкові.

Та і привід для дарування сьогодні знаходиться частіше:

На родини й іменини, 
На заручення й смотрини.
Дощ не йшов, щоб на Мокрини, 
А ще любовнику дружини.

Відтопирюють кармани 
Наші внуки в день Тетяни, 
На Святого Миколая, 
На Різдво, коли гуляють.

Не забудьте Новий рік, 
Що-небудь в Головосік, 
Під Покрову і Пречисту, 
І в четвер, й суботу чисту.

Під обжинки й обмолот,
І в інші свята для народу:
Чи родивсь Анциболот, 
Чи напрудив Ілля в воду.

За диплом нащадку роду, 
З нагоди доброї погоди.
Чи знаменита в житті віха, 
А то й просто у День сміху.

Та і начальство сьогодні інколи декому дещо дарує. Комусь 
баян, а комусь грамоту. Остання цінується вище.

Різновид подарунків змінює в залежності від епохи, правління 
можновладців. Одного часу найкращим подарунком вважалась 
кравчучка, потім кучмовоз, вулик без бджіл, сьогодні – обіцянки.
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А Олексій Бальма став боятися своїх ювілеїв і днів ангела, бо 
хрін його знає, що може одержати в подарунок.

На шістдесятиріччя йому діти подарували плоскоріз Фокіна, 
бо коли було сутужно, він, бач, подарував дружині й кожній 
невістці по городу, а через рік чи два Україну завалили бульбою 
турки і поляки.

– Тату, – кажуть, – ми якось картоплею розживемося, а ти 
переходь на безвідвальний обробіток з плоскорізом і починай 
вирощувати фісташки, дуже вони онукам подобаються, бо 
ділянки ми тобі віддаровуємо назад.

На чергові іменини нащадки подарували Олексію хлібопічку 
з таймером: «Приїдеш з городу, заправиш прилад продуктами і 
включай таймер, а сам відпочивай. Машина сама місить, сама 
випікає 18 сортів хліба, 12 сортів різних здоб, 6 сортів джемів. 
Усі інгредієнти для цього в магазинах є, отже, в свята можеш 
побалувати своїх близьких (щодо свят, то їх перелік наведено 
вище)».

Через рік імениннику подарували книжку: «Готуємо в 
горщиках» і 12 літрових горщиків, щоб кожному члену родини 
був окремий.

– Розпочинай з простішого: солянка мясная сборная, рис 
с говядиной по перуански, свинина «пальчики оближешь», 
чахохбили из баранины, цыпленок с миндалем, язык с грибами, 
творожно-сметанная запеканка. А всього в книжці 450 рецептів.

Радості від подарунка було повні штани: «Ех гуляю я..!» 
Черговий подарунок Олексій одержав від внучат на 

сімдесятиріччя. Скинулися і купили дідові «Мороженицю»:
– Дєда, вісімнадцять рецептів настоящого без ГМО, з 

натуральних продуктів: і з полунички, і вишневе, і чорничне, і 
шоколадне… Закачаєшся! Тільки не зациклюйся на одному. 

На дачі, гуляючи з таймером, підбирай рецепти, а ми до тебе у 
вихідний чи просто так і заглянем.
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Нікуди не дінешся, від подарунків не відмовляються. Прийняв. 
Перед кожним вихідним чи святом мотається за інгредієнтами. 
Натуральними.

А на золоте весілля дідусю подарували сучасну газову плиту. 
Сама готує все, що взбреде в голову, тільки начиняй. Але плита 
потребує індивідуального підключення до електроенергії. 
Запросив спеціалістів. Підключили.

А діти й кажуть:
– Ваша нова плита ніяк не вписується у Ваше застаріле 

кухонне начиння.
Замовив нову кухню. А спеціалісти замовнику «Вам, діду, 

необхідно поміняти водопровід і каналізацію, бо нову мийку не 
підключимо».

Запросив інших спеціалістів, а вони: «Вам, діду, разом з 
каналізацією необхідно поміняти і мийку, і унітаз, а замість 
ванної встановити душову кабіну з гідромасажем, бо Ваше старе 
начиння до нових труб не підходить».

Витратив обдарований усе, що відкладав на всякі непередбачені 
обставини, і з острахом чекає чергового ювілею, бо подейкують, 
що ювілеї після 70-ти необхідно святкувати щорічно, а після 75 
щоквартально. І також дещо дарують. 

Затяті голодранці

– Діду, а ти наркоман чи збоченець? – запитав у Олексія 
Бальми його внучок, коли той вів малого нащадка з дитячого 
садка. Малого саме перевели у підготовчу групу, і сьогодні 
вихователька знайомилась з своїми підлеглими.

Дід зупинився і немов аршин проковтнув, йому аж дух 
перехопило від несподіванки: 
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– Я, Дімоне, ніяк не візьму в тямки, що ти мелеш. Звідки в 
тебе взялось таке запитання. 

– Так, Марьванна розпитувала у дітей, хто їхні батьки та інші 
родичі, де працюють, чим займаються, а мене запитала: «А дід 
твій чим займається?», а я відповів, що ти рибалка-любитель, бо 
любиш рибалити.

– Ну то й що?
– А те, що Маша, яка живе на П’яти Кутах, не піднімаючи 

руки, схопилась із місця і, аж захлинаючись, пролепетала: «А мій 
дідусь теж риболов-збоченець, бо як я тільки сяду дивитись по 
телевізору програму «на добраніч, діти», він присроїться збоку 
стола і бавиться, як мале дитя, блискучими залізячками. Значить 
збоченець».

– Таке ти придумала, Машенько, – каже вихователька, – а якщо 
твоя бабуся під час вечері сидить скраю стола, то, по-твоєму, 
вона збоченка.

– Та ні, але я чула як дід Степан, його друг і теж риболов, назвав 
мого діда збоченцем. Він каже, що на рибалці мій дєдушка в рот 
не бере і з компанією не обідає, при ньому навіть випити нудотно, 
а рибу ловить стоячи на колінах то з одного боку натовпу то з 
другого. А ще дід Степан додав, що взимку і в мороз, і в сльоту 
дєдушка ловить не так, як усі рибалки, а тільки «на голого».

Та він і сам нещодавно зізнався, що не пре манки, а ловить 
тільки на залізяку. Останнього разу він приніс з рибалки одну 
величезну щуку. Каже, що довго дрочив «на бабин сир», а зубаста 
і хапнула.

Цілу казку розповіла Машенька про свого діда-збоченця, а 
Марьванна почервоніла як рак і урок закінчила.

Дімонів дід зрозумів, про що йдеться, бо добре знав всі 
приколи любителів лову і різних видумок, а малого запитав:

– А звідки ти взяв, що я рибалка-наркоман? Сам придумав?
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– Так то ж не я. То наша бабуся на тебе каже, що ти з тих пір як 
пішов на пенсію, то як той наркоман сів на вудку і що тебе гидко 
поцілувати, бо ти колешся?

– От такої, ні з того ні з сього можна людину оббрехати і 
обмовити, у славу ввести, а ти, небораче, вуха розвісив і слухаєш, 
а в самого тями немає, щоб розібратись у тому, що хтось говорить.

– Так я теж бабусі не дуже вірю, бо не бачив, щоб ти сідав на 
вудочку, і знаю, що ти завжди тримаєш її в руках.

– Якщо хочеш, щоб я розвіяв твої сумніви, внуче, тоді слухай 
все по порядку, спочатку про діда Власа Кулєшова. Ніякий він не 
збоченець, бо взимку «на голого» і я пробую дрочити, але в мене 
ще не зовсім виходить. Ловити на голого – це означає ловити без 
усякої наживи.

Тобто ні черв'яка, ні мотиля, ні горошинки, ні перловочки, ні 
тіста на гачок не вішати. Ще кажуть: «Ловити на залізяку».

А щоб риба спокусилася на голу мормишку, блешню чи 
балансир (а не бабин сир, як розповідала Маша), її треба 
роздражнити і для цього потрібно постійно і тихенько смикати 
вверх-вниз, вверх-вниз, як кажуть, «дрочити».

– А те, що Кулєшов ловить рибу з різних боків гурту риболовів, 
говорить про те, що риба там менше налякана і ймовірність її 
спіймати більша.

– За Машиного діда я все уяснив, – каже Дімон, – а чого тебе 
бабуся дражнить наркоманом, ніяк не второпаю.

– Тоді слухай. Це ще простіше. Твоя бабця почула про 
наркоманів, що вони колються, бо сіли на голку. Так воно і є. 
Ці люди хворі і їм весь час треба вприскувати собі отруту з 
допомогою шприца.

– А ти чого колешся? – нагадує внук.
– Так це бабуся нарікала на вуса і бороду, які я вже поголив і 

зараз уже не колюся.
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– А ще, Дімоне, ти можеш почути, що серед риболовів є 
напівзбоченці і ті, що збочились повністю й безповоротно. Перші 
– це ті, що ловлять рибу на голого тільки взимку, а другі і влітку 
рибалять тільки на залізяку, а поплавці вудки і різні закидушки 
або комусь подарували, або спалили в багатті під час ночівлі біля 
річки.

– А мені їх шкода, – каже Дімон, – бо не має кращого 
видовища, коли поплавець потанцює-потанцює, потім неначе 
трохи завагається і раптом як оглашений зірветься з місця і 
пурхне під латаття.

Я смикаю вудку і витягую карасика. Він водить оченятами і 
не второпає, куди він потрапив: у рай чи пекло, бо ж бачить, як 
поряд його товариші підскакують на розжареній сковорідці.

А ще я полюбляю карасів з глиняної макітри тушкованих у 
сметані.

Ніколи не стану збоченцем.
– А ти, Дімоне, мабуть, і не чув, що взимку також ловлять 

рибу на поплавець або, як кажуть рибалки, на стоячку.
А таких любителів називають «мухоморами», бо вони сиднем 

сидять на одному місці і чекають, як манни небесної, підходу 
до їхніх лунок малорухливої риби. Навколо кожного з них до 
десятка, а то й більше пельок, у яких мертво стирчать поплавці. 
Як правило, в такому натовпі плещуть язиками, теревенять про 
всякі новини й небилиці, розповідають сто раз чуті анекдоти, 
байки, пригощаються оковитою, галасують, лаються.

Серед мухоморів є невеликі шайки синьоносих любителів, 
яких називають «флюгерами». На рибалку вони приїздять ще 
затемна, виймають з риболовних ящиків пляшки з горілкою та 
закусують, найчастіше салом і цибулею. Де б вони не з'явились, 
перший тост «за приїзд», другий «за нас», третій «будьмо», а далі 
в міру вихованості і запасу слів. Чаркуються доти, доки основна 
маса рибалок, навіть тих, що пізніше проїхали, окремими групами 
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знаходяться на крижині і витягують з ополонок першу здобич. 
От тоді, зваливши недоїдки в одну торбинку-общак, «флюгери» 
виходять на лід. Для орієнтації в різні сторони світу вони стають, 
вони стоять спинами одне до одного, витягують довгі шиї, 
прикладають до лоба долоні і спостерігають за риболовами. Коли 
один з них назирить, що в якійсь з груп риболовів починають 
розмахувати руками, як млин перед Санчо-Панса, виважуючи 
з лунки чергову рибу, «флюгери» дружно видихають: «Єс!» і 
підтюпцем направляються до тих, що обрибились.

Наблизившись до гурту з помокрілими чубами і зволоженими 
в матні підштаниками, вони декілька хвилин спостерігають, кому 
в гурті «везе» більше. Затим з гиком і прибаутками кидаються до 
щасливця і тупими льодорубами чи льодобурами силують лід, 
щоб охопити в кільце удачливого риболова, сідаючи під самий 
ніс. Начиняють пельки грубезними снастями, дістають пляшки 
з пивом «міцний Рогань», посмоктують з горла і матюкаються.

Риба від гуркоту з прикормленого місця тікає, і весь гурт 
«мухоморів» потихесеньку розступається.

– Як одрізало, – кажуть «флюгери», знову витягують шиї, 
зирять в далечінь, і процес повторюється.

Після третього чи четвертого розгону тугих на підйом 
«мухоморів», «флюгерів» уже трохи плутають ногами і язиками: 
«Ти диви, сьогодні знов не бере».

Є і «флюгери-одинаки». Ті діють по-іншому. Вони ходять 
з біноклями, але без знаряддя для облаштування власних 
ополонок. Такий відразу визначить, у кого «кльове» місце, і вже 
тут як тут. Потихеньку швартується за спиною господаря в чужій 
пельці, потім поступово окуповує інші вільні ополонки своїми 
знаряддями, а на протест:

– Ти чого, ледацюго, зазіхаєш на чуже? В тебе що, руки не 
туди поросли? Чого тебе сюди принесло?– цинічно відповідає:
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– А ти що, купив цю водойому? – поводить себе зухвало, 
просторікує, белькоче: «Ти диви, бере... кабаняра… товстопуза, 
оце так плотвища». Потім дістає із запазухи солдатську флягу, 
декілька разів ковтає розведеного спирту і, закотивши під лоба 
очі, жує сало з часником. І такий чад від нього пре, що господар 
пельок поступово відсовується від непроханого гостя, свердлить 
лунки подалі від нахаби, а потім взагалі залишає окуповане 
«флюгером» місце, бо риба завмирає. «Флюгер» знову підносить 
бінокля вище і шукає чергову жертву.

– Діду, а в нашому садку, якщо хтось віднімає іграшки, його 
лупцюють.

– Буває і серед рибалок, коли «флюгер» як побитий пес 
відступає перед рішучим опором: «згинь з моїх очей, сатана», 
але в нього така вдача як у шакала, котрий хоче відірвати шматок 
від чужої здобичі, і він шукає іншу жертву.

Найменший дідів нащадок поколупався в носі і, випнувши 
груди вперед, заявив: «А я б йому накостиляв».

От і сьогодні дідова черга забирати внука з дитсадка. Дімон 
вважає себе майже дорослим і не ходить з дідом, тримаючись за 
руку, як Маша з П'яти Кутів. Іде самостійно поряд, широкими, як 
у діда, кроками, навіть трохи присідаючи, щоб було в ногу, потім 
не витримує і не зовсім по-дорослому підплигує то на одній, то 
на другій нозі, трохи випереджує старого і заглядає у вічі, бо 
його аж розпирає бажання розповісти дідові про почуте в садку: 

– Наші хлопці сьогодні з самого ранку почали гратися у 
риболовів, а Марьванна і слухати не хоче про «голодранців» і 
збоченців, а Іринка з Нахаловки заявила, що її дядько риболов-
катала. Він тільки й знає, що катається шариками по дну 
замерзлої річки, а члени його команди ловлять рибу на кінці. Я 
запитав у неї: «на чиї», вона не знає. Може, ти, діду, знаєш про 
кінці з шарами.
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– Дійсно, є така категорія риболовів, які ловлять рибу тільки в 
річках на течії, але від затятих «голодранців» вони відрізняються 
тим, що використовують наживку: в першу чергу черв'яків або 
гроно з личинки комара-тріскунця, іноді нанизують на гачок, 
як намисто, опариша або маленьку п’явку. Вони ніколи не 
скупчуються натовпом, як «мухомори» або «микальники», а 
свердлять пельки на відстані одне від одного. Використовують 
більше вудки з котушкою і волосінь з круглою свинцевою 
кулькою, що вільно ковзає по волосіні, з наживкою на кінці 
повідця. Риболов то відпускає кульку, як котиться по дну за 
течією, то підтягує, а по кивку спостерігає за покльовкою.

– А кінці не чиї, як ти запитав, а які. Снасть монтується 
подібно до попередньої, але фіксується над лункою з допомогою 
вставленої в сніг чи лід лозинки, яка, згинаючись, інформує 
риболова, що риба впіймалась «на стоячку» без втручання 
риболова.

– Діду, а ти ще згадував якихось «микальщиків», вони що 
мичать чи мукають як корови, чи мичуть мички з льону, як моя 
прабабця, про яку ти розповідав?

– Та ні, Дімоне. Це категорія риболовів, які ловлять «на 
гірлянду», «на козу», «на паровоз», «на грейдер» або «на 
чортика».

– Ти, діду, мабуть, щось плутаєш або з глузду з'їхав чи, може, 
лапшу мені на вуха вішаєш. Хіба риба така дурна, щоб ловилась 
на чорта або на новорічну прикрасу, яку підвішують на ялинку? 
І де ти знайдеш таку рибину, щоб у її пащу коза влізла та ще 
й з рогами? А яку ополонку потрібно вирубати, щоб в неї вліз 
грейдер, а тим більше паровоз? Брехуни твої рибалки,«придумки» 
як і ти, що завжди щось придумуєш і вигадуєш.

– Не спіши, Дімоне, з оцінками. Дійсно всі рибалки видумщики. 
Вони придумують нові снасті, нові методи ловлі, нові наживки і 
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кожен з них придумує своєму винаходу назву. А рибалки – народ 
веселий, любить жарти і тому в їхній риболовній усній творчості 
різних назв не перелічити, а кожного сезону з’являються нові. 
Наприклад «безмотильщики-голодранці», такі, як дід Кулєшов, 
ловлять «на мормишку», «на чорта», «на мураху», «на козу», 
«на проволочку», «на клопа», «на гвоздик», «на бомбочку», «на 
зубило», «на болванку», «на балду», «на блесну», «на балансир» 
і ще багато різних назв.

– Ти, діду, про видумки «голодранців» розповідаєш як по 
писаному, а методи ловлі на них знаєш?

– Знаю, але не всі, а дід Кулєшов знає про всі ті заманки, як 
свої п’ять пальців, бо взимку ловить тільки на залізяку.

Малий знову пристав до діда, як шевська смола:
– А микальщики вони що, ловлять не тільки на залізяку, а ще 

й на живу козу?
– Микальщики, Дімоне, сіпають (микають) вверх-вниз свої 

снасті, як правило, з наживкою і пересуваються натовпом услід 
за рибою, яка переміщається по водоймі. Як чорна хмара суне 
по кризі така ординська навала з одного кінця стоячої водойми 
в інший. Інколи вони микають і в річках, у місцях, де течія 
нешвидка або відсутня. А коза – це мормишка з двома крючками. 
Другий урок відбувся. 

– Не хочу микатись, – шепоче Дімон перед тим, як поринути 
в сон після того, як переглянув дідову касету про микальщиків. 
Через декілька хвилин йому почали ввижатися червоноголові 
мухомори, що купкою стирчали на залитій сонцем галявині 
соснового лісу. Вони поступово зростали, збільшувались, їхні 
поцятковані білими крапками шапки перетворювались у червоні, 
зелені, сині капелюхи над різнокольоровими балахонами. Потім 
почали сіпатись, смикатись на залізних ящиках як трясуни, біля 
ополонок в'юнились величезні хробаки, а згодом вся ота орава 
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посунула, як чорна, хмара на малого. Раптом з натовпу виліз 
вилупатий «флюгер» з величезним біноклем на довгій, як у 
жирафи, шиї. Його плескатий, як у Чингісхана, ніс зростав прямо 
на очах і перетворювався на балабуху, схожу на буряк з гичкою. 
Ось він простягає до малого довжелезну руку з загнутими кігтями 
і жовтими, прокуреними табаком пучками і, насупивши кошлаті 
брови, вишкіривши зуби, і рявкає: «Це моя пелька!»

Дімон затаїв дух, а потім його волосся стало дибом і він 
закричав: «Не хочу мухоморів!» – і прокинувся. Його трясло і 
він ще довго лупав у темряві очима, тихенько хникав: «Не буду 
флюгером і не ловитиму на кінці». Мало-помалу його знову 
зморив сон. Уранці прокинувся, глянув у вікно, побачив синичку, 
що стукала по підвіконню як прохачка, вимагаючи чергову порцію 
насіння соняшнику, і про нічні кошмари навіть не згадав.

А ще одного разу малий пристав до діда як реп’ях: «Розкажи 
мені про підлідників, про яких я краєм вуха чув у дитсадку. Я 
знаю, хто такі підводники, а про цих уперше чую».

– Так то майже і не риболови, а нікчемні випивохи. Збирається 
тепла компанія з декількох чоловік, сідають на риболовні 
ящики, випотрошені від їстівних запасів і посудин з оковитою 
на загальний імпровізований стіл на льоду з минулорічних 
журналів «Все про рибалку», і чаркуються, доки не отетеріють. 
Потім розбридаються в різні сторони і їм море по коліна. 
Кожного зустрічного запитують: «Де моя риба?» і знаходять на 
свою голову незамерзаючу ополонку і провалюються під лід. 
Звідси і назва – підлідники. Після купелі плентаються до стоянки 
автомобілів, синіють, ловлять не рибу, а дрижаки. Потім знову 
похмеляються (і де вони тільки знаходять «горячительне»), а їх і 
чорт не бере, бо майже не хворіють.

Зима поступово втрачала свої позиції. Лютий-бокогрій 
ще вперто дошкуляв нічними морозами, але відступав перед 
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сонячними променями днини, що наповнювалась життєдайними 
променями Ярила, а той з кожним днем все вище дерся по 
щабелях безхмарного небесного склепіння.

Олексій Бальма сидів на риболовному ящику в чарівному 
куточку природи майже на лінії кордону з Білорусією, а багатий 
раніше рибою заказник «Озеро Нерадча», що притулився підковою 
до Дніпра-Славути по течії трохи нижче старовинного поселення 
Радуль, з давніх-давен відомого старовірами, мережився поодино-
кими пельками риболовів, що відвідали водойму у минулі 
вихідні. Водойма через віддаленість від впорядкованих шляхів 
малодоступна взимку, а інколи зовсім ні. Одинадцята година дня, 
а члени команди з чотирьох найкращих друзів і затятих риболовів-
любителів жодної покльовки не бачили.

Нарешті почули знайоме:
– Иди сюда, полєно! – це найстарший за віком Влас Кулєшов 

з кислою міною витяг з пельки йоржика розміром з дитячий 
мізинець. Потім його не зовсім шанобливі запросини до полєна 
почастішали. Поряд з патріархом примостився Олег Проскурня, 
дружина якого щодо риби має особливе ставлення: «сам стелюся, 
сам лягаю, – тобто наловив так сам і готуй».

– Це вам не окунь, – каже Олег, після того, як поцілував у губи 
отетерілого малюсінького синьоокого очкарика, – бо з полосатим 
заколупаєшся, доки збудешся його луски, а цього їжачка підстриг 
ножицями, ополоскав, підсолив, ткнув у мучицю і на сковороду 
хребцями догори. Воно таке нікчемне, а вже з ікрою. Голівку 
відірвав і хрум-хрум. Смакота!

А діду Степану хоч колок на голові теши, а він все одно, як і 
всі мухомори, ловить тільки на поплавець. Нашорошить вудку 
ближче до берега з осокою і сидить як істукан, чекаючи на плітку. 

Ось і сьогодні розімлівся на сонечку, часом трохи дрімав, 
плямкав губами, уявляючи, що цілується з величезною 
плотвицею, бо ловеласом був змалку.
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А Олексій не став заритись на «боже прокляття», як дехто 
називав йоржиків, відійшов від компанії під крутий берег, 
налаштував одну розвідну пельку, відрегулював кивок з 
мормишкою, начепив на крючок спритного мотилька і почав 
чекати удачі.

Легенький вітерець лагідно овівав почервоніле від сонця 
обличчя, приємно лоскотав під пахвами через розстібнутий 
пуховик. Пахло весною. Рибалка згадав, що незабаром жіноче 
свято, подарунка жодного немає, а потрібно аж чортову дюжину. 
На свою заначку недавно придбав «нафігатора», щоб не блудити 
по водних просторах, а пенсію, на яку розраховував, затримали 
і обіцяють видати лише через тиждень. Влип як муха в окріп: 
риба як на зло не ловиться, а ціни перед святом ой як підскочили, 
кусаються.

Думки ширяють в голові, як лихі шуліки.
– Наламаю верби козячої, – подумалось. – Бруньки у воді з 

аспіринкою через тиждень розквітнуть, а коли у нас із старою за 
звичаєм всі зберуться, поздоровлю жінок віршиком:

Тиха урочистість сонячного дня надихала на ліричний лад, і 
він розпочав римувати:

– Ще співа в димарі завірюха, 
Ще вартує зиму морозець, 
Та гряде вже весни повитуха, 
Пророкує зимі вже кінець.

Все частіша усмішка в Ярила, 
Вже й світанок раніше бринить, 
Вже в бруньках наливається сила, 
Темені світла не зупинить.

Вже заплакала стріха у хати, 
І синичка веснянку співа, 
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Вже сіріє на спині вухатий, 
В пори року сторінка нова.

Що не день, то все ближче до свята
Наших милих жінок і весни, 
Хоч ще й снігу навколо багато, 
Вишкріба ще зима й запасний.

Але стало тепліше, повеселіло
Та вже й дощик часом іде. 
Відпочковується, що наболіло, 
Бо ж весна вже гряде.

Хай жінкам звеселиться природа,
Подарує вам свій первоцвіт, –
Та уклін чоловічого роду, 
Що складає до ніг вам весь світ!

Риби в той день ніхто так і не наловив, окрім десятка «полін» 
у Кулєшова: «Як кіт наплакав», – каже.

На свято у Олексія за традицією зібрались свати, сини та 
невістки з дітворою, сестричка з онукою. Одних жінок аж вісім, 
під стать 8-му Березня.

У залі пахло весною. Козяча верба і букет пахучого бузку, 
що буйно розквітнув на підвіконні у банці з водою, придавали 
весняного настрою гостей елегантної чарівності, чогось такого, 
що п’янить розум, а тендітна гілочка у кришталевій вазочці, густо 
усипана білими як молоко квіточками вишні, навіювала ніжність 
і чекання чогось надзвичайного.

В урочистій тиші, злегка косячись на яства святкового стола 
і мимоволі ковтаючи слинки від побаченого, всі слухали вірша, 
складеного патріархом на природі. Після останнього рядка, 
проголошеного особливо натхненно і урочисто, невеличка 
сімейка вибухнула оплесками.



69

Біла квітка ромена

Як і належно, вихилили келихи шампанського чоловіки стоя, 
а жінки сидя і до дна.

Лише найменший з клану, Дімон, не вписувався в загальний 
весняний настрій, вертівся на стільці, як муха в окропі і, 
нарешті, витерши червоні губи від соку «Гранатові вижимки», 
безцеремонно звернувся до діда з запитанням:

– Діду, а де твоя риба, що ти ловиш на голого?
– Та не брала, як на зло, перед святом жінок, – зніяковів дід.
– А в нашому садку Іванка з Чорторіївського яру півдня 

тараторила і похвалялася, що її дід на минулому тижні наловив 
півмішка риби на яйця. А ти чого на свої не ловиш?

Зал вибухнув гомеричним сміхом так, що аж за животи 
бралися. Бабуся давилася недожованим вареником, а в матусі 
Дімона напала ікота. Татусь від сміху тіпався як у пропаснці, а 
бабуся по матері заїкаючись вимовила: «Цур тобі пек, шибенику!»

Патріарх стояв розчервонілий, як рак в окропі, мружив очі і 
не міг дочекатись, коли вщухне гамір. Нарешті всі оговтались, 
посідали на свої місця, а від погляду тостуючого старались 
ухилятись. Проте старий, просмолений вітрами рибацюга вже 
прийшов до пам'яті, взяв себе в руки, навіть, поплескав малого 
по плечу, почав посміхатися і заспокоїв присутніх:

– Серед лихого племені любителів ще й не таке почуєш. Після 
третьої чарки я вам все докладно і розтолкую.

Дімону на місці не сиділось, він вовтузився за столом як в’юн, 
весь час щось нашіптував старшенькій сестричці, тицяв пучкою 
в сторону діда і підсміювався.

Тоді, як публіка трохи задовольнила забаганки своїх шлунків, 
а в голові трохи замакітрилось, всі згадали про яйця:

– Виправдовуйся, діду, перед внуком, що ви там витворяєте на 
рибалці. 

Сидячи в голові стола, як христос серед святого сімейства, 
патріарх розпочав сповідь:
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– Проведу короткий лікбез щодо рибацьких повадок і 
приколів, яких існує тьма-тьмуща, як і самих творців, а їх армія 
нечисленна, неначе війська сатанинського. Вони є майже в кожній 
сім'ї, вони скрізь є лідерами побрехеньок у кожному колективі, 
навіть жіночому. Є вони серед науковців і повних неуків, серед 
глухонімих і пустобрехів, серед представниць слабкого полу, 
яких теж іменують «збоченками». Деякі з них теж ловлять рибу 
«на голу» мормишку. Вони теж видумують назви своїм витворам, 
але частіше про млинці і салати: «під шубою», «в кожушку», «з 
яйцем в смятку».

А щодо ловлі «на яйця», то це спосіб лову на звичайний грузок 
з двома гачками по боках, підвішених на коромислі з проволочки 
або на петлі з товстої волосіні. А ловлять, як і голодранці, на голі 
яйця без наживки.

– А крокодили на них ловляться? – не втерпів допитливий 
внучок, – бо Іванна казала, що її дід витяг з-під льоду крокодила 
на жерлицю. Він поставив її над пелькою, а тая жерла і жерла, 
доки її не цапнув крокодил.

– Крокодили, слава Богу, у нас не водяться, а риболови так 
називають здоровенну щуку. Впіймати її можна або на залізо, про 
яке я уже розповідав, чи на маленьку рибинку, яку підвішують 
на гачку до жерлиці, спеціального пристрою з котушкою і 
прапорцем, який дає сигнал, що щука хапнула. Інколи щуку 
називають зубастою, хайкою, трав'янкою…

Майже кожен вид риб має назву на рибацькому жаргоні. Окунь 
– матрос, горбань, полосатик, судак – кликастий, вилупень, лящ – 
лапоть, колесо, сом – хазяїн, квокводил, йорж – очкарик, боцман, 
полєно, божа кара, чехоня – сабля, сельодка.

Усіх назв не перелічити, бо в кожному регіоні вони бувають 
різними. 

– Добре, діду, я коли підросту, то буду теж голодранцем і 
ловитиму рибу на голого, а на яйця і зубило ні.
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Ще довго за столом згадували знайомих рибалок, види риб, що 
колись густо водились у тутешніх водоймах. Говорили і про те, що 
останнім часом ріки і озера бідніють, а деякі види риб зникають 
взагалі під пресингом неліченої армії любителів природи і 
особливо хапуг, як інколи називають браконьєрів, які нехтують 
Правила риболовлі. Вони хоч і відносять себе до великого племені 
затятих риболовів, але такими не є, бо застосовують різні драчі, 
тризубці, перемети, хімікати, навіть тол і електролов, який завдає 
непоправної шкоди всьому живому, що знаходиться у воді. 

– Звичайно, – розповідає старший сімейства, – більшість 
риболовів-любителів – це нащадки наших далеких пращурів, 
дітей природи, у душах яких збереглося прадавнє відчуття 
єдності з природою, і які по натурі своїй не уявляють себе без 
різнобарвних світанків у різні пори року, без магічної сили вогню 
вечірнього багаття на березі річки, співу солов'я у п’янкому 
передвечір’ї, насиченому духмяним різнотрав’ям нескошених 
лугів, чи кришталево-смарагдовим сіянням царства вкритих 
інеєм верболозів, що вартують береги річок, і радості першого 
променя сонця над мовчазним безгомінням білосніжної водойми.

З незрозумілого для непосвячених, риболови і в літню спеку, 
і взимову заметіль, і в осіннє бездоріжжя, коли хлябі небеснії 
оповивають мороком грішну землю, глупої ночі чи в мовчазних 
сутінках ранку, обпікаючої днини чи в вечірнє передгроззя 
спішать з неодолимою силою до природних водойм.

Людину з вудкою можна зустріти в будь-якому куточку 
оспіваної поетами і композиторами, виплеканої поколіннями 
поліщуків Чернігівщини, біля зачарованої Десни і її приток, 
на Сожі, Сеймі, Снові і на Київському водосховищі. Мабуть, 
не знайдеш клаптя землі на берегах Удаю і Остра, на озерах, 
ставках і болотяних плесах, куди б не ступала нога неспокійного 
і невмирущого племені затятих риболовів-любителів.
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Дехто називає їх тихобожевільними, не сповна розуму, 
збоченцями, що проміняли затишок своїх осель на самотортури. 
Про них розповідають анекдоти і прислів’я типу: «Наливай та 
пий; А вудки брати будемо!; Риба та зайці заводять у старці; А 
рибак рибака пізнає іздалека», – це про розмір впійманої риби, але 
зациклені на мандрах по риболовних маршрутах були, є і будуть 
завжди. Більшісь любителів їдуть не за рибою, а за «запахом 
тайги», деякі переходять на спосіб лову впіймав – відпусти, а 
головне зберігають природу і за ними майбутнє.

На завершення патріарх проголосив свій улюблений тост:
– Да не закаламутиться джерело життя нашого, а життєва нива 

хай буйно колоситься! 

У тихім мареві хвиль

Просто не віриться, скільки потрібних і не дуже речей 
вміщається в рюкзаку риболова, який манівцем крокує на 
водойму з ночівлею.

А якщо таких любителів троє, та ще й внук одного з них, і вони 
відправляються не на добу, а на два тижні, то уява про необхідне 
просто зашкалює.

Ось і сьогодні на пологому березі Десни трохи нижче 
Салтикової Дівиці з тралера в річку шубовснула дюралева 
«Казанка» одного з перших випусків післявоєнного зразка з 
мотором «Меркурій-9.9» як флагман майбутнього флоту.

Розпочалася підготовка до сплаву по річці. На березі копошилось 
четверо, а один ходив навколо ВАЗ «Ниви» і чортихався:

– Перегрілась. Це ж вам не трактор. Папанінці.
Спочатку зняли з флагмана і брикнули догори дюралевого 

«Язя» і навісили «Джонсона» – 3,8 к. с., потім напомпували 
«надувнушку» з одноразовим китайцем і розпочали їх трамбувати 
всякою всячиною: наметами і тентами, розкладними меблями, 
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вудками і спінінгами; прикормками і наживками, надувними 
матрацами і спальниками; плащами, гумовими чобітьми і 
накомарниками, посудом і газовою плитою з балоном, бідоном 
питної води і ящиком пива; соком і рідиною для промивання 
кишковиків, акумулятором для освітлення і радіомовлення. А ще 
в «Язя» втиснули фанерний сундук з переліком продуктів, який 
зайняв би чотири сторінки дрібними літерами.

Окрім мобілок і зубочисток, кожен прихопив щось особливо 
своє: губну гармошку «зінгер», балалайку, свисток, експандер, 
гральні карти, сигарети.

У надувнушку, щоб не дуже матлялась на буксирі, вперли 
кусок рельси, з допомогою якої в поході відбивали склянки.

Трясця його знає, де воно все і вміщались, але флагман 
звільнився, щоб прийняти на борт мандрівників.

Нарешті капітан прокрякав мисливським манком на селезня, 
смикнув за стартер двигуна, і армада із трьох зчеплених посудин 
тихенько відшвартувалась. Відчалили троє старих і підліток.

– Діду Степане, відтарабань свого тралера і приїжджай до нас, 
– прокричав юнга.

Водій трохи заздрив туристам і тому в навздогін послав:
– Одне дурне поїхало в турне, в вернулось з турне таке ж дурне.
Раніше він був постійний їхній напарник в походах, а останні 

три роки більше ніж на одну ніч домівки не залишає, а мотивує 
це так:

– Щоб збагатити меню, я завів собі свиню. В господарстві 
є корова, невеличка, та здорова, гусь лапчатий, три індики, – 
напівдикі, три кролиці й два кролі, козенята – ще малі, чорний 
кіт, само собою, пес і цап із бородою, а у півня є гарем, з нього 
яйця ми берем, а ще: хочу мати блюдо від горбатого верблюда. 
Отож в турботах завжди я, бо в мене збільшилась сім’я і, щоб не 
від'їли мені вуха, я стараюся щодуху, бо де риба або рак, – там 
лінивий чи рибак, – таке скаже друзям, а в душі шкребе.
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По дорозі до Чернігова все передумав. Згадував перший табір 
на безіменному острові у верхів'ях Київського моря на Дніпрі. Це 
було, мабуть, у червні, за рік до того, як вибухнуло в Чорнобилі. 
Три чи чотири роки після того рибу не ловили, боячись радіації. 

А після проголошення Україною незалежності такі поїздки 
стали традиційними. Щорічно у червні, після заборони на 
лов риби під час нересту на два тижні і на два у вересні, коли 
розпочинається передзимовий жор щуки. Заготовлену рибу 
додому возили кравчучками. Місця для риболовлі вибирали 
методом голосування, відкривали нові маршрути. Чарівний світ 
природи обживали від річки Сож, що відділилась від братів-
білорусів новим кордоном, до села Окуніново, на межі з умовним 
кордоном з Київщиною. Пробували стати нижче гирла Прип'яті, 
але там риба фонила, а іноді зашкалювала.

До цього часу пам’ятає, що виїхати у серпні не склалось, а в 
кінці жовтня, вибравшись з намету після ночі на березі Дніпра 
нижче Редьківки, побачив перший сніг. Надіялись, що розтане, 
але через три дні не витримали і звернули намети.

Спогади, спогади. Бувало всяке: і безхмарне небо, дощі і 
громовиці, і горобині ночі, коли земля здригалася, а його душа 
чекала, що він ось-ось провалиться в тартарари і втікала в п’ятки, 
були бурі і градобої, коли намети зривались і мокрими тентами 
полоскало об потилицю.

Не одну пару взуття він стоптав і зимою на маршрутах 
вихідного дня, коли крига в улюблених місцях рябіє від риболовів, 
як від вороння на щойно убраному полі. Наслухаєшся і новин, 
і анекдотів, і прибауток та ще й сімейство порадуєш запашною 
юшкою із йоржа чи окуня. 

Усе передумав, а серце ниє від того, що через різні болячки 
відпочкувався від колективу і лише зрідка виїжджає влітку 
посидіти з вудкою на карасика, виманити з латаття краснопірку.
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А ті, що помандрували в ніч на тихі плеса найчарівнішої в 
світі річки, назустріч багаттям, зоряним доріжкам в тихім мареві 
хвиль, лугового буйнотрав'я і вранішнім туманам над водною 
гладдю з райдужними колами від сплеску заспаних, риб як і 
раніше мандрують по традиційно наїжджених маршрутах.

А вони вже і пришвартувались до піщаного пляжу, навпроти 
крутого берега, захаращеного поваленими деревами, де вода 
вирує, закручує водовороти, мерехтить хвилями над гілляками – 
місцем, де ховаються, жирують річкові велети, заповітні трофеї 
наших прибульців. 

Як тільки флагман тикнувся носом у пісок, його команда без 
ніякої команди з криками і улюлюканням вивалила з корабля, 
як індійці з піроги, уздрівши скальпи, і, миттєво звільнившись 
від залишків одягу, кинулась у підігріту Ярилом воду. Попереду 
неначе вождь ірокезів, розмахуючи майкою як томагавком, з 
розкуйовдженим волоссям, у плавках з вензелем на сідницях, 
любовно вишитим червоними і чорними нитками, мчав як 
ошалілий височенний відставний капітан Далекосхідного 
льотного гарнізону Олег Проскурня. 

Коли у прибульців достатньо повідкисав міський і дорожній 
леп, а біля пупа почала з’являтися гусяча кожа, розпочали 
вивантажувати плавкараван і облаштовуватись на суші.

Кожен з них, окрім юнги, знав свої обов’язки, як свої п’ять 
пальців, без нагадувань.

Середній за віком, якого ми щойно згадували, той, якого давно 
комісували у зв’язку з травмою під час польотів і 60-річчя якого 
відсвяткували нещодавно в ресторані, був, як кажуть, майстер на 
всі руки. Мабуть, в природі не існувало такого, щоб він не знав 
чи не вмів.

Облаштувати без сторонньої допомоги намети, навісити над 
їдальнею чи похідним клубом навіс, зробити освітлення – його 
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особисте зобов'язання. А розпочинав завжди з громадського 
туалету, і кожного разу то був ексклюзив. Тут тобі і сідушки з 
верболозу, і умивальник з пластмасової дволітрівки від «Менської 
остречі», і пачка хлорки від мух і навіть урна для власних 
недопалків, бо більше ніхто з прибульців не палив.

Патріарх загону з призвіщем та іменем, невідомо від яких 
історичних пішло коренів, Влас Кулєшов у свої сімдесят два роки 
ще досить міцний на вигляд, жилавий, затятий до безпам’ятства 
риболов-хапуга, потомок хохляндського глитая чи приблудного 
москаля, чи далеких вихідців ісходу з Єгипта теж свою справу 
знав добряче і наказів не чекав. Виліз із човна, декілька разів 
присів, потягнувся і підтюпцем направився в зарослі тополь і 
верболозу за сушняком для багаття. Тягав довго, «чтоб костёр не 
погас», – каже, як у Адама з Євою.

Капітан флагмана Олексій Бальма, якого Кулєшов прозиває 
пацаном, бо той молодший від нього на два з половиною місяці, 
зайнявся облаштуванням тенту над своїм човном, пристосованим 
для ночівлі, та захисту від кровососів на випадок перебазування 
команди до нового місця.

А внук капітана, дев'ятикласник Дімон згодився помпувати 
надувні матраци для влаштування постелі, а потім напросився 
викопати яму для погреба.

Проскурня у джинсових шортах з пацьорками навколо 
м’язистих ніг і теж з вензелями як у хрестоносців, але не на спині, 
а на сідницях, підпоясаний широким офіцерським ременем з 
підвішеним тесаком і мобілкою, з хрестом на шиї трохи меншим 
ніж у Христоса, з яким він ішов на голгофу, у величезному 
солом’яному брилі явно нагадував ковбоя, і лише відсутність 
шпор на його стоптаних кедах видавала його з головою, що 
виходцем з техасу він не є.

Без поспіху, але ґрунтовно ас приморських винищувачів 
закінчував свою справу: під брезентовим навісом розставив 
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навколо стола для чаркування та гри в карти похідні стільці і 
розкладне крісло для себе улюбленого, без якого не обходився, 
навіть на зимовій рибалці, влаштував подіум для кухонного 
причандалля, змонтував освітлення.

Наостанок Олег підвісив під наметом спідолу і натиснув на 
клавішу.

Серед прозорої і незайманої тиші полилося задушевне і 
зворушливе:

– Розшумілись луги рясними калинами,
І верби старі в задумливих снах, 
Де ходили з тобою крутими стежинами, 
Рідним маревом хвиль чарувала нас тиха Десна.
Сонце хилилось до верхів'я тополь на протилежному березі 

річки, біля грудей мандрівників війнув і залоскотав під пахвами 
лагідний вітерець, на тихій воді подекуди зарябіли хвильки, 
пускаючи навкруги останні сонячні зайчики, а на гілляках 
старезних дубів почали вмощуватися, штовхаючи одне одного, 
баклани.

Під останній акорд пісні: 
– І співала про щастя, заквітчана зорями.., – в таборі 

заворушились, пробудившись від полону чарівного марення, 
навіяного ніжним баритоном знаменитого на всю Україну, і не 
тільки, співця.

Проскурня притягнув з кущів височезну жердину, і над 
табором заполоскався чорний прапор «Веселий Роджер» з 
черепом і обсмоктаними часом кістками навхрест.

Лише Власа Кулєшова вже давненно в таборі не було. Він сидів 
під кручею за далеким вигином річки і через темні окуляри зирив 
на сторожки донок, наживлених пучком гнойових черв'яків.

За вітром до нього долітали обривки української пісні, яку він 
любив, але деякі слова толкував по-своєму. Він, наприклад, не 
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розумів, чому сни задумлені, бо ніякої Думи в Україні немає, є 
Верховна Рада, а чаркуватися можна тільки з собі подібними, а 
не з Десною.

Нарешті він почув удари металевого черпака об рельсу, відчув 
запах диму і здогадався, що громада хоче мати рибу для юшки.

У його садку, окрім ляща, пльоскався і матляв вусищами 
півторакілограмовий сомик і з десяток колючок-йоржів, які 
чомусь особливо полюбляли старого хапугу, бо осатаніло 
чіплялись на гачок тільки йому.

– А какая будет ушица, закачаєшься, – виправдовувався щирий 
українець, як він завжди представлявся, хоч ніякого документа 
про те ніхто не бачив.

Доки булькало в казані, шкварчало на сковорідці і гриміло 
кришкою над сердитим чайником, що немов Змій-Горинич раз по 
раз дмухав парою, капітан складав графік чергування по табору 
на весь період турне по Десні до самого причалу в садівничому 
товаристві «Якір» біля с. Жавинка.

Юнга був поза графіком, але на перших порах приставлений 
по черзі до кожного з членів команди для набуття навиків 
непростого життя кочівників.

Сонце давно сховалося у своїх апартаментах за підступившим 
у сутінках майже до самого вогнища лісом.

Баклани давно заклякли у глибокому сні, а священнодійство 
першої вечері без своїх скво тільки розпочиналось. Щоб чути 
історично-незабутній і надихаючий на подвиг тост капітана, 
радіоприймачу з його просторікуванням про те, як хороше 
живеться нащадкам реєстрових і ні козаків, заткнули пельку.

Булькнули з літрової пляшки по добрячій порції зеленуватої 
рідини, настояної патріархом Власом на листях смородини, 
ягодах лимонника, актинідії, елеутерококу і цвіту собачої 
кропиви, капітан, піднявшись на весь зріст виголосив:
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– Дорогі мої братці-волоцюги, не чесані і не голені «гомо-
сапієнс», ті, що напризволяще кинули своїх скво, одноосібно і 
купою насилуєте божі створіння тільки через те, що більшість 
апостолів були рибаками і нікого не питаючись присвоїли собі 
право милуватися, надихатися і напихуватися дарами матінки-
природи, ви, як ніхто інший, є дармоїдами раю земного, але я вас 
прощаю, бо і сам такий. Хай не закаламутиться джерело життя 
вашого, а життєва нива хай буйно колоситься!

– Бажаю щоб наша Деснонька завжди жила у ваших серцях, 
давала наснагу нащадкам і надихала словами нашого земляка і 
великого її шанувальника Абрама Кацнельсона:

– Поміж лугів, дібров вона 
Просвічена до дна
Сріблиться зачарована 
Десна моя, Десна.
– Будьмо! Слава Україні!
Потім у відблисках багаття довго чавкали, плямкали, знову 

булькали і брязкали:
– За воссоєдінєніє, – це тост Кулєшова.
– Тост, – це незамінний і найкоротший, манжурського літуна-

дослідника.
Не втерпів і юнга:
– Діди, я вас уже наслухався. Добре, що сьогодні без матів, але 

мене приморило і я хочу в люлю, але лише після тосту у вашу 
честь. Він вичавив рештки соку в свій келих і видав:

– Деды, помню Вас и я 
Випивающих ковшами
И сидящих круг огня 
С красно-синими носами.
– Ти смотри, – каже Влас – і где оно такоє викопало в своєй 

башке.
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– Так то ж не в моїй, а гусара Дениса Давидова.
– А хіба його вивчають у школі, – запитав Проскуня.
– Та ні, але дід вимагає, щоб я дещо прочитував і поза 

програмою, – і поліз у намет.
Бальма теж відчалив у свій плаваючий дім і ще довго чув як 

біля багаття бубоніли його побратими.
Від вражень першого дня не спалось. В уяві Олексія поставали 

картини минулих подорожей. Раніше їх здійснювали за сприяння 
керівників рибінспекції та риболовної бази «Вершина», що 
розташовувалася в мальовничому переліску у верхів'ях моря на 
Дніпрі.

Один надавав моторну лодку під буксир з мотором, а другий 
– три гребних човни «Язь». Команду (тоді їх було четверо) 
доставляли на один з загублених у заплаві островів. Два тижні 
вони там розкошували відірвані від світу і людей, а потім 
веслували на базу, де їх чекала добита до ручки «дев'ятка» з 
причепом. Зате вона в умілих руках Проскурні завжди була на 
ходу, а з допомогою передніх коліс з «Волині» тягла причепа, як 
Бе-Ем-Ве і ніколи не підводила.

Олексій згадав і те, як одного разу сьогоднішній фермер-
самоучка дід Степан, виконуючи завдання купити на базарі 
обпатраного жирного півня для королівської юшки, чи то не 
розібрався, чи то схитрував, але купив курку і не обпатрану, 
а живу. Куди дінешся. Щоб вона не літала по салону дев'ятки 
і не використовувала плечі пасажирів як сідало, її прикрутили 
ремінцем від штанів покупця (щоб не був такий розумний) 
до важеля гальма і без особливих пригод дісталися до бази, 
а за тим і до місця дислокації. Лише моторист казанки з 
рибінспекції лаявся, що йому прийдеться драїти та духмянити 
човна одеколоном «Тройний», щоб не одержати догану від 
начальства.
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Пустити під заклан чубатурку для королівської юшки ніхто 
не наважився і її прилаштували на молодій гілляці верби, що 
нависла над наметом.

Юшку зготували з різних сортів риби, наостанок добре 
начинивши добрячими шматками судака, а чубарка на другий 
день своєю поведінкою стала вимагати їжі, як член команди. 
Поступились принадою із пшона і ячневої крупи, бо риба і 
так ловилась непогано, а курка освоїлась і навіть намагалась 
заспівати по-півнячи.

Зранку третього дня черговий по табору, хоч і з похмілля, 
але запримітив у траві поряд з наметом чималеньке яйце. Так і 
підгодовували одне одного до кінця туру: вони принадою, вона 
яєчнею. Порадившись, без участі покупця, решта членів команди 
вирішила подарувати йому це чудо до дня народження, але 
сьогодні не впевнені, що сучасний гарем фермера походить від 
чубатурки.

Спокійне дихання, стомленої за день річки, тихенько 
заколисувало у плаваючому домі риболова і він провалився в сон 
як убитий.

Вранішню зорю мандрівники проспали, лише Дімон шпуляв 
блесною у ще сонну річку, проте успіх його обминув і він перейшов 
на поплавчанку. До того, як із схованок повилазили скуйовджені 
і заспані риболови, трохи розвіялись вранішньою прохолодою та 
причепурились, Дімон уже спіймав і тепер приніс у відрі десятків 
зо три живеньких, виблискуючих сріблом уклейок. Черговий 
засмажив їх, добряче вивалявши у паніровочних сухарях, на 
розжареній сковорідці. Їли і дякували. Смачніше ніж шпроти.

Після чаю з бубликами з вівсяного борошна відлежувались на 
ще охололому за ніч пісочку, травили анекдоти, а Дімон пішов 
на луг ловити коників-стрибунців для наживки. Потім купалися. 
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Довго. Вибрикували, неначе їм не по сімдесят з гаком, лежали 
догори на воді без жодного поруху, доки течія не зносила їх до 
кінця пляжу, і повертались піщаним берегом.

Потім до обіду складали культурно-просвітню програму, щоб 
не перетворитись на лоні природи в приматів, чи снігову людину, 
бо голитися жоден із них не збирався, а їх словниковий запас 
почав зменшуватися до нуля.

Сонце зависло в зеніті, хизуючись своєю високістю, і нещадно 
давило рясний піт з ще не зовсім засмаглих мандрівників. Вони 
прилаштувалися в тіні розлогої рокити, щоб ще раз переглянути 
і підлагодити свої рибацькі знаряддя. А Кулєшова аж трясло від 
нестримного бажання випробувати свій новісінький плавзасіб 
з теж новісіньким навісним мотором. Шампанського об 
корму не розбивали та його і не було. Боялись, що в поході ця 
вибухонебезпечна у спеку речовина може в пух і прах рознести 
рибацьку посудину, не шкодуючи її господаря. Від першого 
ривка китаєць не завівся, а стартовий шнур повис як сопляк під 
носом мерзляка. Зламалась якась там пружина або дещо інше. 
Бувалий у всяких нестандартних ситуаціях колишній літун подав 
розгубленому випробувачу метровий шматок линви з парашута: 
«Зав'яжи на кінці вузлик, намотуй на шків і смикай!» 

– Так мого кінця не висачить, щоб в’язати вузла!
– Так не на твоєму, старе бердо, а на парашутному. Раз намотав 

і смикнув, два намотав і рвонув, а китаєць мовчить.
– А ти бензин чи хоч самогон у бачок заливав?
– Так я його дома забув. Виручив адмірал флотилії зі своїх запасів.
На двадцять третьому смику одноразовий китаєць заторохтів, 

попер човна з дослідником, а посеред річки замовк, неначе води 
в рот набрав. З берега лунали різні поради, а течія відносила 
надувнушку все далі, і далекий вигін річки поглинув смикача. 
Капітан подав команду:
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– Дімоне! Врятуй папапінця! Бачиш його весла валяються на 
березі! Осідлай «Язя» і навздогін за потерпілим.

Через півгодини американський «Джонсон» доставив на 
буксирі китайця разом з його хазяїном. Трохи знічений дослідник 
тикнув надувнушку носом у пісок впритул до флагманської 
«Казанки» вище по течії.

Поставили донки з дзвіночками і знову купалися в цілющій 
водиці з родончиком.

А програма другого вечора була спланована заздалегідь. 
Саме сьогодні Кулєшову стукнуло сімдесят два. Окрім юшки 
на вечерю, було подано багато чого зі спеціальних запасів 
іменинника. Не було хіба-що люля-кебаб та чахохбілі. Уминали 
солодощі. Чаркувалися: за іменинника, за його дружину, потім за 
всіх родичів окремо, починаючи з третього покоління.

Ніч темна, хоч око виколи, навколо тиша, як у погребі. Інколи 
плюхне хвостом в річці щось не видиме, але здоровенне. Ось 
прошурхотіла невелика хвиля вздовж піщаної коси:

– Мабуть, хтось «дорожить» на човні з електромотором. І 
знову тиша.

Багаття жевріло догораючими головешками, а над святковим 
столом тьмяно підсвічувала лампочка з автівки.

– Відсалютуємо імениннику за кожен прожитий рік, 
– запропонував ас повітряного флоту. Небо сполосували 
різнокольорові смуги і спалахи ракет.

Канонада була такою, що в навколишніх селах старенькі 
хрестилися: «Відверни і заступи… невже почалося знову…» Табір 
осяяло, як обійстя найкрупнішого олігарха, і тоді капітан зоволав:

– А де твій новісінький човен, імениннику!
Біля «Казанки» його не було. Згинув, як під землю провалився.
Кулєшов закричав: «Сперли! Я ж так витратився, а ще й не 

рибалив з човна жодного разу».
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– А ти його прив’язував до «Казанки»?
– Навіщо? Як підтяг човна носом у пісок, а мотор уперся 

винтом у дно, та ще й за твоїм флагманом. Вкрали ті, що квокали 
на сома, або ті, що дорожили.

– А ти чув плескіт на річці? Мабуть, хвилею змило човна і він 
помандрував за течією. Може, десь затримається в корчах біля 
берега.

Кулєшов з Проскурнею кинулися з ліхтариками вниз по 
запіску. В потемках долали зарослі верболозу, інколи падали на 
вологу землю, піднімались і знову долали перешкоди. Хвилин за 
сорок повернулися мокрі й захекані.

Іменинник як не плаче:
– Два роки щомісяця приховував від своєї з пенсії. Все, хана 

власному подарунку. Хай вони подавляться!
– Переодягайся в сухе, спробуєм відшукати сплавом, а Олег з 

Дімоном залишаються стерегти табір.
Флагмана вивели на середину річки, і мотор заглушили.
Один стежив з допомогою ліхтарика за лівим, другий за 

правим берегами.
Іноді течія закручувала, і тоді ролі мінялись. Нічний берег 

був безлюдний. Промінь ліхтарика вихоплював з темряви то ряд 
яворів, що схилились над водою, то коріння величезного дуба, 
що своїм відгалуженням впилося в глеїстий берег річки, яка 
несамовито колисала ще зелені віти велетня і пінилась. Човна 
з мотором ніде не було видно, як і наметів відпочиваючих, 
бо весняне водопілля ще не втихомирилось і міцно тримало 
малодоступні підходи до насиджених місць. Часом доводилося з 
допомогою мотора виводити човна на бистринь для подальшого 
рейду. Минуло дві години. Кулєшов замерз на носі човна, поліз 
під тент і задрімав, а капітан напружував очі, щоб не прогледіти 
в набігаючи корчах пропажу. В навколишній тиші почув, як 
проспівали півні в одному з ближніх до річки сіл. 
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Пройшли ще один загиб ріки, і попереду в кінці широкого 
плеса, метрів за сто п’ятдесят зблиснув вогник, потім ще… і ще.

– Електролов! – майнуло в голові капітана. Одним ривком 
запустив свого «Меркурія», затим полоснув уздовж річки фарою 
прожектора і ввімкнув мотор на всю міць. Човен здибився і, 
залишаючи спінений бурун, рвонув уперед.

– Кулєшов відчинив дверцята, що вели на передню палубу, і 
коли моторка порівнялась з двома човнами, закричав:

– Где моя лодка?
Відповідь почулася не з води, а з берега: – «Тутечки, прив’язана 

до корча… пливла по течії без людини».
З нічними хапугами за поживою не зв’язувались, – їх шестеро. 

А течія занесла човна майже на 18 кілометрів чи бісове отроддя, 
хрін його знає.

О четвертій, коли вже сіріло, в таборі на радощах похмелились 
і поснули.

Наступний вечір присвячувався анекдотам і прослуховуванню 
вістей з того світу, який вирував подіями і творив безлад у 
стосунках людини розумної з собі подібними. Потім відбувся 
міні-концерт з підвиваннями патріарха під губну гормошку 
Олега Проскурні. Той, як правило, награвав мелодії бурято-
монгольських шаманів та сахалінських каторжників, нащадки 
яких ще подекуди залишилися в приамурських хащах, де він мав 
нагоду служити в повітряних військах. 

Анекдоти розпочалися в перемішку з тостами і плямканням. А 
почин цьому дійству зробив, як завжди, ас вищого пілотажу. Він 
міг їх розповідати спросоння, напідпитку і при повому розумі 
не закриваючи рота. Знав їх серіями: про чукчів і япона-мать, 
казахів і турок, з якими йому теж доводилось спілкуватись, про 
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євреїв і антисемітів сипалися, як горох об стіну, хоч їх чомусь 
недолюблював патріарх, а щодо різних походеньок відносно 
слабкої половини людського роду міг розповідати день і ніч.

«Заходжу, – каже, – одного разу у спальний вагон, відкриваю 
купе на двох, а там, матінко моя, сидить пава: розфуфирена, очі 
сяють як у Мадонни, бровенята як райдуга, губки бантиком, 
нігтики як у сіамської кішечки, та ще й перламутрові і усмішка 
єхидна як у Мони Лізи. Я через поріг, а вона захоплено: «Який у 
Вас величезний капелюх!» 

А я їй: «Ми із Техасу, у нас все велике» і дістаю з чохла на 
ремені мисливського ножа, щоб кавуна порізати. 

А вона: «Який у Вас ніж здоровенний і кавун теж».
А я їй: «Ми з Техасу, у нас все велике!».
Слово за слово роззнайомились, до ранку переспали в купе.
А вона ранком: «А казав, що ти з Техасу».
А я їй: «Так я і не здогадувався, що ти теж із Техасу».
Ось такий наш ковбой родом з Лісковиці. 
Заслухали, мабуть, у десятий раз один і той же анекдот 

Кулєшова, відтоді як його склали про інтенсифікацію:
– Ви, мабуть, чули? – запитує, – що колись комуняки 

провели пленум ЦК КПРС «Про інтенсифікацію сільського 
господарства». Через тиждень після цього голова колгоспу 
«Вперед» Куликівського чи Ріпкинського районів вирішив 
перевірити, як виконуються настанови пленуму в бригадах. Ще 
не доїхавши до переліска, побачив, як дід Василько траву косить. 
Зупинився і почав спостерігати. 

Дід махне косою вліво, покос лягає на траву, знову махне, 
трава в покосі. А в голові у голови вертиться: інтенсифікація, 
інтенсифі… : «Діду, а якби Ви приторочили до кісся ще одну косу, 
то покосів було б два. А це інтенсифікація на двісті відсотків».

Дід подумав, подумав і приладнав: «Начальство радило, а 
воно ж не зовсім дурне».
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Пройшов ще тиждень, а голові райвиконкому не терпиться:
– Як там на селі йде інтенсифікація. Їде в передовий колгосп 

«Вперед» і якраз минає діда Василя. Став і спостерігає: «Ти 
диви. Розуміє народ настанови партії, а в самого голови у голові 
тенькає: інтенсифікація, інтенсифі…: «Діду, а коли б Ви у зад, 
тобто до хлястика, граблі приторочили, і разом виходило б 
загрібати траву, інтенсифікація за триста відсотків».

– Дід подумав, подумав: «Може, й правду каже начальство, 
там не одні дурні…»

А першому секретареві райкому партії не сидиться на місці 
неначе шило в м'яке місце вставили: «Як там на селі виконується 
рішення партії і кинувся вперед до передового колгоспу «Вперед» 
– там точно щось придумали».

Їде, бачить під лісом якийсь стариган розмахує косою. Він 
повертає «газика» і прямо через ріллю навпростець прямує до 
діда.

А той вийняв іззаду граблі, кинув косу на покоси і дременув 
щосили до лісу.

Ледь спіймав вождь району старого інтенсифікатора, коли той 
присів за першим кущем. 

– А чого це ви так чкурнули від начальства? – запитує лагідно.
А той йому: «Так один інтенсифікатор порадив ще одну 

косу приладнати, другий іззаду граблі вставити і я подумав, що 
ще один розумний начальник порадить підвісити між ногами 
ліхтаря, щоб я й всю ніч косив. Щоб ваша фікація відбулася на 
всі шістсот відсотків».

За вечір насміялись до упаду і завороту кишок. Патріарх 
навіть в наметі ще довго схлипував і по-котячи тихенько завивав, 
доки його не зморив сон.

Але наступного дня спогади відступили як нічого не бувало, і 
він ні світ ні зоря затарабанив у підвішений кусок рельси: 
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– Піднімайтесь, босота! Лящ по воді круги пише, а судак 
бовтається у корчах як очманілий і глушить безперестанку 
безневинну малечу. Продирайте очі, бо на столі вже шкварчить 
яєчня з беконом, і духмяний пар круто завареного на вогнищі 
«Якобса» лоскоче в носі.

Сьогодні патріарх черговий по табору і тому своє «лящове» 
місце і човна з одноразовим мотором продав Проскурні за банку 
охолодженого в погребі пива «Жигулівське», знаючи, що тому 
китаєць не може не піддатись і той його підлагодить. 

Олексій з онуком, швиденько снарядивши «Язя» спінінгами з 
кормаками, наживкою і прикормкою, прив’язались до корчів біля 
розвіданої ехолотом ще звечора лящової ями. А він раз по раз 
сплескує і пише круги на воді майже поряд з човном, а вчепитись 
у запропоновані йому кучки гнойових черв'яків, які звиваються 
клубочками, немов щупальці спрута, не хоче. Перебралися в 
інше місце, а результат нікудишній: у внука сомик-недомірок 
десь на кілограм, а в його діда два підлящики. Не відзначився в 
той ранок і Олег на уловистому місці патріарха: півкілограмовий 
язь, дві плотвиці і окунь грамів на триста.

Черговий по табору зустрів риболовів із посмішкою:
– Рибачки-чудачки. Та хіба ж ви забули, що вчора новий місяць 

настав, а захотіли ляща?
Проте риби вистачило на три сковорідки, і обід вийшов 

пречудовим, бо на столі різними барвами вигравав салат «асорті» 
із ранніх овочів Кулєшова. Та ще й всупереч прийнятому 
регламенту навіть у спеку було налито по сто грам наркомівських.

Післяобідня сієста порадувала туристів прохолодою в тіні 
височезного осокора, а вечірній улов достатній, щоб задовольнити 
їх кишковики. 

Вечір присвятили спілкуванню з домашніми, підготовці до 
перебазування на нову стоянку. Двоє забігали по пляжу, кущах, 
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по лузі зі своїми МТ-есами, які раз по раз висвітлювали табло 
«недоступно», інколи дозволяючи видавити з себе: «Привіт 
дорога…» – і замовкали.

Патріарх розлютився, плюнув з пересердя на екран, а потім 
витер краєм колоші квітчастих шортів і пішов світ за очі, де воно 
буде доступнішим.

Олексію вдалося передати фермеру: «Завтра прямуєм у Голенів 
та передай моїй, що я живий», дудукалка дружини мовчала як 
риба.

Проскурня зі свого «Київстару» може в четвертий раз 
запитував у своєї, чи вона кожну ніч ночує вдома і чи сама, чи 
ні. Стільки років вони мотались по білому світу, доки звили своє 
кубельце в Чернігові, а він до сих пір її обожнює і трохи ревнує.

Юний, ще не зовсім обучений риболов сидів зі своїм «Лайфом» 
майже біля верхівки груші-дички, шкірив зуби і з невеличкими 
проміжками часу тараторив: «Маша? Цьом, цьом… Сніжана? – 
цілую, Ярина? Привіт маленька… Олеся?...»

А дід слухав, слухав: «Невже отрок у нього вдався», – і 
насупивши кошлаті як у дикого кабана, вицвілі на вітрах і сонечку 
брови, погрозився: «Злазь, шибенику? Розтеревениш усі гроші, і 
твій віртуальний замовкне, як глухонімий».

Патріарх упрілий і знервований приклигав до табору з 
мобілкою, яка взагалі завмерла, бо від потуг задовольнити вимоги 
власника знесилилась остаточно.

– Переговорив з Борисівною? – запитав завсідник їхнього 
сімейства Олег.

– Так вона мене запитала, чи я набрався, чи з глузду з'їхав, 
бо більше сорока разів запитував, чи вона жива, а кожного разу 
мобілка замовкала.

– Так це ж тобі не в Японії, а на теренах нашої рідної неньки. 
Бери мій «Київстар» та заспокой свою благовірну.
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У шатри забились тільки-но останній промінь сонця блиснув 
по вишитому черепу нитками з позолотою на піратському 
вимпелі. Знали, що побудка відбудеться дуже рано. Необхідно 
впіймати добрячу рибину для вечірньої юшки на стоянці в 
Голеньовому лісі, щоб пригостити фермера, який має проїхати 
на один день з ночівлею.

Зранку рибалив лише патріарх з юним залицяльником. 
Упіймали трьох добрячих лящів і судака серед корчів на 
поставушку.

Решта команди готувала флот до сплаву по Десні. Ліквідували 
табір, зачистили поляну. «Язя» підгрузили так, що він осів нижче 
ватерлінії, і дещо залишили для надувного китайця, чекали 
добитчиків. А ті, окрім риби, і дощу на хвості принесли. Тихий 
без громовиці і вітру. Сіяв дрібненько і монотонно, а часом 
барабанив по тенту флагмана як з решета. А Десна як вимерла. 
Тихенько на самих малих оборотах працював мотор, і хвилі від 
каравану майже не було. До обіду не зустріли жодного плавзасобу, 
і відпочиваючих на берегах не бачили. Лише навпроти Ковчина у 
заводі хлюпали декілька напівзатоплених плоскодонок місцевих 
рибаків, а на протилежному плесі рибак з полотняним мішком на 
голові чатував застиглі дзвіночки на донках.

Дімон бринькав на дідовій балалайці і підспівував:
– Ба-ла-мута, вий-ди з ха-ти, 
Хочеш ме-не по-ко-ха-ти, 
Покохати та й забути, 
Всі ви хлопці ба-ла-му-ти… 
Кулєшов вішав Проскурні на плечі чирвенного і винового 

королів, а до лоба приклеїв бубенного замість кокарди.
Доки обідали печивом «Крекер з цибулею», запиваючи 

настояним на лугових травах холодним чаєм, караван на течії 
закрутило в клубок, бо двигун буксира вимкнули на відпочинок.
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– А по криші вже не шелестить, – каже Дімон.
Відкрили запотіле вікно вхідного люка і побачили на небі 

анемічні хмаринки, що тікали в сторону Березного. А тут сонечко 
блиснуло. Вистроїли в лінію караван, завели двигуна, склали 
тент і примовляючи:

– По сонечку, по сонечку
Поки це я дійду…
Там жалібно доноситься
Ку-ку, ку-ку, ку-ку…
Помандрували назустріч новим пригодам і згодом почули, як 

десь далеко на заході закувала зозуля, мабуть, в Голеньовому. 
Десна ще більше години мандрувала між крутих берегів, густо 
зарослих верболозом, та золотистих піщаних плесів. Лише 
навпроти Локнистого і Гориці бачили табори відпочиваючих і 
береги, усіяні густо встановленими спінінгами.

Нарешті ще один крутий вигін річки, і мандрівники зупинилися 
на піщаній косі лівого берега з боку села Авдіївки, а навпроти 
на узліссі їх уже чекав дід Степан, склавши долоні, як у рупор 
репетував:

– Братці! Прийміть свого блудного сина у ваше не зовсім 
святе, але згуртоване сімейство.

У новому таборі до пізньої ночі палало багаття, лунав 
нестихаючий гомін і сміх. Прибулець розчулено, трохи 
збиваючись з мотиву, завів улюблену пісню свого кума Олександра 
Полковниченка, що, на превеликий жаль, занадто рано залишив 
чарівний світ Придесення:

– А на том берегу незабудки цветут…
Усі принишкли. Кожен поринув у власні спогади.
Олексія Бальму поступово приморило на сон, він тихенько 

забрався у свою каюту на флагмані, прилаштувався під боком 



92

Михайло Сушко

у Дімона і ще довго чув, як Степан-фермер з'ясовував з Олегом 
Проскурнею, хто з них краще любить одне одного, аж здригався 
берег зачарованої Десни.

Дімон теж інколи здригався уві сні і скриготів зубами. Мабуть, 
йому наснилось те, що в дійсності відбулося в наметі минулої 
ночі.

Десь під ранок, коли хор кровососів перестав дзвеніти 
біля входу в намет, а повітря всередині сперло від видихів і 
вихлопів набусурманених юшкою і начасничених українським 
«Снікерсом», Кулєшов відкрив запону намета і під лоскотання 
життєдайної прохолоди знову захропів. А через півгодини Дімон, 
що спав між двома старперами, відчув на своїх розхристаних від 
спальника грудях лютий холод. Мацнув рукою і з несамовитим 
криком відкинув у бік Проскурні зміюку.

Від крику прокинулись, зблиснули ліхтарики, і всі побачили 
вужа, що плазував під стінками намета. Проскурня, не 
поспішаючи, притиснув його в кутку, потім узяв у дві руки і 
обережно відпустив за намет.

Дімон відразу попросив, щоб йому просвітили шлях до 
дідового «флагмана». Від хоромів хропунів він категорично 
відмовився.

Зранку блудному сину діду Степану запропонували найкраще 
місце, яке вказав ехолот, і той до обіду витяг вісім добрячих лящів, 
півторакілограмового сомика і пару чималеньких густірок. Від 
обіду фермер відмовився: «Я за рульом!».

Допомогли погрузити його пірогу на багажник «Ниви», 
віддали Дімону весь свій улов, трохи менший ніж у діда Степана, 
і вони потихеньку потряслися луговою дорогою через Горицю на 
Чернігів.

Без малого і старого балаболки Степана табір опустів, і 
залишенці позамовкали, стало незатишно.
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Ліс на протилежному березі якось почорнів. Шугонуло вітром. 
Вимпел над табором, як флюгер, розвернувся і заполоскав у 
сторону Березного. Над водою пройшовся вихор, закручуючи 
водяний бурун, а зі сторони Боромик сонце враз поглинув ліс. 
Зловісна, чорна як ніч хмара насувала на пришельців зі швидкістю 
кур’єрського поїзда.

У небі, ще десь за лісом, загуркотіло, потім світ неначе 
розколовся, а все довкілля засвітило блискавкою. Хряснуло так, 
що земля здригнулася, в котелку забрязкали ложки й тарілки, 
динамік з клекотом у горлянці захрипів неначе йому зненацька 
звернули шию, замовк і більше не відзивався.

Перша градина зрикошетила від металевої лопати і межі очі 
вдарила Власа Кулєшова так, що той ледве відшукав вхід до 
намету.

Коли вже Олексій втиснувся у спальний мішок, відчув гуркіт 
льодин по металевій обшивці човна і боявся, щоб вцілів його 
тент над каютою.

Вітер декілька разів шарпонув прип’ятого до кілка човна 
разом з маломірками і він загойдався на хвилях розбурханої 
річки. Проте парашутна стропа і товстолезний вербовий кілок 
витримали натиск стихії.

Олексій відчув, як за плексиглазовим вікном на одну мить 
затих барабанний бій градин, а потім линуло як із відра, навіть 
фізично він відчував, як лавина води обіймала його посудину 
неначе підводного човна, проте гойдала на хвилях як шхуну біля 
мису Горн.

Гуркотіло і хряскало без упину, а навкруги, незважаючи на 
вечір, що поступово перейшов у ніч, світилося як на пожежі.

У небі стугоніло і завивало, земля під днищем човна 
здригалася і гуділа. – Може, інки помилились, і Армагедон 
наступив передчасно, – зароїлось у голові підводника.
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Проте Олексію лячно не було: «Чому бути – того не обминути», 
– думав старий безбожник. Йому ворожка ще в дитинстві 
наворожила, що його вб’є блискавка, але, якщо цього не станеться 
до сорока років, то йому боятися грому нічого до скону своїх 
днів, а малий піонер-атеїст, щоб доказати неньці свою невіру у 
неопізнане, кожного разу як загримить, вибігав під дощ, танцював 
і викрикував: «Дощику, дощику, припусти…». Сьогодні йому вже 
за сімдесят, свої погляди щодо вірувань хоч і змінились, проте 
остаточно ще не визначились, але боятися йому вже було пізно.

Так розмірковуючи відчув, як через шов верхнього відкидного 
віконця йому на голову закапало. З теплого спального мішка 
вилазити не захотілося. Натягнув поверх спальника клейонку, що 
слугувала мандрівникам інколи скатертиною, і затих. Нарешті 
гойдалка його заколисала.

З проблиском першого промінця сонця, вмитого під час 
горобиної ночі, відкрив очі й відчув насолоду серед навколишньої 
тиші оновленого Божим промислом царства природи. Душа 
співала.

Відкинув вхідну запону і почув могутній храп своїх побратимів 
під полеглим над ними наметом і накритим зверху щоглою з 
вимпелом піратів часів Христофора Колумба.

Будити не став. Відкрив кришку величезного сундука для 
продуктів, переконався, що все не пошкоджене, як у коморі 
куркуля, клацнув запальничкою газової плити, і на сковорідці 
зашкварчало підчеревком для яєчні, а в чайнику набирав сили 
цілющий напій з дарованих Богом і природою трав, створених 
для потреб грішників.

Весь день Десна несла піну і каламутну після дощу воду, 
тож риболови, окрім чергового по табору, відправились на 
ближні озера з підживленою дарами небесними водою. Вони і 
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побалували шукачів пригод жвавими краснопірками, смугастими 
розбійниками окунями і навіть з десяток сріблястих карасів 
вчепилося, а на виповзка кілограмовий лин. Ото вже юшка була. 

Щоб остаточно не перетворитися за час мандрів у дикунів, бо 
вже погано пізнавали одне одного через сиві бороди, вирішили 
присвятити вечір спілкуванню з білим світом за допомогою 
радіоприймача.

Над ним довго чаклував Проскурня, але той зараза сповіщав з 
хрипотою новини лише про «бацьку» Лукашенка в проміжках під 
задорне Євдокимова: «Колодязь, колодязь, дай води напиться», 
і народних: «Косив Ясь конюшину» та на «Реке Альона прала 
рушники».

Спідолу крутили так і сяк, підв’язували до антени мідний дріт, 
алюмінієвий котелок, а вона втупилась у білоруські мотиви, хоч 
ти кілок їй на голові теши, доки не замовкла назавжди.

Тоді мандрівники заспівали самі. Тріо не склалося, бо кожен 
виводив рулади на власний мотив. Домовились по черзі.

Спочатку Олексій співав українські, потім Проскурня про 
пілотів і про чукчів, а на закінчення Кулєшов виливав душу на 
східні мотиви, проте не арабські, а тих, що двинулись в ісход із 
Єгипта.

Лише тоді його затяті побратими впевнилися, що 
національність їх товариша – космополіт.

У запасі у мандрівників залишилося три доби і світлий день.
Перебазували табір нижче гирла Снові. Риба в оспіваній 

поетами і захваленій риболовами річці вперто не ловилась. 
Часом по течії пливли оглушені електроловом рибини. Береги, 
починаючи від Боромикського берегокріплення, були густо 
усіяні гамірливими, неначе турецький базар, стоянками людини 
розумної «гомо-сапієнс».
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Через добу табір мандрівників, але вже без прапора з черепом 
і кістками, бачили біля ями в Улянівській протоці.

В останній день «флагман» з нагруженим до ватерлінії «Язем» 
на буксирі долав тихе марево хвиль голубої Десни, на берегах 
якої було ніде курці клюнути від наметів, причепів та різних 
халабуд, а в повітрі зашкалювало від сучасних мотивів: 

– Бух-бух, бах-бах, бух-бах…
А ще мандрівники помітили, як головна артерія оспіваної в 

легендах Чернігівщини поступово деградує. Вона вже перестала 
бути судоходною. Вище Чернігова, та і нижче теж, уже не 
побачиш капітанів у білих кітелях. Місцями вона обміліла, 
захаращена притопленими деревами і стала небезпечною навіть 
для моторних човнів. Судова обстановка на річці взагалі відсутня.

І ще одна небезпека чатує на стародавнє місто над Десною.
Вище Чернігова вона підмиває лівий берег, де не закінчено 

розпочате берегокріплення.
Є загроза справлення русла з виходом проти лісопарку 

«Кордівка» в районі Бобровиці, що в свою чергу потребує 
величезних затрат для кріплення берегів, щоб зберегти зелені 
легені міста. На саморобному дебаркадері в затоці Десни 
«Жавинка» мандрівників зустрічали їхні сивенькі, але помолоділі 
від сімейних турбот, скво.

На запитання: «Де ваша таранка, очкарики?» – зарослі 
щетиною нащадки скіфів дружно відрапортували: «Так хіба  ми 
за рибою! Ми за світанками, зорями і тихим маревом хвиль».
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Медуїн

– Зустрічай! Земляк приїхав, – ще на порозі обрадувала 
дружина Олексія Бальму.

Дивиться, дійсно земляк. Колгоспний пасічник. Обнялись. 
Похристосались. Пригостились вечерею. Згадали минувшину.

– Чи скоро на заслужений відпочинок, – запитує Олексія.
– Через два роки, якщо не виженуть, бачиш, що в державі 

діється. Колись будували, а тепер розбудовуємо.
– А давай я подарую тобі вулика з бджолами. Дивись через два 

роки і власна невеличка пасіка. І для душі, і до смаку.
– Куди вона мені, та й ніколи біля неї поратись.
– А на дачі хіба якогось куточка не знайдеш?
– Та ти що, вони ж заїдять сусідів, а сусіди мене.
– А ти їх на горище або на височенький подіум, метрів зо 

три. Ні вони сусідам, ні сусіди їм ніякого клопоту не причинять. 
Полетіли і прилетіли з медком. А ти вряди-годи перевіряй, щоб 
не роїлися і не тікали, та клепай нові вулики у вихідний день. 
Таке заняття і стрес знімає. Закачаєшся.

– Може, й правда спробувати? – запитує Олексій у дружини.
– Не мала баба клопоту, так купила самовар. Дивись, як сам 

знаєш.
З місяць роїлося в голові. А потім змайстрував сякий-такий 

подіум і привіз на легковому причепі подарований вулик. 
Бджоли прикарпатської породи. А вони такі сумирні й лагідні, 
що, не дивлячись на майже двохсоткілометрову тряску, жодна не 
вжалила, коли він лише в одних трусах піднімав і прилаштовував 
вулика на височезному подіумі.

Трохи акації, потім гарбузи. А тут і сади зацвіли. Бджоли 
загули. На Спаса видали пасічнику трилітрову банку меду. А 
потім як сказились.
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Одного разу прямо в президію приносять записку: «Дзвонила 
Ваша, каже чи то зароїлось, чи в голові затроїлось. Передзвоніть».

У перерві передзвонив.
– Висить, – каже, – кубло на повстяній вишні і гудуть. 

Низенько.
– Бери виварку з кришкою, надівай на голову мішок, трусони 

гіляку в посудину, закривай і в підвал.
– А як загризуть? Щоб вони тобі подохли.
– Подарую оренбурзький пуховий платок.
– Гаразд, спробую.
Під вечір приїхав, зловив матку втікачів, ткнув у нового вулика, 

нахилив виварку до льотка і вони в нього полізли. Натовпом. 
Біля пельки створилась величезна черга, як до мавзолею Леніна. 
Вранці вже гули в новому приміщенні.

Другий раз про втікачів із старого вулика почув, будучи у 
відрядженні у Прилуках.

– Роби так само, – наказав.
– Прикажчику… в ящику. Повісились, то хай і висять до нових 

віників.
– Подарую мохерову кофту з балабончиками.
– Гаразд, спробую.
У зиму пішли вже три вулики. Підготував, утеплив за порадою 

земляка.
По весні, як тільки відцвіли верболози і сади, перевіз вулики 

до знайомого лейтенанта міліції у Вікторівку. Поряд з хатою 
величезна плантація буркуна, за нею фацелія. Вулики нарощував. 
До Спаса наносили три відра меду, а потім знову затяг чотири 
вулики на дачний подіум. Мабуть, трохи пожаднував і стару 
сім’ю обікрав. Знову зароїлись. Пізньої осені вже на п’ять 
вуликів використав мішок цукру, а ранньою весною ще мішок, 
щоб підкріпити сім`ї.
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Бджоли загули. А тут приморозки. Садовину поморозило. 
Зліва від товариства садоводів Десна розлилась і затопила 
луки. Справа від дач скільки кинеш оком виблискують водною 
гладдю ставки рибгосподарства. Носити мед немає звідки. 
Бджоли стали злющими. Жалять – не підступитись. Вода на 
луках не спадала до Трійці. На свято Маковія бджоли наносили 
пасічнику дулю з маком. Три рої плюнули господарю між очі і 
втекли. Двох таки залигав, і пасіка зросла до семи вуликів. На 
цьому вирішив зупинитись, бо знав, що це число боже. Днями 
клепав додаткові корпуси, годівниці, рамки і весь час пропадав 
на дачі.

На запитання сусідки в під’їзді: «Де це пропав ваш чоловік, 
може, загуляв з іншою?» дружина відповіла:

– Та ні, він після того як пішов на пенсію, весь час загорає, як 
у пеклі, на дачі біля вуликів, а мед на свята купуємо на базарі. 
Внучка пасічника в цей час розглядала картинки в якомусь 
журналі і теж із запитаннями:

– Бабусю, а хто такий ось цей чоловік і чому він такий чорний.
– Так це бедуїн, дитинко! Він весь час загорає в пекельних 

просторах пустелі, тому і почорнів.
А Олексій теж почорнів і не тільки від сонця, але й від злості на 

своїх підопічних. До вуликів уже одягав не тільки сітку на голову, 
а ще й комбінезон і чоботи хімзахисту та шкіряні рукавички.

Восени на сім вуликів витратив майже два мішки цукру, але 
в рукавичках годівниці у вулики не втиснеш, працював без них. 
Опісля з рук витяг пінцетом біля сотні жал. Це плата за спасіння 
від голодної смерті підопічних узимку. Чухалась потилиця і 
підошви ніг, але тіло не опухало, бо в дитинстві грався палицею 
в дуплі з шершнями і вони на знак подяки нагородили його 
імунітетом від бджолиної отрути. Тоді його сільський фельдшер 
ледве одхаяв.
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Пухлиною запливали лише ліве око і терпло ліве.., але він 
ніяк не міг допетрати, чому саме ліві і як та сволота долала всі 
перешкоди до трусів. Так було і цього разу.

Одного разу, повертаючись з дачі, запримітив, що його внучка 
грається в пісочниці з дівчам із сусіднього під’їзду, проте кликати 
не став, бо його гнів ще не охолов від того, що через пухлину в 
штанях шкандибав, розставивши ноги.

А подруга внучки запитала:
– Ти не знаєш, хто то гримнув дверима вашого під’їзду?
– То мій дід.
– А хто він такий і чого такий чорний?
– Так він Медуїн, бо весь час загорає на сонці біля вуликів, 

тому і почорнів.
Чергова весна порадувала погодою, а потім знайомий з 

Халявина зателефонував, що прямо під його садом зацвіла 
колгоспна гречка.

Олексій став готувати пасіку для переїзду, але загнати 
бджіл у вулики не вдавалось, бо було спекотно і вони вночі 
прохолоджувались під днищем. На ранок Олексій уже замовив 
автомобіль.

А тут як грім серед ясного неба з’явився земляк. Прямо на 
дачу. 

– Привіз дещо на базар і боюсь залишити на ніч без догляду 
свою автівку.

– Заганяй у двір, місця достатньо. Ранком допоможеш зняти 
вулики з подіума. Повезу на гречку.

– Нема проблем. Я декілька разів на літо перевожу сто 
п’ятдесят колгоспних вуликів одним махом.

Ранком ще в сутінках Олексій поліз на подіум позакривати 
льотки, аж бачить з туалету в одних трусах чалапає земляк.

– Одягайся, допоможеш знімати та грузити вулики.
– Та я серед своїх сімей завжди ходжу в такому наряді і навіть 
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трохи під чаркою, – звикли, не жалять, і тобі я давав смирних.
Може, і ще б продовжувався монолог земляка, аж тут якась 

бджола, мабуть, з числа сторожів, спікірувала з подіума і 
довбонула гостя прямо біля пупа. Той схопився за живіт двома 
руками і навіть присів:

– Так це ж не бджоли, а шершні! – підхопився, щосили 
дременув у будинок і більше не показувався.

Допомагав вантажити менший син, доки не одержав укус 
під ліве око. Лице перекосило, очі позапливали. Запрошували 
швидку, і він цілий тиждень на роботу не ходив. 

Спромоглись погрузити лише чотири вулики.
Земляк запитав: «Так ти, може, замінив карпатських на 

кавказьку породу?»
– Нічого я не міняв, але з твого подарунка вийшов пшик. 

Навколо наших садових товариств одна вода на п’ять кілометрів, 
а весною ще більше. З гарбузів і барбарису меду не наносиш. А я 
їх ще й трохи грабую… Від голодухи твої смирні перетворились 
у злющих монстрів з довгими жалами, що протикають навіть 
шкіряну рукавичку. 

– Я б таких не тримав, – каже земляк.

Через три дні зателефонував знайомий з Халявина:
– Мабуть, твої вулики повні меду, бо біля моїх двох вуликів 

уже метушаться якісь чорняві з довгими хоботами.
Приїхав, наростив вулики по корпусу, через три дні ще, а 

після двох тижнів міняв рамки з медом на пусті, щоб на дачі в 
спокійній обстановці викачати мед медогонкою.

Коли рамки поміняв, руки горіли неначе шматував ними 
кропиву. А ще треба переодягтись, зняти захисну сітку, проте 
як це зробити? Рій бджолошершнів з числа охоронців гарему 
переслідує грабіжника як персону нон-грата. Півгодини Олексій 
відсиджувався нерухомо як китайський Будда у кущах бузку. 
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Уже в кабіні автівки зняв свого накомарника, а воно дзись у 
ліве око, а хвилин через п’ять відчув, як у лівій половині плавок 
запалав жар і щось стало рости і надуватись: «Сиділи в засідці 
бестії», – здогадався.

А меду щоб ви думали? Накачав цілий бідон і піввідра поверх.
Верхнє ліве під вечір добре змастив горілкою з медом, щоб до 

ранку пролупилось, а ліве нижнє півгодини відмочував у розчині 
оцту над глиняним полумиском. Кажуть, допомагає.

Мріяв добре відіспатись, бо вже був на заслуженому 
відпочинку. Аж ні світ, ні зоря забарабанила і затумкала мобілка:

– Приїзди мерщій! Забирай своїх виродків, бо твоє сатанинське 
кодло після твого від’їзду з десятої ранку і до темної ночі тримало 
в полоні все село. Ніхто не міг вийти з хати, бо кожного сміливця 
твої шершні переслідували і поодинці, і навалою до півночі.

Доки зібрався, приїхав, знімав корпуси, готував вулики до 
переїзду, вантажився, всі селяни знов сиділи по домівках, наче 
замуровані.

Надвечір, уже в сутінках під’їхав до перехрестя в Масанах, де 
його зупинив гаішник:

– Звідки їдеш? Що в причепі? 
– З Халявина, вулики.
– Мед є? – і пішов оглянути причіп.
А бджоли від люті, що їх лишили запашного нектару і втюрмили 

в дерев’яні коробки, оскаженіли зовсім. Деякі таки пролізли через 
нещільно закриті льотки і три найагресивніших вцілили сержанту: 
одна під ліве, друга під шию, а третя за язик, коли він репетував:

– Геть із моїх очей гаспидів бджо… бздо… медо… – від 
люті став заїкатись, але все-таки спромігся докінчити, – медо… 
медо… Медуїн! Проклятущий!

Через тиждень збув усе кодло гамузом разом з медогонкою. 
Доплатив, щоб погодились забрати бджолине господарство.
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У саду гуляю…

Шановний Народний Верховний Олеже, до мене звернувся 
народний голова приміського народного садівничого товариства 
«Інкогніто», що на Чернігівщині, за порадою: з ким із народних 
Олегів, тих, що на позиції, поспілкуватись, щоб отримати пораду 
чи розраду на болюче для народного товариства питання.

Я порадив, що краще до земляка, і надсилаю Вам його запит:
«Просвітіть, будь ласка, нас дурних і мене тупого, чому в 

ст. 281 Податкового кодексу перелічуються категорії пільговиків, 
що не сплачують «податку на землю», а стаття 282 цього ж 
Кодексу пояснює глухонімому електорату, якого у садівничих 
товариствах 80 відсотків, що попередня стаття лише лапша на 
вуха, бо їхній народний тупий голова товариства є юридичною 
особою, і платити треба за всіх.

А податкова цілком справедливо твердить, що додаток № 2 
до Декларації про пільги щодо податку на землю юродивих не 
стосується, а який дурень складав Кодекс, вони не знають.

Порадьте, будь ласка, з ким народному голові судитися: з 
податковою чи з інвалідами війни, чорнобильцями, багатодітними 
сім’ями, ветеранами... Вони мене посилають на три букви, бо у 
них по всіх законах пільга? Я засумнівався, бо податкова ой як 
далеко, а електорат поряд, боюсь, чого б не вийшло.

Деякі знайомі з держкомзему радять зібрати з членів 
товариства копії державних актів на землю і льготних посвідчень 
(до речі, все це є у їхніх комп’ютерах) для того, щоб вони могли 
винести на розгляд місцевої сесії питання про виключення земель 
пільговиків із податкової декларації, тобто вирішити питання: 
виконувати чи ні Закони Самої, Самої Верховної Ради про статус 
пільговиків.

А як бути відносно тих ділянок, які пільговиками ще не 
приватизовані. Вони серед своїх категорій ізгої чи як прикажете?



104

Михайло Сушко

А головне, кому потрібна в державі така волокита? Я вже сім 
років відмовляюсь від «престижної» посади народного голови 
товариства, а ніяка б...дь не хоче.

І останнє. Якого хріна держслужбовці протирають штани 
в кабінетах і за які шиші отримують зарплату? Якщо для того, 
щоб створювати Іванам неприємності, тоді нехай живуть собі як 
знають...

За можливу раду чи розраду дарую вам власний тост (сам 
придумав):

В саду гуляю, квіти збираю, 
Де тая правда, так і не знаю. 

Може, й правда, а чи брешуть, 
Язиками просто чешуть, 
Що найкращая горілка
На яєчках перепілки.

Не роздумуй, будуй ферму 
Та збирай у самців сперму, 
Заряджай тим перепілок, 
Гони кращу із горілок.

Жду ответа, як соловей лета».

Р.S: Втручався депутат чи ні, не знаємо, але допомогло.
Дякуємо.
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База даних

– Пане Ляшко! Це знову я, голова садівничого товариства 
«Інкогніто». Поматюкайтесь, будьте ласкаві, у Верховній Раді за 
нас ще, бо нас знову заперли у глухий кут. А у Вас (і де воно тільки 
береться), що всякого депутата чи міністра Ви знаєте краще ніж 
він себе сам. А вже як обкладете його, то ще й дулю покажете, 
то йому аж памороки забиває, а нам веселішає. Мабуть, Вам базу 
даних створював не зовсім тупий чоловік.

– Отже, все по порядку: «Наше садівниче товариство 
«Інкогніто», як і багато інших, мало щастя народитися на 
території Киїнської сільської ради Чернігівського району біля 
села Жавинка. Так їм і свідоцтва про народження видали, і адресу 
встановили, щоб знати, де знайти злісного чи не зовсім платника 
налогу на землю, – село Жавинка».

– Де твоя дача знаходиться? – запитує кум з похмілля.
– У Жавинці, – почуєш дачника, – і всі чернігівці знають, де 

воно є, і приїжджі допитаються.
Потім чи пани між собою щось не поділили, чи їм чогось 

захотілось, але територія за межами сільрад відійшла під 
юрисдикцію районної адміністрації. А тут і розкуркулення 
грянуло (тобто розбудова нових куркулів), а офіційно – 
приватизація. Нове начальство видало державні (а не місцеві) 
акти про право власності на землю і фізичним (тобто не демонам) 
особам, і навіть юридичним (голові товариства і скарбничому) 
про те, що вони знаходяться на території Киїнської сільради за 
адресою с. Жавинка.

Потім у верхах наймудріші подумали: «Брехня! Нехай їх 
зареєструють державні реєстратори». Ті зареєстрували за тими ж 
базами даних і тим же номером. За гроші.

А у верхах десь засвербіло:
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– Зробимо народу ще краще. Нехай майнові права реєструють 
нотаріуси. Швидко, дешево і без волокити, але знову за гроші, 
для цього потрібно товариству знову зареєструватись.

У Чернігові воно називається ДП «Інформатор».
А ті й собі базу даних створили. Проте їм, мабуть, допомагав 

більш тупий ніж Вам, пане Олеже, програміст, і тому тупа база в 
комп’ютері завела електорат у глухий кут.

Судіть самі: приходить в ДП «Інформатор» отупілий від 
«покращення» садовод з проханням: «Замахали Ваші новації, 
хочу дачу продати. Збанкрутів від її прибутків. Покупця знайшов, 
реєструйте».

– Чекайте, шановний. Заліземо у базу даних. Так, так, 
небораче, але у селі Жавинка на території Киїнської сільської 
ради товариство «Інкогніто», як і багато інших, у нашій базі 
даних немає. У неї внесено тільки двійко.

– А який дурак їх уносив? У селі і не може бути садівничого 
товариства, хіба що цвинтар знесуть або затопчуть і там виділять 
землю. А це тільки адреса.

Я ж Вам надаю довідку, що я не самозванець у товаристві 
«Інкогніто», копію акта нашої держави, а не Туреччини, про 
право власності на землю, кадастровий план, що підтверджує 
місцезнаходження, де чорним по білому, а не білим по чорному 
написано: на території Киїнської сільської ради.

– Нічого не знаємо! (так воно і є). В нашій базі Вас немає.
– Хай Вам грець! Порадьте, як мені збутись Вашого 

покращення!
– Звертайтесь у товариство «Інкогніто» з проханням звернутися 

до Киїнської сільської ради, щоб вона звернулася з проханням 
до бази даних нашого ДП «Інформатор», яке звернеться до 
головного управління в Києві, щоб вони змінили Вам номер, і 
тоді товариство воскресне як грішники під час другого пришестя. 
Ось такий глухий кут. 
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– Так у нас той же самий номер, під яким створилось 
товариство, і він ніколи не змінювався.

– Нічого не знаємо. (Це вже точно).
А голова товариства бідолазі порадив:
– Іди по самих справедливих судах нашої ойкумени. Може, в 

тебе і вистачить грошей, одержаних від покупця, щоб позбутися 
приватизованої самою справедливою державою власності.

Глухий кут.
– Полайте їх добряче, Олеже, з Вашої бази даних і дулю 

покажіть, якщо ваша ласка.
З повагою, але без надії дійсний член з «Інкогніто» пан Іван.
P.S.: Той ходив півроку по інстанціях, а потім з'ясувалось, що 

хтось тупий з районної ради у базу даних дав, а тупий записав 
номер податківців, а не статуправління.

Отакої.
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Ювілей у приймака…

Я бажаю ювіляру:
– Щоб не жив ти із базару, 
А із власної комори, 
Де продуктів цілі гори:

Від щавлю до ананасів, 
Щоб і сало, і ковбаси,
І морожена черешня, 
Те, що потрібно для яєчні.

А ще бажаю, щоб на дачі
Кавуни росли добрячі 
І банани, і фісташки, 
Самогону по дві пляшки

Із смороди – щонеділі
Твоїм діткам на весілля.

Ну, а дача, хай на річці,
І черінь на власній пічці, 
А лини і карасі 
Будуть замість івасі.

А щоб збагатити меню, 
Заведи собі свиню, 
Та придбай також корову, 
Хоч маленьку, не здорову.

Також бажаю іще дещо:
Щоб любив ти свою тещу, 
Бо неправду про них плещуть.
Ручку цілуй, якщо схотів,
І будеш кращий із зятів.
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А вона тобі машину 
І вози тоді дружину
По грибочки і малину, 
Коли не пораєш скотину.

Ось так живи і не тужи,
Про тещу куму розкажи,
То й поталанить йому тоже, 
І хай творець Вам допоможе.

А щоб жив ти більше ста 
І було те запроста!
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