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 ДРІБНЕНЬКІ, КУЦЕНЬКІ

– Як тебе звати? Хто твоя мати? Хто тебе любить? Хто при-
голубить? 

– Звати мене калина. Ненька моя – Україна. Вона мене лю-
бить. Вона й приголубить. 

*****
– Звідки росте «оселедець», як не з нашого генетичного 

коду? 

*****
– Перш – дезінфекція, потім – за роботу.
– Хіба вже можна?

***** 
Масовість посварилася з індивідуальністю і б’є всі рекорди. 

*****
Важко знайти скарб, ще важче зустріти людину, яка доречно 

сміється. 

*****
Сором знає, звідки тікати. Де брудно, там несоромно. 

*****
Була підлога нова – щодня її мили, а нині дивимося, хто б її 

замів. 

*****
Відродженим надіям радіють усі, навіть блазні. 

*****
Підійдеш до шибки з молотком – побачиш білий світ у трі-

щинах. 
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***** 
Звідки б не мело, та коли вже намело, то сміття треба по-

збуватися. 

*****
Горе не ставить перепони біді – лише щастю. 

***** 
Наша думка – вільна птаха: що тугіше зв’язують крила, то 

вище вона злітає. 

ДІТОЧКИ КВІТОЧКИ 

Щойно народилося 
Маля щойно народилося, подало голосок. 
– Буде співати в Ла Скала, – переконана матуся. – Наш рід 

співучий.
Маля підросло, складає кубики. 
– Збудує місто моєї мрії, – радіє татусь. – Наш рід працьови-

тий. 
Дитина йде до школи. 
– Перевершить Ейнштейна, – розумує дідусь. 
Дитина складає вірші, малює. 
– Писатиме краще Шекспіра. Намалює навіть повітря, – 

впевнена бабуся. 
А прадіди згори за всім спостерігають. У них своя думка: 
– Буде порядною людиною. Непорядних у нашому роду не-

має.
Нехай малята ростуть великі й будуть щасливі. 
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Зацікавилося мовою
Зацікавилося немовля мовою. Розплющило свої оченя-

та, нашорошило вушенята, вловило певні звуки. Взяла мова 
крихітку в обійми, заспівала соловейком, заграла веселкою, 
пролунала колисковою. Разом з нею усміхнулося, зраділо не-
мовля. Ловило мову ручками, наздоганяло ніжками, хапало її 
ротиком, ковтало з молоком матері – солоденька, тепленька 
мова для немовляти. 

Прислухалася дитина знову й знову. Куштувала її на смак – 
мова смачненька, випробувала на дотик – оксамитова, на за-
пах – духмяна, придивлялася – мова барвиста. 

Занурилася дитина в розмову татову – поздоровішала. Ску-
палася в розмові маминій – подобрішала. Захопилася розмо-
вою бабусиною й дідусевою – порозумнішала. 

Гойдає мова крихітку, піднімає її високо; та гойдалка міц-
на, надійна, усе навкруги видно, чутно й зрозуміло. Прикипіла 
крихітка до мови серденьком. Хіба то не диво? 

Яскраве слово, влучне речення, тиху пісню, цікаву казку, 
дотепного віршика, вигадливу загадку – й не лише їх – дарує 
мова немовлятам. А вони тому радіють, белькотять, лепечуть 
– учаться рідній мові. Так було, є й буде. Під рідним небом. На 
рідній землі. 

*****
За столом сидить Василь, на столі стоїть кисіль. 
А де ручки? – В киселі. Щось малюють на столі. 
Щось на лобі – то киселик. Щічки й ротик у киселі. 
Мама каже: «Васю, годі малювати на столі». 

*****
Від Настуні намистини заховалися в хустині. Причаїлися й 

сидять, на Настуню не глядять. Треба Насті та хустина, де схо-
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вались намистини. Без намиста і хустини – що то будуть за світ-
лини? 

Ленін
Однорічне маля прокинулося, побачило, що лежить долі на 

куфайках у порожньому приміщенні, злякалося й заливаєть-
ся слізьми. Тут і матінка до кімнати вбігає, пригортає сина до 
себе, заспокоює:

– Любий мій синочку! Мама вже тут. Мама буде в сусідньо-
му класі. Розповість учням про Леніна й повернеться до тебе. 
Зачекай ще трішки. 

Дитячі очі маму вмовляють:
– Мамусю, не залишай мене самого, я ще маленький. Що то 

за Ленін такий, що він дорожчий тобі за власну дитину? Ходімо 
додому. 

Дивна дитина 
Дитину приводять на свято, де все співає й радіє.
– Де тут плачуть? – цікавиться малий. 
Під час жалобної церемонії питає:
– Де тут сміються? 
Дарують дешеву іграшку – радіє.
На нього гримнуть – заглиблюється в собі, а пригорнуть – 

плаче. 
Хлопчака, що зазіхає на копійчину в його кишені, хапає за 

руку й докірливо дивиться крадієві у вічі. 
Вдихне запах хліба, потім несе кусень до рота. 
– Дивна дитина. Може, вона хвора? – цікавляться люди. 
Янголи, що охороняють не одне покоління того роду, зна-

ють, що до чого:
– Дитина не хвора. Його прадіди дивом пережили Голодо-

мор. 
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– Генетична пам’ять, – здогадуються люди. 

Закарлючки
Спогади… Щодалі важать нам більше, коштують дорожче. 
… Вечір бере повоєнне село в свої обійми. 
В хаті тепло й затишно. Бабця, брязнувши відром, поспішає 

до корови. В колисці аґуськає немовля, його матуся порається 
біля печі. 

Ще одна дитина нудиться. Принишкне мала під ковдрою чи 
чкурне до сусідів? Дитина тієї думки, що сусіди не лише пра-
цюють з ранку до вечора – вони звеселяються, бо там у кожній 
хаті є мама, а в добудові, що за плотом – живий тато. У когось 
бубонить радіо, а ще воно грає й співає. Танцюй, мала, підспі-
вуй, радій! Баба не побачить, не прошепоче крізь сльози: 

– Сиротина – пустотина. Ох, і отримала б ти від мене на горі-
хи, якби на тобі не Красний пояс. 

Що таке Красний пояс, дитина знає. То – її сирітство. Втім, 
хіба то воно, коли за півгодини прийде з роботи дядьо. Щойно 
повечеряє, заведе своє: 

– А вилазь-но з-під ковдри. Покажи, що в твоїх зошитах? 
А там за недолугими закарлючками не видно паличок. То, 

коли мала пише, до неї лащиться кошеня, зазирає в зошита. 
Отож і лягають на сторінку закарлючки. Кошеняті – забавка, 
дитині – смішки, а дядечкові – морока. 

Його серденько – чисте золото, бо дядьо бачив багато лиха. 
Він підкрутить гніт гасової лампи вгору, дістане з кишені склад-
ного ножика, схилиться над зошитом, тут і там підчистить, ле-
генько дмухне, торкнеться сторінки нігтем – куди й дінуться ті 
закарлючки. 

Буде йому – колишньому фронтовикові – від учительки ве-

лике, гарне 5. 
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На Іллін день 
На Іллін день ударив грім, і діти, що були на подвір’ї, зави-

щали. Їхні мами ніби цього не чули. Лише одна визирнула з 
вікна. Хтось її заспокоїв:

– Діти підклали Іллі в колісницю петарду й радіють, що вона 
спрацювала. 

Виставу зірвано
Ранкову виставу зірвано. Зала гуде й тупотить ногами. На 

сцені Мальвіна горнеться до П’єро, той сміється, а Буратіно 
плаче. 

До глядачів звертається тато Карло: 
– Любі діти! Мальвіна виказує прихильність до П’єро, щоб 

той не плакав. Насправді вона кохає Буратіно. 
Зала не вгамовується. Того дня діти розібрали театр на ка-

мінчики й продали їх, аби матеріально підтримати знедолено-
го Буратіно.

Взаємна любов
– Дитино, бабця дуже тебе любить. Колись відпише тобі 

хату. Будеш стареньку доглядати. 
– Я теж бабу люблю. Як приведу дитя, до неї поїду. Баба ро-

битиме, а я бавитиму дитину. 

Мавпочка 
Дитина сидить у бабці на колінах, а та малу повчає: 
– Туди не ходи. Того не роби. 
Дитина зблизька бачить бабине обличчя – сухенькі губи, 

впалі щоки, вицвілі очі – й зважується на запитання, яке здавна 
гризе допитливу дитячу душу:

– Бабо, а чого у вас лице, як у мавпочки? 



Жартівливе перевесло

9

Кіт у мішку
– Чому ти плачеш, дитино?
– Наш кіт переполовинив сусідських курчат. Тато його впій-

мали, запхали в мішок і віддали сусідові. А той відвіз кота за 
Десну. 

– Чого смієшся, дитино? 
– Кіт прийшов додому. 
– Чому знову плачеш?
– Тато кота впіймали, запхали в мішок і віддали мені. Маю 

віднести кота в ліс. 
– Чому радієш?
– Кіт прийшов додому. 

Безмін 
– Бабо, у нашій коморі лежить залізяка. Що то таке? 
– То – безмін, дитино. Старовинні терези. Ось дивись: на ме-

талевій палці позначені кілограми, до одного кінця припаяна 
гиря, до другого – гачок, а посередині – мотузка. На гачок ві-
шаєш якусь річ, за мотузку піднімаєш безмін, вирівнюєш кінці 
й дивишся, скільки та річ важить. 

– Щось, бабусю, ви тут не второпали. Ніякий то не безмін. То 
– старовинна козацька булава. Дивіться: до металевого штиря 
припаяно набалдашник – це, аби битися з ворогом. На іншому 
кінці є гачок. То, щоби прикріпляти булаву до козацького по-
яса. А позначки – то кількість полеглих від булави ворогів. 

– А й справді, дитино. Мирні люди захищалися від ворогів 
усім, що мали під рукою. Так було колись, так і має бути. То не-
хай лежить безмін напохваті. Буде чим лякати загарбників. 
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Напередодні навчального року 
– Іду селом. Назустріч мені біжать дітлахи. 
– Тьотю, а куди ви йдете? – питають. 
– Іду до Валентини Іванівни, – відповідаю. 
– До кого, до кого? – не розуміє малеча. 
– До Валентини Іванівни. Її прізвище – Коваленко. 
– А! Це ви йдете до Микитихи! – радіють діти. 
– А в кого ви живете? – допитуються. 
– А живу я у Василини Романівни. Її хата стоїть біля лісу.
– А! То ви живете у Миколаїхи! – здогадуються діти. 
– А що ви у нас робите? 
– Вчителюватиму. Викладатиму українську мову. Звати мене 

Галина Петрівна. 
Діти дивляться мені у вічі, потім зриваються з місця й на все 

село галасують:
– Галя Петрівна викладатиме українську! Галя Петрівна… 

Молодіжна мода 
Село, зима, мороз і сніг. Старшокласниця звертається до 

батьків із проханням: 
– Купіть мені валянці. Мої однокласниці ходять до школи у 

валянцях. Тепер така мода. 
– Хороша мода. І хто ж її запровадив? 
– Наша модниця – молоденька вчителька. Як ударили моро-

зи, то взулася в теплі валянці й з них не вилазить. 

Інспектор
– Мамо, в нашій школі був сьогодні інспектор. Прийшло до 

нас дівча – працює в сусідньому селі заступником директо-
ра школи. Побачило, що нас на всю школу лише троє учнів, і 
здивувалося. Посиділо на уроках, зазирнуло в наші зошити й 
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щоденники, побесідувало з учителькою, пригостилося чаєм із 
цукерками й пішло в своє село. 

– У такий мороз і заметіль пішла вчителька лісом пішки? Не 
злякалася й вовків? От виростеш, дитино, будеш і ти вчитель-
кою. 

– Буду такою, як наша Ольга Миколаївна. Замолоду ходити-
му з інспекцією до сусіднього села. Вовків не боятимуся. А вже 
як наберуся досвіду, то нехай інспектують мене. 

Пушинка 
Кажуть, що я – пушинка-порошинка, на мене дмухнеш – я й 

полечу. Раніше я в це не вірила, а сьогодні…
Снігу намело вище голови. Бреду кучугурами, навколо – ні 

душі, лише йде мені назустріч хлопець з нашого класу. А до-
ріжка в снігу вузька – двом не розминутися. Щойно порівняли-
ся, хлопець підхопив мене, пушинку, посадив на кучугуру, сам 
пішов, не озирнувся. Я в снігу борсаюся, а кучугура регоче: 

– І ти не опиралася? 
– Як тут опиратися? – зітхаю я. – В ньому – п’ятдесят кілогра-

мів, а в мені – двадцять п’ять. Я це достеменно знаю, бо наш 
клас учора зважували. 

– Певно, ти не даєш тому хлопцеві списувати. Він тобі й від-
дячив, – сміється кучугура. 

М’яч 
– Хлопче, хіба так можна? Вчора ти поцілив м’ячем у ква-

тирку шкільної бібліотеки, а сьогодні кинув його через вікно до 
вчительської. 

– То – баскетбольний м’яч, пане директоре. Зрозумійте його 
правильно. Скоро змагання і він тренується. 
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Класні керівники 
Нашою класною керівничкою була довга сукня, а ми хотіли, 

щоби нами керувала картата спідниця. Висловили своє бажан-
ня в письмові формі й пішли з ним до директора. Він нас ви-
слухав, поклав наше бажання в шухляду й про нього забув. А 
довга нас підтримала, вмовляла картату піти назустріч нашому 
бажанню, натомість картата віднікувалася. І директор про нас 
не згадував. Потім узяв і згадав. Наступного навчального року, 
коли ми хотіли собі в класні керівники модні джинси, нашим 
класом керувала картата спідниця. 

Перше кохання
Наша нова вчителька така осяйна, як весняна квіточка. На 

уроці ми не так її слухаємо, як на неї дивимося. Личко у неї 
приязне, стан гнучкий – не вчителька, а лялечка. Як підросту, 
неодмінно в неї закохаюся. 

Якось пішла чутка, що наша вчителька заміжня й до неї при-
їхав чоловік. І так мені стало боляче, ніби я їй напередодні 
освідчився. Дай, думаю, зазирну до них у вікно. Не може бути, 
щоб вона на чоловіка дивилася так приязно, як на мене. 

Увечері підходжу до їхнього будинку й чую біля себе: 
– Що тут робиш? 
Я – навтьоки, біжу, перечіпляюся, падаю й ушкоджую собі 

коліно. 
Наступного дня вчителька мене питає: 
– Ти вчора не забився?
А я, хоч коліно ще й болить, тримаюся бадьоро. Лише про-

шу:
– Не визивайте мене сьогодні до дошки. 
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Цукерки
– Учителька намалювала на стіні нашого класу чийсь пор-

трет. А я до нього дещо домалював. Вчителька те дещо поба-
чила, засмутилася, навіть заплакала. Мені стало соромно, я 
збігав до магазину, виніс звідти коробку цукерок і пригостив 
ними вчительку. Ласуємо вдвох цукерками, аж тут заходить до 
класу поліція. Бере мене під руки й кудись веде. А вчителька це 
бачить і мовчить. Певно, ті цукерки були їй несолодкі. 

Одиниці
– Дитино, як тобі не соромно! У твоєму щоденнику – лише 

одиниці. 
– Батьки кажуть, що більше одиниць, то краще.
– Так і кажуть?
– Еге ж. Мають сорок одиниць сільгосптехніки, наступного 

року буде ще більше. 

Табло
Директор школи знайомить нас із новим учителем:
– Зустрічайте. Іван Дмитрович викладатиме у вашому класі 

фізику й астрономію. 
– Ми це бачимо – відповідаємо ми. 
– Як це? – не розуміє директор, і ми йому пояснюємо: 
– У кожного педагога на чолі горить його ідентифікаційне 

табло: «Учитель математики», «Учителька хімії», «Учителька 
англійської мови». А у пана, що до нас прийшов, на табло сві-
титься: «Вчитель фізики й астрономії». Якщо не вірите, то при-
дивіться. 

– А що світиться на моєму табло? – допитується директор. 
– Учитель вищої категорії, відмінник народної освіти, кращий 
вчитель року – це мої титули. 
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Директор себе недооцінює, і ми відкриваємо йому правду: 
– А на вашому табло, шановний пане директоре, горить не-

змінне: «Вчитель історії». 

Виховний момент 
Педрада в школі. Вчителі діляться з колегами досвідом ро-

боти. Мова йде про виховні моменти на уроках. Черга дохо-
дить до старенької вчительки, яка відома своїми трудовими 
досягненнями. Вона небалакуча: 

– Колись – це було на початку моєї трудової діяльності – я 
бовкнула на адресу учнів дурницю. Наступного дня заходжу в 
клас – і що я бачу? Переді мною на підлозі лежить викладена з 
ганчірок доріжка, що веде до вчительського столу. 

Той виховний момент не забуду, скільки й житиму. То хто 
кого більше виховує? Ми – учнів, чи учні – нас? 

Шляхетність і послужливість
– Тітонько шляхетність, чому ви цураєтеся послужливості? 
– Любі діти, послужливість м’яко стеле, ласкаво мовить, 

смачним пригощає, по вінця наливає. Утім вона не та, за кого 
себе видає. Послужливість – сходинка для отримання подяк, 
винагород, титулів, бонусів, посад, тобто кращого місця під 
сонцем. Маніпулювати чужим розумом, серцем і вчинками – її 
улюблене заняття. Шкода, що маю таку сестру. Сподіваюся, ви 
не скористаєтеся її послугами. 

– Чи були ви з сестрою малими? – цікавляться діти. – Чи 
бешкетували? Може, робили щось без дозволу й отримували 
від батьків на горіхи?

– Звісно, були малими, – усміхається шляхетність. – Разом 
бешкетували, отримували зауваження. 

– На які хвороби хворіли? Чи не було якихось ускладнень? 
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Хочемо знати, чого треба остерігатися, аби не стати без міри 
шляхетними або надто послужливими. 

– Отакої! А я вважала вас нерозсудливими. 
Аби не впасти, шляхетність мала за щось схопитися. 

Прізвище 
– Я вже не сирота! – сповістила нас подружка. – Мама зна-

йшла собі чоловіка, він мене удочерив і дав своє прізвище. 
– А яке тепер твоє прізвище? – допитуємося ми. 
– Налітай! – це хлопці роблять спробу з розгону роз’єднати 

наші руки. Комусь це вдається, і ми регочемо. Гра набуває 
обертів, дізнаватися у подружки, яке в неї прізвище, нам ні-
коли. Майже всі ми – босоногі, одне до одного поблажливі й 
незаздрісні. Наша подружка – така, як ми. Вона від нас поїде, 
побачить світ, і ми цьому радіємо. 

Мине рік, вона приїде на канікули, й ми її не впізнаємо. 
Наша подружка буде в окулярах, її суконька – в чорно-білих 
кольорах, а її ніжки – в туго зашнурованих черевичках. Вона 
радітиме нам, як і раніше, однак не гратиме в рухливі ігри й не 
реготатиме. 

– То яке в тебе прізвище? – спитаємо ми. 
Вона зітхне й не відповість. 

Добре там, де нас немає
Здрастуйте, бабо, дядю, тьотю й сестричко. В перших ряд-

ках свого листа повідомляю, що ми живі, здорові, чого й вам 
бажаємо. 

Ми вже приїхали. Їхали залізницею, з вікна вагона бачили 
тутешні краєвиди – вранці, вдень й увечері то були ліси. Не 
хвойники, як біля нашого села, а ялинники. Вулиця, на якій ми 
наймаємо кімнату, зветься Совєцкая. Вона довга й вибоїста. 
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Хати – по тутешньому ізби – стоять чорні, бо їх не білять. До ізб, 
як до дерев шпаківні, горнуться ґанки. Вечорами люди сидять 
біля самоварів і п’ють чай. Як щось не розчують, то дивно так 
перепитують: «Ась?». У будні й на свята чутно: стук-брязь, стук-
брязь. То за городами будується вулиця Новосовєцкая. А з боку 
річки чутно: хлясь-хлясь-хлясь, хлясь-хлясь-хлясь. То жінки ру-
белями молотять по мокрій білизні. Ті ляскіт, стукіт і брязкіт 
чутно тут з ранку до вечора. 

З незнайомими людьми тут не здоровкаються. Як ідуть або 
їдуть вулицею, то тримаються правої сторони. Аби не вчадіти 
від вугільного диму, на повні груди не дихають. 

Містечко зветься Дядьково, бо тут є дядьки. А колгоспу й 
колгоспників немає. Люди трудяться на Кришталевому заво-
ді, видувають із розплавленого скла прозорий посуд, а своїм 
дітям – ялинкові прикраси. Склодуви працюють біля розжаре-
них печей, хворіють і кашляють. Щодня о восьмій ранку завод-
ський гудок нагадує містечку про початок робочого дня. 

Як буде щось нове, то напишу ще. Бажаю вам доброго 
здоров’я. Напишіть, як ви живете. Ваша… 

Серпень 1954 року. 

*****
Здрастуйте, рідненькі мої бабусю, дядечку, тітонько й се-

стричко. В перших рядках свого листа повідомляю, ми живі й 
здорові, чого й вам бажаємо. Я гірше бачу, але то минеться. 

Тут люди давляться за хлібом. Сьогодні черга нам’яла нам 
кісточки, однак до хлібця ми достоялися. Дарма, що він із тми-
ном. До хліба ковтаємо риб’ячий жир. А склянка молока буде 
братикові. Полуниця, що дозріла в тутешньому лісі, не духмя-
на. Нема тих садочків і квітів під вікнами, що є в Україні. Земля 
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холодна й мокра, бо мало сонця й тепла, і рясно дощить. Влітку 
довго смеркається. В місті ніщо не мукає, не рохкає й не соко-
че; на столі у всіх – картопля й капуста, під шпалерами живуть 
блощиці. Вночі вони бігають, де їм заманеться. Через те спимо 
долі й відгороджуємося від блощиць водою, а вони, зголодні-
лі, падають на нас зі стелі. Травимо їх скипидаром, тому сльо-
зяться наші очі. Однак радіо грає й співає, а люди радіють, коли 
хтось із тутешніх українців носить значок «300 лет воссоєдине-
ния Україны с Россией». 

Чи сумує наше село за мною так, як сумую за ним я? 
Дуже вас люблю й цілую. 
Ваша … 

***** 
Читальна зала обласної бібліотеки.
– Вот тебе «Евгений Онегин», и «Критика» Белинского. 
– Я ещё просила «Разве ревут волы, когда ясли полны?»
– Рано тебе читать такую книгу. 
– Но мои ровесники в Украине проходят её в школе. 
– Будешь мне указывать, что тебе читать? 

*****
– Та девушка поёт? 
– Поёт, когда уверена, что её не слышат. Всё – про Украину, 

хатыну, червоную калину, про козака й дивчину. 
– Надо би вовлечь её в самодеятельность. 
– Не пойдёт. 
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А ЧИ Є ЛЮБОВ? 

Жінки люблять вухами
Покохав хлопець дівчину. Вистелив коханій стежку до свого 

серця палкими словами – вітер їх розвіяв. 
Вимостив стежку дарунками – дощ утоптав їх у землю. 
Виклав грошима – розгребли кури.
Понурив голову, бо не йде до нього кохана. Коли відчув теп-

лий на собі погляд, серце радісно заспівало, ніби соловейко. 
– Дай мені послухати, – просить дівчина. – Ніколи не чула, як 

співає в грудях серце. Та й прихилилася до парубкових грудей. 
Отож і кажуть, що жінки люблять вухами. 

Кого люблять дівчата
Святковий концерт. На сцені хлопці грають на музичних ін-

струментах, танцюють, співають, ще й читають вірші. Зала їм 
аплодує. Дівчата від хлопців у захваті. Завіса падає. Де ті дівча-
та? Он ідуть додому. 

– А можна вас провести? – звертаються до них хлопці. 
– Ні, не можна, – відповідають дівчата. 
– Але чому? Невже ми вам не подобаємося?
– Хлопчики, ви – класні! Однак ми – не ваші дівчата. Нам по-

добаються… помірковані мовчуни. 

Місяць і зіронька 
Місяць та зіронька бачилися щовечора. Коли місяць сходив, 

зіронька пригорталася до нього й була з ним до ранку. На сві-
танку розходилися, щоб увечері зійтися знову. Якось він завів 
розмову:
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– Кохана, чому ти вибрала мене? 
– Інші не подобаються, – відповіла вона. 
– Поглянь навкруги. На небі – без ліку світил. 
Нічого не відповіла зіронька, лише ніжніше пригорнулася 

до свого місяця. 
Минули роки. Тепер уже зіронька заводить розмову: 
– Чому ти вибрав мене, коханий? Поглянь навкруги. На небі 

– безліч зірок. 
Нічого не відповідає місяць, лише ніжніше пригортається до 

своєї зіроньки. 

Серенада
Юнак співає про свої почуття – голос бринить, пальці бігають 

по струнах. 
Хтось виклав це в Інтернет. 
– Ось і пісні кінець, – зітхає та, кому серенада була адресо-

вана. 
Інші теж такої думки: 
– Почуття про людське око – хіба то почуття? 

У ритмі серця 
Юнак затримався на хвильку й пішов, а вірші, адресовані 

йому, – не один і не два – гойдалися в ритмі серця, співали в 
душі, світилися в очах дівчини, що лишилася самотньою. 

Коли ж вицвіли очі, заснули серце й душа, вітер розвіяв вір-
ші над будинком, де жив той, кому вони були адресовані. 

Хтось пустив їх в оселю. Був то справжній адресат чи інша 
особа, невідомо. Темна нічка бачила, як до ранку світилися очі, 
співала душа, гойдалися в ритмі серця напівзабуті вірші. 

Майже рік 
Поліклініка. Юнак із перебинтованим обличчям вбігає до хі-

рургічного кабінету. 
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– Ось, – подає лікареві закривавлений згорточок. – Дружина 
відкусила мені носа. Пришийте. 

У лікаря від здивування й очі на лоба полізли. 
– За що тобі таке? 
– Відкусила через мої слова. А божиться, що зголодніла, – 

відповідає юнак. 
– Що ж такого ти бовкнув? 
– Сказав: «Допоки мій ніс не змерзне на бурульку – я з ліжка 

не встану. А як змерзне, то щось перекушу й лежатиму далі». 
– Е, друже. Таких слів жінки чоловікам не дарують. 
– Кохана лежала. То хіба я дурний, щоб уставати? 
– І скільки часу ви лежите? 
– З того дня, як одружилися. Майже рік. 

Одноденка й сонячний промінчик 
Одноденка й сонячний промінчик зустрілися, покохалися. 

Було хмарно, то й розлетілися. Надвечір побачилися востаннє. 
– А чого очі на мокрому місці? – спитав промінчик, щойно 

вгледів свою кохану. 
– Пройшов дощ, – ухилилася від відповіді одноденка. Та, зі-

грівшись на плечі у коханого, розплакалася: 
– Тобі день до вечора – одна миттєвість, а мені вона – усень-

ке життя. 

Китайська стіна
Не десь далеко, а в нашому місті живе юнак. Звуть його Гор-

дій. Розумний, гарний, завзятий хлопець. В усьому, крім любо-
ві, йому щастить. Не знаєте, чому не щастить Гордію в любові? 
То слухайте. 

Подобається йому, приміром, дівчина. Ставить Гордій собі 
за мету торкнутися її руки. Довго до тієї мети йде, вже й дівчи-
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на поряд. Коли раптом поміж ними стає стіна. Висока й довга 
– справжня Китайська стіна. 

– Навіщо ти тут? – звертається до стіни юнак. – Тебе ж не обі-
йти  й не перестрибнути. 

– Не гнівайся на мене, хлопче, – відповідає стіна. – Я тут не 
за власним бажанням. Дівчина сама мене обійде або пере-
стрибне за однієї умови. Маєш її попросити. 

– А як це – просити? – не розуміє Гордій. Він ще ніколи не 
просив. 

– А проси так: по-перше, стань на коліна, схили свою голову, 
набери в легені повітря. По-друге, солодким голосом вислови 
своє бажання. Специфічна лексика обов’язкова: «Дуже прошу. 
Будь ласка. Щиро дякую» – й таке інше. За щось вибачся. Пусти 
сльозу. Не накивай п’ятами, бо дівоче радіо ще ніхто не від-
міняв. 

Хочете знати, що було далі? 
А далі не було нічого. Бо Гордій як не просив, так і не про-

сить. Такий він уродився. Добре то чи погано, розумувати не 
будемо. 

Крик і Плач 

Жила собі красуня, разом із нею мешкали її друзі. Звали їх 
Крик і Плач. Парубки тієї красуні цуралися. А один юнак у неї 
закохався, зібрав свої думки докупи, та й повів з ними розмову: 

– Думки мої щирі! Та дівка – чепурна. Чому б мені їй не 
освідчитися?

– А чи лежить твоя душа до її Крику й Плачу? – поцікавилися 
думки. 

– Не лежить, – зізнався юнак. – То порадьте, як мені бути? 
– Ну тоді слухай. Запроси дівчину до себе. Приймай красу-

ню гостинно, а її друзям укажи на двері. Далі дивись, що буде. 
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Якщо дівча за Криком і Плачем пожалкує, за ними чкурне, то 
нехай біжить. А вже як не чкурне, залишиться з тобою, тоді й 
освідчуйся собі на радість. 

Далі було таке: красуня хлопця приспала ще й запросила 
своїх друзів до оселі. А ті – нумо горланити й топити хлопця в 
сльозах. Довелося йому шукати собі притулок у чужій хаті. 

Отакі-то вони – галасливі красуні. 

Теплі руки 
Улітку теплі руки коханої витирали з чола коханого краплі 

дощу, потім ховалися за спиною. Взимку змахували з його лиця 
сніжинки й ховалися в рукавичках. 

– Ой ви, руки-рученьки! Ви – теплі й ласкаві. Чому ви від 
мене ховаєтеся? – спитав коханий. 

І почув у відповідь: 
– Ми соромимося, бо не знайомі з манікюром. 
– Невже? – здивувався він. – А я цього й не помітив… 

*****
Напередодні весілля юнак та дівчина шепочуться між со-

бою в садочку. На світанку розходяться по домівках. 
– Ой, синку! Де ж ти був? – запитує юнака мати. – Я всю ніч 

не спала. 
І чує у відповідь:
– Я теж, мамо, не спав. 

*****
Подарував юнак дівчині своє фото. Підписав: «Ганнусі від 

Сашка». От і ходить Сашкове фото від Ганнусі до Ганнусі. Інші 
дівчата Сашка не люблять.

*****
– Проведи, друже, мою наречену з вечірки. Як вона з тобою 

піде, то візьми її собі. 
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– Ти мені вже казав, я й ходив. Не мовила ні словечка. А при-
хилив до себе – дала мені ляпасу. То не дівка, а скажена воша. 
Заберу її собі. 

– Е, ні. То – моя наречена. 

*****
Юнак, мріючи одружитися, зазирав у дівочі очі. В блакитних 

очах бачив небо, в жовтих – сонце, в зелених – літо. 
Узяв собі за дружину дівчину з карими очима. В її очах він 

побачив себе. 

*****
Між довірливою душею та її коханим не було порозуміння, 

бо довірлива душа дослухалася до порад сторонніх людей. Та 
раптом – куди ті порадники й ділися. Коханий затулив довірли-
вій душі вуха. 

***** 
– Вона принесла мені квітку в горщику, поставила на підві-

коння й пішла. Та квітка й досі цвіте в моєму серці. 
– Тримай своє серце в кулаку.
– Не зможу. Обпечу собі долоні. 

***** 
– Чогось не дивиться на мене моє сонечко. 
– А ти в ньому сумнівався?
– Ще й як! 
– Отож воно й не дивиться. 

*****
– Тримати в серці квітку? А що, як серце охолоне й квітка 

зів’яне? 

***** 
– Пташко, нащо тобі крила?
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– Щоб літати.
– А нащо тобі пісня?
– Щоб співати. 
– Пташко, нащо тобі кохання?
– Щоб літати й співати. 

*****
Посеред села працює гучномовець. Горобці обсіли навколо 

нього дроти й одне одним милуються. 
– Які вони сластолюбні! – копилять свого носа стовпи і чують 

від птахів: 
– А музика звучить, вона звучить. Послухай разом із нами. 

*****
«Tombe La Neige», або «Сади в снігах» Сальваторе Адамо – 

що то за мелодія! Вона лунає й усі затамовують подих. А зірка, 
про яку ти мріяв, що навіть у снах, у твоїх снах, пролітала повз, 
зупинилася, прислухається. Ось вона. Подай їй руку – вона по-
руч, вона твоя, майже твоя. 

– Ні, зірка зачекає. «Сади в снігах» лунає. 

*****
Місяць не зводить із вранішньої зорі очей – така вона йому 

гарна. Перш ніж піти за горизонт, питає у людей: 
– Який був сьогодні ранок? 
Погодиться, коли почує: «Вранішня зоря сама себе перевер-

шила». 

*****
– Зіронько ясна, спущу тебе з небес. 
– Лише спробуй. Обернуся на звичайну жінку. 

*****
Два повітряних змії відірвалися від землі, літали в небі, літа-
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ли, майже близькими стали. Коли чиясь рука смикнула за нит-
ку. 

*****
Веселці дорікнули за її легковажність. Та відмахнулася: 
– Претензії до сонця. 
Й усі замовкли. 

***** 
До кардіолога злітаються птахи. 
– На що скаржитеся? – цікавиться той. 
– Калатають серця. 
– Ще й болять?
– Ні. Калатають, а ми горланимо, як не в собі. 
– Співайте, любі, й далі. То весна стукає в двері – віддаєть-

ся в серцях. Лише вона здатна на таке: калатають серця, й усе 
співає. 

У ЗАМКОВІЙ ЩІЛИНІ

Невістка 
Юнак пішов у прими, за тиждень приходить додому, а мати 

його й питає: 
– А чи кохає тебе, синку, твоя дружина? 
А син і відповідає: 
– Дуже кохає. Так любить – не переказати словами. 
Син озирнувся – чи ніхто його не підслуховує? – та й виклав 

мамі все, як на духу:
– Спати кладе мене до стіни, сама лягає скраю. Щоби пока-

зати мені спину чи поворушитися – Боже, збав. І вночі на мене 
дивиться. 
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– То вона й не спить? 
– Спить чи не спить – я ще не розібрав. Очі стуляє по черзі. 

То – праве, а то – ліве. 
– Вона тебе справді любить, – радіє мати. 
– Виходить, що кохає, – радіє й син. – А ще, вона не бігає до 

своєї неньки, нічого їй про мене не розказує. 

Господиня
Дорослі сини зі своїми родинами приїхали до батьків, усі 

разом обідають, а одна невістка бігає від печі до столу, носить 
страви, цікавиться, що й кому подати. 

– Та вже сядь, поїж, – просить невістку свекруха. Однак та 
відмовляється. 

Устали з-за столу. Мати відводить одного зі своїх синів убік, 
його вичитує: 

– Не кажи мені, синку, що ти шануєш свою дружину. Якби 
так було, не бігала б вона по хаті, не показувала б усім, яка 
вона вправна господиня, а сиділа б за столом біля тебе. 

Автолюбитель 
Стецько щороку розбирає й збирає свою машину, кожну ко-

пійку вкладає в залізяки, їх на собі в гараж возить, носить, тяг-
не, котить, ще й волочить. У Стецькових кишенях завжди щось 
брязкає, стукає, залишає на ногах синці. Пахтить від Стецька 
солідолом, бензином і мастилом. 

– То, може, ми з тобою одружимося? – звертається до Стець-
ка його машина. 

– Не кажи дурниць, – відповідає їй Стецько. – Я – жонатий. 
Тут і матінка рідна до гаража зазирає, вставляє своє слово:
– Ой, синочку! П’ять років минуло, як від тебе пішла дружи-

на, а ти й досі цього не помітив. 
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Матеріальне й духовне
Він та вона побралися й живуть, тобто йдуть спільною до-

рогою. Навкруги – матеріальне, попереду – духовне. Зупиня-
ються, щоби збагатитися матеріальним – віддаляється від них 
духовне. Вона радіє, а він плаче. Біжать за духовним – втрача-
ють щось матеріальне. Плаче вона, а він радіє. А щоб усе ра-
зом і обом, не виходить. Отже, пара така: хтось плаче, а хтось 
сміється. 

Матеріального дедалі більшає, а духовне звелося нанівець. 
Вона на те не зважає. А йому щемить серце, калатає в грудях. 
Ось і вистрибнуло серце, побігло за своїм. Хіба його стримаєш? 
А вона й не стримує. Матеріальне не втратила – усі кози в зо-
лоті. Це – їй. Йому – теж, бо не вертається. 

Чотири куми
Було у куми чотири куми. Перший був лозових справ май-

стром. Як принесе кумі кошика – вона потисне куму руку, та й 
ходить із кошиком на базар. 

Другий кум був бджолярем. Як принесе кумі банку меду – 
кума куму усміхнеться, та й частує медом домашніх. 

Третій кум був бізнесменом. Як принесе кумі конверта з 
грішми – вона куму подякує, та й купить подарунки дітям. 

А четвертий кум був квіткарем. Бувало, прийде до куми з 
порожніми руками, а кума до нього біжить, кума цілує, ще й 
милує. 

Якщо спитаєте, за що вона його любила, то відповім:
– Хіба кума знала, за що кума любила? 
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Пильна Катерина 
– Виходь, Катю, з хати. Посидь з нами на лавочці, – просять 

баби свою подружку. 
– Нема часу. Стережу Йвана. 
– Від кого? 
– Від Олени. 
– Ой! У Олени чоловіків не було зроду. Вона їх на дух не пе-

реносить. 
– І не кажіть! Назвала свій холодильник Іванком. Щодня 

його миє ще й ласкаво з ним розмовляє. 

Пташка в клітці
– Друже, придбав я клітку, посаджу туди пташку. Вона співа-

тиме, а я слухатиму. Яка птаха для цього годиться? 
– Гарно співають канарки. 
– І несуть яйця? 
– Несуть. Маленькі. 
– Краще б несли великі. 
– Посади в клітку курку. Голосно сокоче, несе здорові яйця, 

якщо курка стара. 
– Чи я здурів радіти старій курці? 
– То визначайся, що тобі треба. Спів чи яйця?
– Хочу все разом і скоріше. 
– То стрибай у клітку й співай. А я послухаю.
– А яйця? 
– Яєць не треба. Я поснідав. 

Щедра Василина 
Напекла Василина пирогів, думала, кого пригостити. Не при-

думала й продала. 
Іншого разу наварила вареників. Хотіла когось почастувати, 
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та згадала чиєсь: «А тебе хтось пригостить?» Ум’яла ті варени-
ки сама. 

Скаржиться на долю: 
– До родичів ідуть і їдуть, бува, що й не з порожніми руками. 

А до мене – ніхто. Отаку маю рідню. А я до них з відкритою 
душею…

Докори сумління 
Докори сумління не дають невістці спати:
– Навіщо вигнала родичів з хати? – питають. 
– Як було їх не вигнати? Одна з них спала, друга їла, інші й за 

холодну воду не бралися. 
– А чоловіки? Що робили вони? 
– Один сюди навідувався. Другий майже не бував. Інших тут 

не бачили. 
– А що робила ти? – цікавляться докори сумління. 
– Спитайте спочатку, що робили тут їхні діти. 
– То що вони робили?
– Навіть згадувати не хочу. 
– А ти? Що робила ти? 
– Я за всіма пильнувала. 
– Навіщо? 
– Аби чогось не поцупили. 

На балконі
Вечір зазирнув на балкон і побачив, як чиясь рука, ховаю-

чись, наливає в склянку горілку. «Наливає – то й що? Хай собі 
наливає», – подумав вечір. Далі трапилося таке – жах, та й годі! 
Рука полила тією горілкою балконні квіти. 

– А бодай тебе чорти з’їли! – вигукнув вечір, прокинувся й 
побачив себе з пляшкою горілки в руках на власному балконі.
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Своя хата й гречка 
Звички на схилі віку не міняють. Ось вам приклад. 
Живуть дід и баба, навпроти них живе гречка. То дід щодня 

у гречку й бігає – отаке лихо.
Наша баба була не дурна. Удосвіта – ще й корову не доїла 

– збігала до гречки, написала на її воротях два слова: «Своя 
хата», а на своїх написала: «Гречка». 

Дід устав, усе це побачив, та й думає: «Куди його бігти? У 
«Свою хату» чи в «Гречку»? Та й зостався у гречці, тобто – у 
себе вдома.

Воно й таке: нащо діду своя хата, коли в нього є гречка? 

Подружні узи 
Лід і полум’я – не пара. Хотіли подружні узи розв’язати – 

не розв’язуються. Різали їх ножицями – не піддалися. Пиляли 
бензопилкою, допоки її не зламали. Рвонули динамітом – ледь 
Богу душу не віддали. Прийшли до тями – почуття обов’язку 
метушиться, подружні узи живою водою поливає. 

Лід і полум’я все ще разом. 
Спитаєте: «А здоровий глузд?» 
А здоровий глузд наклав на себе руки. 

Колесо 
– Нема різниці, з ким бути в парі! – вигукнуло велосипед-

не колесо, лишившись самотнім. Недовго думаючи, об’єднало 
свою долю з колесом від мотоцикла – те виявилося неповорот-
ким та непід’ємним. 

Переманило до себе колесо з-під воза. Те було неотесане й 
скрипуче – отже, не підійшло. 
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Об’єдналося з вертлявим і легковажним колесом від само-
ката – те накивало п’ятами. 

Велосипедне колесо знайшло собі пару серед своїх – управ-
них і легких, мов повітря. Береже ту знахідку, як своє око. 

Одарчині забавки
Тітка Одарка себе поважає. Кинула курям щось подзьобати, 

півня ніби не бачила, у самої на думці: «Насяде мені на п’яти  
чи ні»? Не насів. «Отже, добрий у мене півень», – міркує Одар-
ка. 

Прийшла до хати, поклала перед чоловіком сало без хліба, 
у самої на думці: «Проковтне мовчки чи щось бовкне?» З’їв, не 
скривився. «Отже, добрий у мене чоловік, – міркує Одарка. – 
Подзвоню кумі. Нехай перевірить своїх». 

Далеко сидить 
Чоловік піднявся у своїх мріях до хмар. Падаючи, проломив 

дах своєї хати й опинився за одним столом із кумою. Та до кума 
горнеться, аж тут вбігає до хати дружина, цілує куму в щічку й 
не мовчить: 

– Кумцю-голубко, чогось мій чоловік далеко від тебе сидить. 
Нехай сяде ближче. 

Дорогоцінна жінка 
– Сусіде, позич мішок жита. 
– Бери хоч і два мішки. 
– Позич грошей. 
– Візьми, скільки треба. 
– Позич дружину. 
– Забирай. Але спочатку поверни жито, гроші й принеси 

якусь одежину, бо все, що на жінці, куплено на мої кошти. 
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Войовничі ґудзики 
– Куме, годі стріляти в мою жінку очима. На ній живого міс-

ця не лишилося. Щодня – як не синяк на боці, то гуля на лобі. 
– Куме, не бери в голову дурниць. Я не винен, що, як вийду 

з хати, як вдихну повітря на повні груди, ґудзики на сорочці й 
відриваються та цілять, цілять, бісові діти, по чому їм заманеть-
ся. Жінка потім ходить, кляті ґудзики збирає, до сорочки при-
шиває. 

Ягідки 
– Пригощайся, кумцю, ягідками. 
– Пригощатися, куме, негоже. Я тобі заплачу. Яка їхня ціна? 
– За кіло дають копійку. 
– А я дам гривню. 
– За кіло – гривню?
– Можу й більше. 
– А скільки приміром? 
– За кіло дам десятку. Чого регочеш? Давай сюди ягідки. 
– Е, ні. Віддам своїм діточкам. 

Циган
– Циган днює й ночує на копиці соломи. Просить за неї віз 

картоплі. Якщо не віз, то відро. Якщо не відро, то кілограм. 
Каже, якщо не картоплі, то – молодицю, щоб було на що по-
дивиться. 

– Он Галька любить чорнявих. Щойно народила. Невже ци-
ган її проминув? 

– Не проминув. Ночував у Гальки протягом року. Потім на-
кивав п’ятами. 
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– Чому?
– Не було чого їсти. Зголоднів. 

Розбрат
Між терплячкою й нетерплячкою – неабиякий розбрат. Пер-

шій не подобається, як друга кричить. А другій – не до душі, 
як перша мовчить. На думку терплячки той розбрат – мильна 
булька. А з точки зору нетерплячки він – пудова гиря. Так і по 
життю йдуть: терплячка – легко й радісно, а нетерплячка – тяж-
ко й сумно. 

Свята людина
Варка полола город, захотіла пити, коли бачить: зі склянкою 

води в руках до неї йде свята людина. Варка ковтнула водиці, 
не встигла людині подякувати – а її як і не було. Лише оточили 
Варку скажені собаки, на воду гавкають: 

– Як це розуміти? – питають. 
– То я собі попросила, – збрехала Варка. 
Собаки побігли, а Варка шукає очима святу людину, аби їй 

подякувати. Шукає й досі. 

Добра людина
Мій кум – добра людина, всі його хвалять. Пиляємо з ним 

сухостій. Я зазвичай, як дерево завалю, то сідаю на пень, роб-
лю перекур. А куму сісти ніде, бо на його пнях розкошують во-
рони, розказують, який він роботящий. А приходить кум додо-
му, сідає вечеряти, сьорбає порожній борщ і слухає, як його 
люблять. А лягає спати – жінка показує йому спину. Звідки я це 
знаю? Ворони мені накаркали, що в кумовому роті розкошу-
ють як у себе вдома. 

Стало мені кума шкода, вирішив я зарадити його горю. Пи-
ляємо з ним дерева. Стулив я кумові рота, щоб не влетіла в 
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нього ворона. Свій рот у мене завжди стулений. Попрацювали, 
на пеньках посиділи, перекурили й ідемо до кума. А він уже 
здогадався що до чого, й тримає свого рота стуленим. Сідаємо 
до столу, вечеряємо. Я на кума подивляюся. Кум поміж ложка-
ми мух ротом не ловить, то й добре. Лягаємо спати. Кума мого 
кума цілує, а мені показує спину. Я – за шапку й додому. Кума з 
кумом – свої люди, порозумілися. А ворони й мухи в роті мого 
кума більш не розкошуватимуть. Я про це подбаю. 

Обов’язки та амбіції
Була Марічка жвава, як струмок навесні, струнка, мов беріз-

ка, допоки не підставила свої плечі коромислу з відрами. А в 
тих відрах не водиця хлюпається. З одного боку обов’язки – 
тягнуть Марічку назад і вниз, а з другого її ж амбіції – штов-
хають уперед і вгору. Хтось би через те зробився кособоким, 
а Марічка звеселилася. Так і йде своїм шляхом – то вперед і 
вгору – як на крилах летить, а то назад і вниз – мов у холодну 
воду ступає. 

Йде й сміється. 

Перебірлива Настя 
Настя, допоки мала свою дачу, харчами не перебирала. 

Взимку яблучко, котре нагнило, не викидала, його мила, від-
різала, де гниле, решту несла собі до рота. 

А вже, як позбулася Настя дачі, то зробилася перебірливою. 
Треба їй чи не треба, а до супермаркету Настя йде, водить очи-
ма по його полицях, риється в заморських фруктах. 

Продавець Насті зауважує: 
– Там усе однакове, не вибирайте. 
А Настю лише зачепи:
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– І чого б це я не вибирала? – відповідає. – Он – хурма. Котра 
полежала на морозі, зробилися м’якою й соковитою. 

Знайде таку хурму, зважить одненьку на вагах, розрахується 
на касі, несе додому й бубонить собі під ніс:

– І чого б це я не вибирала? 

Дружок
Стецько не був би Стецьком, якби час від часу не копав ко-

мусь яму. Копаючи, примірявся, чи зможе він із ями вилізти. 
Та якось захопився процесом і про те забув. Копав, копав і ви-
копав скриню. А там – золото, срібло й сила-силенна жіночих 
прикрас. 

Поглянув Стецько вгору. Еге! Самотужки ту скриню не ви-
тягне. Покликав друзів. Ті прибігли, обміркували ситуацію. Зі-
йшлися на тому, що вони подадуть Стецькові драбину, щойно 
той викине з ями всі коштовності. 

Стецько зробив, як домовилися, поглянув угору. Де та драби-
на? Немає. Де ті друзі? Розхватали золото й срібло, розбіглися. 

Лежить Стецько у ямі, руки склав на грудях, чекає смерті. 
Думки в голові рояться, щось шепочуть. Прислухався й почув 
одненьке слово: «Дружок». Схопився на ноги, набрав у легені 
повітря й голосно, як востаннє, погукав свого собаку. 

Дружок прибігає. 
– Що трапилося? – питає. 
– Витягни мене з ями, – просить Стецько. – Я тобі нову будку 

поставлю. Кращий шматок зі свого столу віддаватиму тобі. Во-
дитиму на виставку собак. Дуже прошу. Витягни. 

Собака ж відповідає: 
– Ой, Стецьку! Ну як я тебе витягну? Не маю тієї сили. 
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– Щось вигадай. На коліна перед тобою стану, – благає 
Стецько. 

– Є один спосіб, – зітхає Дружок. – Обернусь я на вовка та 
й стрибну до тебе в яму. Але вовк – не собака. Якщо ти сам з 
переляку з ями не вистрибнеш, то загризу. Довго не чекатиму. 

Останнього шансу на порятунок Стецько не проґавив і ли-
шився живий.

Ще й тижня відтоді не минуло, а вже Стецько витяг вовка з 
ями, привів до свого двору, посадив на ланцюг, прикував до 
стовпа. Наділив сухариком і холодною водою. На стовпі крей-
дою написав: «Дружок». Дощик змив той напис, однак Стецько 
на те не зважив. Живе, як і жив. Ям нікому не копає. 

Скалка
Стецько сидить на березі, сам себе розважає. Знайшов у піс-

ку скалку, цвяхом її проткнув, прив’язав до скалки нитку, кинув 
на воду. А та – стриб, стриб – у собі зневірилася й пішла до дна. 
Стецько за нитку смикає, скалку ворушить. А та очима блимає 
й мовчить. 

– Знаю, про що ти мовчиш, – посміхається Стецько. – Ніякий 
біс не клюне – то й не треба. Головне – цікавий процес. 

Жіночі забаганки
Мужчини, як ідуть у справах, то на жінок не озираються. Не 

знаєте чому? То слухайте. 
Жив собі чоловік і була в нього дружина. Звичайна жінка зі 

своїми забаганками. Набридло чоловікові їх виконувати, при-
дбав через Інтернет Золоту рибку, подарував дружині: 

– Ось тобі, жінко, челядка. Виконуватиме твої забаганки, – 
мовив і пішов у справах. 

Йому б до тих справ долучитися, а він озирнувся. А як озир-
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нувся – одразу про те пошкодував, бо рибка за ним побігла. 
Попереду рибки бігли – аж підстрибували – її забаганки. 

– Ти як озирнувся, то я й здогадалася, що тобі мене бракує, 
– пояснила свою поведінку рибка. 

– А твої забаганки? До чого тут вони? 
– Такий великий і розумний, а не знаєш. Ми – жінки – без 

наших забаганок не робимо й кроку. 

Морський Цар 
Не десь далеко, а в Чорному морі, жив собі Цар і не було в 

нього Цариці. Почув якось від рибалок, що їхні жінки – красуні, 
та й замислив одну з них узяти собі в дружини. 

Жінки на березі рибалок зустрічають, а Морський Цар із 
води за ними спостерігає. Усі жінки – молоді й вродливі, їхні 
личка білі, рум’яні й щасливі. А одна молодиця сумна, бо її чо-
ловік не повернувся з рибалки. 

Вийшов Морський Цар на берег, очима навколо себе повів 
– зробився морський пісок золотом, а прибережне каміння – 
сріблом. 

– Гей ви, місцеві красуні! – гукнув. – Я – Морський Цар. За-
прошую вас до себе на гостини. Котра мене покохає – стане 
мені дружиною, в моєму царстві – Царицею. 

Жінки бачать таке диво, здвигають плечима та йдуть за сво-
їми чоловіками. А сумна молодиця стоїть на березі, не вірить, 
що її чоловіка немає. Сама гарна – з лиця води напитися. 

Кидає Морський Цар їй під ноги свої скарби, запрошує до 
свого царства. Вона ж його просить: 

– Візьми моє життя, віддай дітям їхнього батька. 
А Цар відповідає: 
– Твій чоловік лежить на морському дні. Ніхто вже його не 

воскресить. 
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Вдова умилася гіркими слізьми та й мовила: 
– Ну тоді нема про що з тобою говорити. Шукай своє серед 

своїх, – і пішла додому, до своєї хати, до рідних діточок. 

*****
– Познайомте мене з тією жінкою. Буде з нас гарна пара. 
– Вона має чоловіка. 
– Де він, що його не видно?
– Він у неї на думці. 

***** 
До самотності зазирнула радість. Зазирнула й пішла геть. 
До самотності зайшов смуток. Зайшов і затримався. 
– Нащо тобі смуток? Він геть сумний, – хитає головою здо-

ровий глузд. 
– Дарма. Він чоловічого роду, – усміхається самотність. 

*****
Хай скільки її лоскочи, однак наша жінка як не схоче, не за-

регоче, бо вона – сама собі міністр внутрішніх справ. 

*****
Тітонька Зима шукала собі чоловіка. Перевагу віддавала 

теплим, теплокровним, теплолюбним і гарячим. Знайшла се-
ред своїх. Холод сидить під каблуком у Зими, як миша під ві-
ником, якщо йому дозволено зігрітися. 

***** 
– Коли вже мій милий заграє на скрипці? 
– Заграє, коли ти не барабанитимеш. 

***** 
– Моє буде тобі, а твоє – мені. Ні, спочатку твоє буде мені, 

потім уже моє – тобі. Чи навпаки? 
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*****
Чоловік – до жінки: 
– Кохана, чи не пора тобі відмовитися від мамчиної цицьки? 

В твоєму роті повно молочних зубів. 

*****
– У мене є каструля, у моєї жінки – тарілки, у дітей – ложки. 

Дайте щось поїсти.

*****
– Задурю Жар-птиці голову, видурю у неї перо, подарую 

його сестрі. 
– У тебе немає сестри. 
– Подарую його дружині. 
– А навіщо збрехав? 
– Цить, бо Жар-птиця почує, дасть відкоша. 

*****
У сусідки – теличка, до себе кличе. А в Івана – бичок-трей-

тячок і ліхтарі під очима. Гарні ліхтарі. Добротні. Дружина на-
вісила. 

– Нащо навісила чоловікові ліхтарі? – спитали Йванову жону. 
– Навісила. Аякже! Щоб стежку було видно. Як іде з бичком-

трейтячком додому, щоб до телички не завернув. 

***** 
Дядько поцупив у сусіда троянду, трясе її як грушу. 
– Якась ти брудна, – каже. 
– Я не брудна, – обурюється троянда. – Господар посипав 

мені голову попелом, аби ніхто на мене не зазіхнув. 

*****
Жінка жде чоловіка з рибалки, коли чує, що риби затягли 

його у воду. 
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– Викупається й приграє додому, – сміється жінка. – На ньо-
го чекає пляшка пива. 

***** 
У дверях стоїть півлітрівка. Чоловік запрошує оковиту до 

столу, а жінка гонить її в три вирви. Отак  чи не щодня. 

*****
Родина Житніх – не в гуморі. Окраєць відкусив шматок від 

Cкибки, та його розтерла й згодувала курям. А Хлібина плаче, 
бо то її діти.

***** 
Син з родиною приїхав до батьків. Свекруха стеле невістці 

окремо, зітхає:
– Діти у них уже є. 

*****
– Чого ти, дівко, плачеш?
– Як мені не плакати? Хочу відкусити од вашого, а не можна. 
– Ну тоді відкуси від чийогось. 
– А од чийогось – не хочу. 

***** 
– Дівчино, он іде твоя подруга зі своїм чоловіком. З ким ти 

заговориш? Кого їстимеш очима?
– Заговорю зі своєю подругою, їстиму очима її чоловіка. 
– Хлопче, он – твій товариш зі своєю жінкою. З ким…
– А яка в нього жінка? Гарна чи не дуже?

*****
– Поглянь, ятрівко, на свекрову хату. Тут я підмазала, там по-

фарбувала й усе побілила. 
– Гарно зробила. Молодець. 
– Отже, знай. Зазіхнеш на хату – поперебиваю ноги. 
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*****
Невістка – свекрусі: 
– Не кажіть мені, що ви в хаті хазяйка. Я так наверчу, так на-

кручу, що ви й своїх дітей на поріг не пустите. 

*****
– Молодичко, стороння дівка раює на колінах у твого чоло-

віка. 
– Дарма. Раюватимуть на його колінах наші з ним сини й 

дочки. 

***** 
Люстерко, помада, сережки й косинка, і десь поміж ними – 

замріяна дівка. 

*****
– Чогось ти, дівко, вішаєшся на мого сина. 
– Та я його впритул не бачу! 
– О! А я тобі про що? 

*****
– Чужі люди зазіхали на її криницю, а вона мені носила со-

лодку водицю. 

*****
Сумне личко, сумні очі, однак сукня в квіточку. А вже що там 

на душі – знає тепле літечко. 

*****
– Скажи йому щось розумне, бо він дурних не любить. 
– Та я йому третій день поспіль читаю Велику Радянську Ен-

циклопедію, а він все одно не слухає. 

*****
– Чекав її саму, а вона прийшла зі своїм чоловіком. Стала ще 

бажанішою. 
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*****
– Мужчину їж очима наодинці, не привселюдно. 
– Наодинці я не посмію. 

*****
– Я б тебе поцілував, але ж ти мене хибно зрозумієш. 

*****
– Чогось ти, кумцю, в своїй хаті замикаєшся. 
– То – від поганих думок. 

*****
– Кругом галас, шум і сміх, а я сиджу й – анічичирк. Хай ніх-

то не знає, що сусідська курка забігла до мене під піч, знесла 
яйце, ще мить і засокоче. 

*****
– Не в тім печаль, що стілець вибито з-під ніг. Печаль у тім, 

що він поламався. 

*****
– Гостюйте в нас, тату, з вашою новою жінкою. Однак ночу-

вати ходіть до себе.

*****
Сусід узяв косу, викосив свої проблеми й пропонує їх кожно-

му, кого бачить. Люди обходять сусіда десятою дорогою. Нащо 
людям чиїсь проблеми? Мають удосталь своїх. 

*****
Легка іронія пробігла по стоптаних підборах, зношеному 

одягу, по втрачених надіях. Озирнулася й побачила все іншими 
очима: танцювали черевики, сміялися сукні, були сподівання 
на краще. 
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ЯК У НАШОМУ СЕЛІ

Крижане сіно 
– А пам’ятаєш, як ми малими каталися на санках, а потім 

просили твою бабу, щоб тебе не сварила. 
– За що не сварила?
– Не пам’ятаєш, за що? То й добре. 
– Мені б забути, як ми, дітлахи, взимку з колгоспних саней 

похапцем скубли сіно. Візники того ніби не помічали. І було 
те сіно крижане, тверде, мов каменюка, й колюче. Ти теж тоді 
скуб? 

– Ні, не скуб. Згадай, хто колов собі тим сіном рученята? 
Лише сироти. 

Пісня
Колись ми, сільська малеча, стоїмо в провулку, роззявили 

свої роти, їмо очима дівчину, що боса й голомоза сидить на 
жердині й співає. Жердина – верхня частина чиєїсь горожі. А 
дівочий голос – дзвінкіший за колодязне відро, що зірвалося й 
зі дзвоном летить і летить, шукаючи водицю на дні колодязя: 

– Ой, піду я понад лугом, ну да а я, ну да я.
Там мій милий оре плугом, ну да а я, ну да я. 
«Куди це дівка піде? – гадаємо ми. – Мабуть, піде вона в 

Біле, що біля Десни. У Білому, як спадає вода, орють плугом. 
Ми теж туди ходимо, накидаємо в лунки картоплю». 

Дівчина не вгамовується: 
– Понесу я йому їсти, ну да а я, ну да я. 
Чи не скаже мені сісти? Ну да а я, ну да я. 
«Кому це понесе вона їсти? – міркуємо ми. – Чи не тому 
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хлопцеві, що приїхав до баби Степаниди? Здається, його звуть 
Сашком. Кажуть, що він живе в Києві. Що йому ця дівчина? Хай 
вона йому всі пісні переспіває, а Сашко в її бік не гляне. Бо тій 
дівці нема в що взутися й чимось напнутися. 

– Він наївся, ще й напився, ну да а я, ну да я. 
Ще й на ріллю похилився, ну да а я, ну да я. 
«Вона вже до нього бігала! – здогадуємося ми. – Певно, то 

був Одарчин онук. Той, як перехилить чарку, одразу хилиться 
в усі боки. Одарка не має сил, як вона каже, «тягти того чопка 
на своїх плечах». 

– Чом ти лежиш та й не ореш? Ну да а я, ну да я. 
Чом до мене не говориш? Ну да а я, ну да я.
«Тю! – пхикаємо ми. – Вона з ним бесідує. Хіба вона не знає, 

що Одарчин онук дурнуватий?»
Усі, як за наказом, стулюємо свої роти. Дівчина веде пісню 

далі, однак нам це нецікаво. Біжимо провулком і горланимо 
на все село:

– Як піду я понад лугом, ну да а я, ну да я… 

Десна
Що там не кажіть, а Десна була колись не та, що нині. 
Приміром, гуркотить на Десні катер. 
– Гей там, на катері! Що везете? – цікавляться хлопці, що об-

сіли з вудками в руках сільський берег. 
– Жарені гвозді! – чують у відповідь. 
Біжать хлопці додому: 
– Жарені гвозді! Жарені гвозді! Діду й бабо! Там привезли 

жарені гвозді. 
Дід і баба регочуть, а хлопцям – ніяково, вони щойно зрозу-

міли, що смажені цвяхи бувають лише у жартівників. 
До тата й мами хлопці не побігли. Татусів забрала війна. У 

декого з них не було й мами. 
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Восени й навесні приставала до нашого берега самохідна 
баржа. Велична й неповоротка, самоходка – так на неї казали – 
підставляла свою палубу під мішки з картоплею та доправляла 
бульбу разом із її власниками у Дніпропетровськ, Запоріжжя 
й навіть у Херсон, аби виторгували колгоспники собі якусь ко-
пійку. За тиждень чи два поверталися торговельники додому. 
У кожного за плечима був мішок з таким-сяким добром: кра-
мом, взуттям та одежиною, цукерками, булками, ще й з роз-
повідями про те, як торгували, що й де чули, хто кому став у 
пригоді, як гуртом уникали тієї чи іншої халепи. 

Восени рейсовим пароплавом возили на київські базари 
гусей. Напередодні вночі жінки їх скубли. З тієї причини хата 
до ранку не стуляла своїх очей, а ми, дітлахи, сховавшись під 
ковдрою, чи то спали, чи то дрімали, уявно гойдаючись на дес-
нянських хвилях. Те гойдання набувало надзвичайних обрисів, 
кольорів, вабило казковою загадковістю… 

Кілька разів на рік до нашого берега приставала водницька 
лавка – так її називали. О-о-о – то вже була подія! Лавка наді-
ляла водників, а точніше бакенщиків, необхідними в селі то-
варами за помірними цінами. Кожному – по мішку борошна й 
цукру, по торбі круп, сувій такого-сякого краму, пару чобіт або 
черевиків, та скільки душа бажає – глазурованих пряників, цу-
керок-подушечок, оселедців та ситра. Опісля бакенщиків лав-
ка відкривала свої двері іншим верствам селян. 

Водницька лавка була нам, дітлахам, на кшталт захоплю-
ючого атракціону. До задушливого трюму, де дорослі ліктя-
ми виборювали дефіцит, ми лише зазирали. Гасали палубою, 
витріщалися на матросів у тільняшках, робили спроби з ними 
спілкуватися, ніби то були прибульці з іншої планети. Натомість 
отримували теплі усмішки та коментарії на кшталт отаких: 

– А які то очі! – це дівчаткам. Або:
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– Тут нема нічого цікавого, – це хлопцям. 
Не раділи тій лавці родичі колишнього водника, котрого по-

глинули сталінські каземати. Знедолені жінка й діти трималися 
осторонь, мовчали про наболіле. Їхні очі невтомно дивилися 
за Десну, ніби звідти когось чекали… 

Весілля
Пізньої осені село справляє весілля. Напередодні замовило 

в небесній канцелярії гарну погоду. 
– Як довго має тривати така погода? – цікавиться небесна 

канцелярія. – За два дні впораєтеся? 
– Упораємося, – запевняє небесну канцелярію село. 
Першого весільного дня сусідні села залило дощем, а в на-

шому й не крапнуло. Другого весільного дня район замело 
снігом, а в нас небо й не насупилося. Третього дня задощило. 
Село – в голос: 

– Шановні небеса! Що собі думаєте? Весілля везе возом 
тещу до сватів, а ви топите його в калюжах. 

Четвертого дня завітала в село хурделиця. Село – в плач:
– Гості розходяться по домівках. Не застрягли б вони в за-

метах. 
П’ятого дня вдарив мороз. Село – в розпачі:
– Нехай буде відлига. Здалеку на весілля їдуть родичі. 
Небеса суплять свої брови: 
– Треба було гуляти погожої пори року. 
Селу дивно таке чути, воно переходить на офіційний тон: 
– Шановні небеса! Я – українське село. Погожої пори року я 

так працюю, що ніколи й угору глянути. 

Щире слово
Війна забрала у молодички чоловіка. 
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Навесні залицявся до неї хлопець – та де там! 
Влітку освідчувався їй молодик – як прийшов, так і пішов. 
Восени мужчина присвячував їй вірші – не хотіла й слухати. 
Прийшла зима, наділила вдовицю сивиною. Якось виходить 

стара з хати й бачить дідуся. 
– Послухай, що тобі скажу, – мовить дідусь. – Залицявся я 

до тебе навесні, освідчувався влітку, присвячував вірші восени. 
Сидітиму на твоєму порозі, бо я – твоя доля. 

Заплакала вдовиця, та й впустила дідка до хати. 
Отаке воно – щире слово. 

Пасічник 
Восени пасічник не переніс вулики до омшаника. Бджоли 

йому таке не подарували. Гуртом налетіли, роздягли до спід-
нього, укутали тією одежиною свої вулики. 

– А я й далі роздягну, – вийшла з хати пасічникова жінка. – 
Хто обіцяв залатати дах, поки не дощило?

Того дня пасічникові наснилося дитинство, коли його люби-
ли, дарували провини, пригощали медом з батьківської медо-
гонки.

Вимоглива невістка 
Свекруха склала копицю, а невістка її розгребла, шукала в 

сіні голку.
– Хіба мало в хаті голок? 
– Є малі. А потрібна була велика. 
– Навіщо?
– Щоб уколоти нею свекруху. 
– За що? 
– Не так склала копицю. 
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Треба було 
Треба було на той бік – замкнений човен.
Сходив за ключем – нема весла. 
Приніс весло – у човні дірка. 
«Ні, – думаю, – мене голими руками не візьмеш». 
Відштовхнувся від берега, наліг на весло, а воно – хрусь! По-

ламав. 
Посеред ріки човен – на дно, а я – на той бік. 
Пливу й думаю: «Ото лиха година! Якби не ключ, не дірка в 

човні, може б, і весло не поламав».

Яблука, корови й дядьки
Восени на базарі з молоком зазвичай стоять дядьки. Не зна-

єте чому? То слухайте. 
Не десь далеко, а в нашому селі стоїть хлів. Там дядько з 

лозиною в руках бігає за коровою. 
– Дурний, що ти робиш? – питає корова. 
– Доводжу до твого відома свою вимогу. 
– Яку вимогу?
– Не тікай щодня з череди, не набивай черево сусідськими 

яблуками. 
Корова зупиняється, наставляє на дядька роги: 
– Носи мені щодня яблучко або його половинку, або хоча б 

серединку – не ходитиму на пашу, даватиму щодня відро мо-
лока. 

Отож і ходить дядько щоночі з мішком по сусідських садах, 
носить корові падалки, а вранці з молоком – на базар. 

Отакі у нас яблука, корови й дядьки. Та ви це знаєте. 
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Варчина свиня 
Тітка Варка в розпачі: свиня нічого не їсть. Натовче Варка 

картоплі – свиня відвертає рило. Запарить зілля – свиня ви-
пльовує. 

Сусідка знає, в чому справа: 
– Годована свиня проситься на стіл. 
– Який там стіл! Свиня худа, як тріска, – бідкається Варка. 
– То поклич ветеринара. 
– Уже був. 
– Поведи до кнура. 
– Ще чого! 
– Годуй свиню жованками. 
– Як це? 
– Пережуй відро картоплі й неси свині. Вона гладшатиме, а 

ти радітимеш. 
– А як не їстиме? 
– Налякай, що заріжеш. 
– Дякую, сусідко, за добру пораду. Перекручу картоплю на 

м’ясорубці. 

Кращий бджоляр
– У діда Павла вулики зимують у омшанику, а у діда Петра – 

в коморі. То хто з них кращий бджоляр? 
– Ніхто. 
– Чому – ніхто? Мед возять аж у Київ. 
– А їхня бабця зазіхнула на нашу курку. 
– Та не вкрала?
– Ні, не вкрала. 
– То хто з них кращий бджоляр? 
– Ніхто! Їхня кума не здоровкається з нашою тіткою. 
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Як вийде заміж 
– Як вийду заміж за пасічника, то всіх пригощу медом, а 

Варці дам лише понюхати, бо вона підступна. Як одружилася 
Варка з лісником, то посадила у себе на городі ялинку – гарну, 
голубеньку. А мені принесла сосну – миршаву й кривеньку. О! 
Сосна на мене насідає, коле голками. Я – в сльози, а Варці – ре-
гіт. Я в тому сні Варку ледь не вбила. Добре, що мати нагодила-
ся й мене збудила. 

Добрі серця 
– Що не кажіть, а Варка має чоловіка з добрим серцем. Он 

учора Варка перечепилася, впала, забилася чи не забилася, а 
чоловік поніс її додому на руках. О! 

Я ж гепнулася так, що потемніло в очах, а мій їхав повз і не 
зупинився. Як далі на світі жити? 

Тут і матінка входить до хати, до доні звертається: 
– Іди-но сюди, я тебе пожалію. Варка голосила на все село 

– то чоловік її й пожалів. А ти, донечко, впала, хвильку постог-
нала та й пошкандибала додому мовчки. Отак – щоразу, коли 
тобі боляче. Хто, крім рідної мами, тебе пожаліє? 

Сільська звичка
Батьки збирають гроші сину на весілля. Все краще з городу 

– гарне, кругле й м’яке – везуть на базар. Те село має звичку: 
поганеньке залишають люди собі. 

Приводить син молоду. А вона – гарненька, кругленька, 
м’якенька. 

– Ой, синку! – радіють батьки. – Продай! Матимеш купу гро-
шей. А собі купи поганеньку. 
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Пошесть на свиней 
– Лихо та й годі! Пішла пошесть на свиней. Хоча вона й да-

леко, та треба бідних тварин кудись подіти, бо прийдуть і всіх 
заберуть. Видно, не скуштуємо на Великдень ковбаси. 

– Начинимо ковбаси яловичиною. 
– А як піде пошесть на корів?
– Наробимо ковбас із картоплі. 
– Хто ж чинить ковбаси картоплею! 
– Ну то заведемо свиней. 

Береги 
Біжить ріка – глибока й широка. По обидва боки – береги. 

Між собою спілкуються.
– Брате, які в тебе новини? – цікавиться берег правий. 
– Пристав до мене човен, маю його завантажити. А що ціка-

вого в тебе? – хоче знати берег лівий.
– Гуска вивела на воду гусенят. У них – оченята перелякані, 

шийки тремтять. Пливуть, жовтороті, не тонуть. 
– Малеча легка, як пір’їна, тому й не тоне, – вставляє своє 

слово лівий берег. 
– Гуска – важка, а плаває, – нагадує брату берег правий. 
– Гуска не потоне. Вона того роду-племені, що ходить по 

землі, а думкою – в небі. 
Біжить ріка – широка й глибока. Береги – хлопці поміркова-

ні. 

Вони спитають 
Хазяйновита Параска ходить по городу з відром і віником, 

змітає з картоплі колорадських жуків, зазирає у відро і бачить 
поміж колорадів сонечко. Параска його заспокоює:

– Я тебе визволю. 
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У сонечка в очах – сльози, а в словах – жах:
– Не чіпай. Колоради все бачать. Вони мене спитають, які я 

маю з тобою стосунки. 

На добро
Тітка Настя сидить у колі свої подруг, лузає насіння й розу-

мує: 
– Люди добрі! Все, що з нами коїться, – на добро. Примі-

ром, кажуть: «Шила милому кисет – вийшла рукавиця». Що в 
рукавицях поганого? Вони – всім на добро. Милому – теж. Не 
мерзнутимуть у нього руки. 

Або: «Баба сіяла горох, а зійшла пшениця». Що в пшениці 
поганого? Буде баба з пирогами. 

А ще: «Який ішов, таку й знайшов». Теж – на добро, бо при-
буток – не пропажа. 

Тітка Настя замислюється на хвильку й додає:
– А ще: «Бачили очі, що купували, тепер дивіться, хоч пови-

лазьте». То – про мене. Ходила на базар по курочок, а купила 
півників. Не буде на столі яєчні. 

Тітка Настя зітхає, струшує з подолу лузгу й розумує далі:
– Однак то – на добро. Півники гарно співають. 

Зауваження 
Катерина витопила піч, навела в хаті порядок, причепурила-

ся, сіла й співає. А піч їй зауважує:
– Чогось ти, молодичко, ледарюєш. 
А Катря й відповідає: 
– Шановна піч, ти – працевлаштована, трудовий стаж тобі 

йде. То й дотримуйся пристойності. Не пхай свого носа в мої 
справи. 

Піч за словом у кишеню не лізе: 
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– Мені не супереч. Маю свою думку, бо стою в хаті на по-
чесному місці. 

Довелося Катрі ту піч розібрати, натомість придбати собі га-
зову плиту ще й поставити її на веранді. 

Як ми з кумом парубкували
Уявіть собі глибоку осінь, вечір. Усе, що було в садах і на го-

родах, дрімає у погребах, робити нічого. А ми з кумом – хлопці 
молоді, вештаємося селом, бо сверблять наші п’яти, кортить 
пожартувати. 

Світиться в чиїйсь хаті чи ні – стукаємо в двері. Як постука-
ли, то вже світиться. Запрошували господарі нас до хати чи ні 
– того вам не скажу. Пам’ятаю: стоїмо ми в дверях, верземо 
байку з красномовними натяками власного ґатунку. А бреха-
ли ми в хатах, де були на виданні дівчата. Допоки господарі 
чухали собі потилиці, не розуміючи, до чого ми ведемо, їхня 
доня вже все второпала й бігла до погребиці за гарбузом. Гарні 
були дівчата в селі, роботящі, метикуваті. А якими гарбузами 
вони нас шанували! Пам’ятаю одного. Здоровий був, як це-
бер. Усім гарбузам гарбуз. Дівка винесла нам його на рушнику, 
ми подякували й побігли за тачкою. Бо самотужки не донесли 
б, надірвали б собі пупи. Тиждень потім давали тому гарбузу 
раду. Його рубали, вибирали насіння, запікали в печі, варили 
гарбузову кашу. З молоком та медом – ой, добра була каша! А 
ще, гарбуза консервували. Ви куштували колись ананас? Ото, 
як закатаєш на зиму гарбуза, – і в супермаркет не ходи. Мати-
меш задарма до новорічного столу справжнісінького ананаса 
в банці. 

А вже як одружилися, то стало нам із кумом не до жартів. 
Вечорами куняємо біля телевізорів. 
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Капелюх
Жіночий капелюх приїхав у село, крокує вулицею, коли на-

зустріч йому йдуть хустини. 
– Вітаю вас! Невже ви мене не впізнаєте? Це ж я – ваша по-

дружка, – каже капелюх. 
– А й справді, – дивуються хустини. – Разом кінчали школу. 

Яка ти стала модна!
– Я то – модна, а ви, як були селянками, так ними й лишили-

ся, – бовкнув капелюх та й пішов собі додому. 
Якими словами рідна хата його зустрічала, село не чуло. Ба-

чило капелюха на городі, біля свиней і корови. Потім красував-
ся той капелюх на опудалі. Однак селу те було нецікаво. 

Напередодні 
Напередодні тепла, коли надворі ще зимно, дерева й кущі 

голі, а земля мокра й холодна, гуски йдуть до людей. Гускам 
біля людей тепло й затишно, для них у хаті під полом намоще-
но кубла. Не знаєте, що таке піл? То – широка лава біля печі. 
Гуски впевнені, що хата чекає саме на них, бо в кублах лежать 
їхні яйця. Усі до одненького. Жодного з гусячих яєць хата не за-
губила й не розбила, не випила й не продала. 

Хата розчинить перед гусками двері, проведе до кубел, при-
ставить до гусок невсипущу чергову – бабу або тітку. Розсядуть-
ся гуски по кублах, чергова запне за ними фіранку й пильнува-
тиме, аби ніщо в хаті не грюкнуло, ніхто не ляпнув дверима. 
Тихо буде в хаті, допоки не почнеться під полом шарудіння. То 
котрась із гусок ворочає в кублі яйця. А ще одна проситься на-
двір. 

Треба бачити, як гуска крокує надвір. Вигляд має такий, ніби 
виборола собі титул «Міс Всесвіт» і пливе по подіуму на виду у 
всього людства. На ногах у королеви краси – червоні черевич-
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ки, на голові – корона, а в думках – почесне турне всесвітом. 
Випливає красуня з хати – а гусак за нею скучив, їй радіє, 

ґелготить, ніби він її сто років не бачив. Ковтне гуска водиці, 
клюне чогось тривного, упорається зі справами та й поквапить-
ся до свого кубла, аби не охолонули яйця. 

Мине певний час, і вирушить поповнене гусяче сімейство в 
почесне турне – на зелений лужок, до теплої водиці. 

Хатина 
Посеред села стоїть хатина. В хаті – ані людей, ані натяку на 

їхню присутність. Тиша така – що глухнуть вуха. Всі кудись по-
ділися, все кудись пішло. Залишилися в хаті світлини в рамах і 
пов’язані з ними спогади. Спогади тут в усьому і на всьому. На 
столі й на лаві біля вікна. На полиці, поміж кочергами, на запіч-
ку й на печі. На металевих ліжках і в лозовій колисці.

Удень знадвору долітають сюди голоси, однак хата дрімає. 
Смерком, коли гонять повз двір корів, – ще кілька в селі лиши-
лося – хата розплющує свої очі. 

Уночі живе хатина своїм життям. Люди на світлинах бесіду-
ють, перегукуються, радіють і сумують, сміються й плачуть, як 
то було колись. Чутно стукіт кочерг і швейної машинки, скрип 
дверей і віконниць. Відчуваються тепло від печі, запах любист-
ку й м’яти, свіжоспеченого хліба й парного молока. І шепіт… 
То, стоячи на колінах перед іконами, молиться бабця. Просить 
Господнього благословення всім, хто є, і всім, хто буде. 

На світанку хата заплющує свої очі. Марить тим днем, коли 
до неї прийдуть чи приїдуть, відімкнуть двері, сядуть біля вікна 
й разом з нею помовчать. 

*****
– Зачепив Чорнобиль наше село чи ні, ми ж тоді не знали. 

Прислухалися до жаб: кумкають вони на болоті чи ні? У нас 
вони кумкали. А ми… Ми справили того року весілля. 
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*****
– Босоніж і до Чорнобиля вже не ходили. А після нього… Хто 

ж піде босоніж по смолі? Нею залита радіація на нашій вулиці. 

*****
Як приходив порцелян до макітри в гості, то задивлявся че-

рез паркан на її обійстя. Хизувався перед нею своїм потенціа-
лом, а вона його натомість пригощала салом. 

****** 
– Жінко, налий коту молока, бо з’їсть корову.
– Як це?
– Он дивись. Зголоднів без м’яса – гасає за курми. 
– А бодай його схопило лихо! Нехай ловить мишей. 

***** 
– Де ті коні і воли? Де колишні лісапети? У дядьків є Жигулі, 

ще й сучаснії мопеди. 

***** 
У білого «Мерса» подряпаний бампер. 
– А нехай не зазіхає на нашу територію, – сміються «Жигулі». 

*****
– Комусь регітно, а кумі – ні. Комусь весело, а кумі – ні. Кума 

гонить самогон, а я пішов по дрова й забарився. 

***** 
Жив собі чоловік й унадилася до нього лиха година. Щойно 

вона приходила – чоловік шукав рукавиці, аби піти проти неї 
озброєним. Вона тікала, а він тримав рукавиці напохваті. Голі-
руч на лиху годину не ходив, свої руки не бруднив. 

*****
Дядько з вилами в руках заходить у хлів, а свиня йому й 

каже: 
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– Лише ми з тобою тут і прибираємо. 

*****
Сільська піч варить, смажить і пече, бо шанує свою госпо-

диню й господаря. 

***** 
Ой, відро моє, відерце, є у тобі дірка. Наберу в тебе водиці, 

буде добра лійка. А не буде – он гвіздочок, онде молоток. По-
стривай! Чого тікаєш? Не копиль писок. 

***** 
– Що не кажіть, а сільська жінка – молодчина. Як іде до ко-

рови, то ховає свій палантин у шафу й напинає хустку. 

***** 
Якби тій дівці та повні ніжки – о! Було б на що подивитися.

***** 
У вправного бджоляра все намазано медом: хліб і сало на 

столі, жінка й діти за столом, думки в голові. 

***** 
Наприкінці осені село звертається до погоди з проханням:
– Заважай мені працювати, бо я втомилося. 

*****
– Земляче, ти їздив додому. Чи правду кажуть, що наше село 

занепало?
– Розкажу, що бачив, а ти суди сам, занепало воно чи ні. 
Нині людей у селі – що хмарної ночі на небі зірок. А як пра-

цюють земляки, то з повною віддачею. Як співають, то на весь 
голос. Як нарізають хліб, то великими скибками. 
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СТАРЕ  НЕ МАЛЕ 

Дві куми
Кума до куми ходить, щодня їй торочить:
– Як прийде моя старість – розчешу я своє волосся, запле-

ту тугенько кіски, покладу їх собі на голову, поверх кісок ляже 
косник. Забула, що таке косник? Я тобі нагадаю. То колишній 
жіночий чепець. Поверх косника напну платок. Погукаю своїх 
онуків і розкажу їм про Рукавичку й Зайчика-стрибайчика. Ону-
ки слухатимуть, а я їм радітиму.

Кума якось не витримала: 
– Не знаю, як твої, а мої онуки, як прийде моя старість, пода-

рують мені ноутбук. Сидітимемо з тобою в Інтернеті, знатиме-
мо, що робиться в світі, ще й спілкуватимемося по скайпу з 
онуками. 

Як то добре 
– Як то добре – бачити своїх дітей дорослими й щасливими, 

– розумує старенька, сидячи на порозі своєї хати.
Стару не розуміє зозуля. 
– А де твої діти? – питає. – Не видно їх і не чутно. 
А бабця їй відповідає:
– Це тобі, зозуле, своїх дітей не видно й не чутно. А я своїх, 

де б вони не були, бачу й чую. 

Ляльки-мотанки
Баба не ходить, погано бачить, однак ляльки-мотанки гор-

не. Ляльки бабі вірно служать, утім вийти з хати не можуть. Ото 
ж і звертаються до баби з проханням: 
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– Намалюй нам оченята, приший ніжки. А ми обійдемо Зем-
лю й до тебе повернемося. 

– Так я вам і повірила, – сміється стара. – Це ж яке має бути 
лихо, щоб ви, обійшовши Землю, згадали про стару бабу? 

Красна спідниця 
Бабуся самовіддано доглядає свою онуку й час від часу 

звертається до неї з каверзним запитанням: 
– Як виростеш, купиш мені красну спідницю? 
Дитина терпляче ставиться до бабиних жартів, та якось не 

витримує: 
– Куплю вам, бабо, красну спідницю, як станете дівкою. 

Серденько
Бабусине серце на дотик м’якеньке й кругленьке. Малюки з 

ним бавляться, як їм заманеться: підкидають бабусине серце 
вгору, кидають його вниз, перекидають через себе, жбурля-
ють. А бабуся онукам радіє.

Аж тут заходять до хати батьки тих малюків.
– Мамо, нащо ви малим таке дозволяєте? – питають у ста-

рої. 
– Нехай, – чують у відповідь. 
– Але ж, мамо! З нами ви не були такими м’якосердими. 
– Що правда – то правда, – погоджується бабуся. – Я була 

відповідальна за ваше виховання. А нині я – на заслуженому 
відпочинку. Не заважайте відпочивати. 

Кочерги 
Тітка Мотря лежить – болять ноги. До хати заходить сусідка. 
– А в телевізорі радять натирати кочерги* Живокостом. 
Мотря дивиться на кочерги, що стоять біля печі, голосить: 

* жарг. Ноги. 
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– Ой, лишенько! Вже й у Києві знають, що мого чоловіка 
дражнять у селі Живокостом. Натираю держаки піском, як 
мию.

Краще так
Дід і баба навели в хаті порядок, захекалися й відпочива-

ють. Аж тут і волонтерка біжить. 
– А я – до вас, – каже. – Нащо ви трудилися? Я б усе зробила. 
А старі їй відповідають:
– Ти, шановна, як наводиш у нас порядок, то бубониш собі 

щось під ніс. Краще за сміттям не буде нас видно, ніж хтось у 
нашій хаті бубонітиме. 

Вони заробили 
Регулярно рука того, хто дає, наділяє харчами старих. Кому 

– тривний шматок, кому – пиріжок, – вони заробили. Решта 
«має те, що має» – по сухарику кожному. Тим і задовольняєть-
ся. Втім, трапляється, старенькі:

– Гав! Гав! – і в будку.
– І чого б це ми брехали? – дорікають їм опоненти. 
– Ми не брехали, – відхрещуються бідолахи. – Ми подяку-

вали. Бо отримали надбавку. Дулю з маком. 

Теревені 
Щоразу, коли у Гані свербить язик, вона біжить до куми, її 

питає: 
– А скажи, кумцю, що зі мною таке, що мліють мої руки? То 

права, то ліва, а буває, що й обидві. 
Кума знає, як відповісти:
– Як мліє права рука – ти з кимось поручкаєшся. Якщо ліва 

– слабуєш на серце. А якщо обидві – зрадієш людині, з якою 
поручкаєшся. 
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– Скажи мені, кумцю, що зі мною таке, що сверблять мої 
очі? То ліве, то праве, а то обидва? 

– Як свербить праве око – то ходи направо, як ліве – то я не 
знаю, що таке. А як сверблять обидва, то звернися до окуліста. 

– А скажи мені, кумцю, …
– А як свербить твій язик, то біжи до мене. Потеревенимо. 

Бабин город 
Баба травила колорадських жуків, надихалася отрутою та 

в картоплі зомліла. Опритомнює, бачить, хто приводить її до 
тями, й дуже тому дивується.

– Нема чому дивуватися, – сміються колоради. – Тобі, бабо, 
ми деякою мірою родичі, бо теж полюбляємо картоплю, отже, 
належимо, як і ти, до родини травоїдних. Допоки не пройшов 
дощ, не змив з картоплі отруту, скажи свині, щоб не потика-
лася вона на город. Свиня теж наша родичка, бо залюбки їсть 
картоплю. 

Минув рік. Де той город? – Онде колоситься жито – то бабин 
город. 

А де колоради? – Повтікали. 

Різдвяні колядки
До баби й діда з різдвяними колядками завітали діти. Ста-

ренькі радо їх зустрічають, наділяють цукерками. За дійством 
спостерігають мами колядників. Вони тішаться діточками, а 
одна з жінок жартує: 

– А тепер нехай баба з дідом заспівають колядок. 
Молодиця й гадки не має, що дід і баба співають різдвяних 

колядок, ніби вони діти.
– Їхнього співу ніхто не чує, – скажете ви. То – правда. Старі 

люди співають колядок подумки. 
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Жартівник
Повз парадне пливе автомобіль. За кермом – чоловік се-

реднього віку. Порівнявшись із бабцею в капелюшку, незна-
йомець невдало жартує:

– Буду на пенсїї – куплю собі капелюшок. 
Стара здригається, ніби її штовхнули. 
Наступного дня жартівника відправили на пенсію. 

Дерев’яна ложка
Дід Іван мав кілька алюмінієвих ложок, однак їв дерев’яною. 

З роками зробилася вона щербатою. Недовго думаючи, кинув 
Іван дерев’яну ложку в грубу.

За обідом бере алюмінієву, несе страву до рота. А його зуби 
– стук, стук по тій ложці, вистрибують з дідового рота, дістають 
дерев’яну з груби, кладуть її на стіл, а діду вказують на дзерка-
ло. 

– Поглянь, який ти беззубий, – сміються. – Бувай, Іване, здо-
ровий. Знайдемо собі молодого діда. 

– Рідні мої зуби, ходіть до рота, – мовить Іван. – Буде вам 
нова дерев’яна ложка. 

– А щербата піде в грубу? – глузують із діда зуби. 
– А щерба лежатиме на столі на почесному місці. 
Десь і в мене була дерев’яна ложка… 

Голуба квітка
Жив собі чоловік і були в нього дружина й діти. З роками очі 

того чоловіка почали когось шукати. 
– Ой ви очі, оченята! Кого ви шукаєте? – спитала дружина. 
І почула від чоловіка:
– Шукаю собі створіння Всевишнього, ідеал усіх чоловіків. 

Інакше кажучи – голубу квітку – з усіх жінок жінку, котрою Гос-
подь нагородив Адама, а той нею знехтував. 
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Сказавши таке, чоловік залишив свій дім і пішов за ідеалом. 
Блукав світом не один рік, постарів, сів край дороги перепочи-
ти та й заснув. І сниться йому жінка з голубим сяйвом навколо 
неї. Просить повернутися до рідного села та знайти на старій 
груші її купальського вінка. Обіцяє про нього, любого її серцю 
чоловіка, дбати. 

Повертається дідок до свого села, знаходить на груші вінка 
і бачить парубка. Хлопець той – гожий та лагідний – до діда 
звертається: 

– Нащо вам, шановний, вінок моєї нареченої? 
Ідуть удвох до дівчини, приходять до її двору, вона їх зустрі-

чає, обом радіє, ще й просить свого нареченого старого пова-
жати. 

– За що мені таке щастя? – не розуміє дідок. 
А дівчина йому пояснює: 
– Любий мій таточку! Колись ти подарував мені лялечку. 

Вона й досі лежить у моїй скрині. 
Заплакав дідок та й зізнався, що він про те забув. 
А доня йому й каже: 
– Ти забув, однак я пам’ятаю. 
Отака вона голуба квітка – з усіх жінок жінка – татова доня. 

Ювілей 
– Здоров, куме. Це ж сьогодні твій ювілей. Прийдемо тебе 

привітати, посидимо за столом, перехилимо чарку за твоє 
здоров’я. Що скажеш? 

– Куме, трапилася оказія. Не з моєї вини, бо до ювілею я 
готувався. Заздалегідь упорався зі справами, а сьогодні встав, 
зробив зарядку й пробіжку. Коли мені кажуть: 

– Хтось до тебе прийшов. 
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Відкриваю двері й бачу немічного старого, що ледь трима-
ється на ногах. Очі у діда згаслі, а погляд важкий. В руках дідок 
тримає торбу. Дивиться мені у вічі та й каже:

– Зустрічай мене, друже, бо я – твій ювілей. Ось тобі випивка 
й закуска, – подає свою торбу. 

– Ти, дідусю, помилився адресою, – відповідаю. – Хіба мій 
ювілей такий? 

– А якого ж ти хотів? – сміється дідок. – Згадай, скільки тобі 
років. Зустрічай мене з пошаною, а потім відпочивай, згадуй 
свої кращі часи.

– А можна від тебе відхреститися? – питаю. 
Дід суворішає. 
– Можна, – каже. – Обходитиму твій дім стільки років, скіль-

ки тобі зараз. Але дай обіцянку, що раніше мене не погукаєш. 
На якусь мить я замислився. А тут онуки підбігають, щебе-

чуть, кудись мене тягнуть. Я їм іще треба. 
То я й бовкнув: 
– Даю, шановний, обіцянку забути про тебе до кінця свого 

віку. 
А сам подумав: «Господь мені допоможе, бо поганого лю-

дям я не робив». 
Отака була оказія. Однак ви приходьте. За столом посиди-

мо, чарку перехилимо. А про ювілей згадувати не будемо. Бо 
не дай, Боже, повернеться. 

IQ 
Колись – давно це було – Святий Миколай до нас приходив, 

наділяв малят іграшками, солодощами ще й Божими дарами 
– коефіцієнтами інтелекту, тими ІQ, що сяють гранями, вража-
ють своєю дотепністю й неповторністю. Діти тим дарам раділи, 
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дякували Богові й Святому Миколаю та йшли своїми життєви-
ми шляхами. 

Святий Миколай знову до нас приходить, наділяє дітей по-
дарунками. Навідується й до старих людей, цікавиться, як обі-
йшлися вони зі своїми IQ. Трапляється, що старенькі відмовчу-
ються або бідкаються: 

– Розтринькали. 
– Прогуляли. 
Святий Миколай звертається до людей у вишиванках: 
– А ви? Як обійшлися зі своїми IQ ви? 
– Закопали в землю, – усміхаються ті. 
– Побожні люди – закопали Божі дари в землю? 
– Наша земля – неабияка, – відповідають старенькі. – Про-

росли IQ любов’ю до рідного краю, зійшли пшеницею в полях, 
розквітли садами, звеселилися піснями, збагатилися кохан-
ням, забриніли дитячими голосами. Радіють і досі життю. 

– Ніколи не плачуть? 
– Буває, що й плачуть. Долі без солі не буває. 

Осінь 
Не діждавшись кінця своєї каденції, осінь увійшла в зиму. 
– Чому так поспішаєш? – спитала її природа. 
– Я втомилася, – відповіла осінь. 
– Ще пахнуть квіти, буяють трави. Дерева не скинули листя, 

а птахи не відлетіли у вирій. Кому залишаєш свої скарби?
– Людям.
– Не спалюй за собою мости! 
– То вже як доведеться…
Палали за осінню мости, ніхто їх не гасив. Люди зустрічали 

зиму, їм було не до осені. Казали, що дехто за нею сумував, од-
нак то були вигадки. 
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***** 
Баба впіймала півня, підрізає йому крила. Дідок це бачить 

і зітхає:
– Таке вже було. Як упіймала вона мене, ще молоденького, 

одразу підрізала мені крила й заборонила літати через паркан. 

*****
Бабця гукає додому кота: 
– Котику-воркотику, прийди, бо я за тобою скучила. 
– Гаразд, – каже кіт і про бабу забуває. 
– Котику-воркотику, де ти ходиш? Погрій мені поперек. 
Тільки-но сказала – кіт уже біля баби. А без потреби нащо 

до баби ходити? 

***** 
– Кахи-бухи, молодице, мій черпак – твоя водиця, мій сір-

ник, а твій вогонь, свекра з хати не прогонь. 

*****
– Привіт, діду! Ще тупаєш? Привіз тобі капці. 
– Нащо мені капці? Ти зі мною по-людськи поздоровкайся. 

*****
Її рука давала, допоки щось мала. До неї їздили й ходили, 

возили й носили. Нині рука не дає, бо нічого не має. Однак 
ніхто її не обминає. Дива! 

***** 
Край села стоїть сосняк, там живе старий дивак. Має жінку 

молоду й нову тачку на ходу. Тачка діда всюди возить і таке 
йому торочить: «Підживи старий сосняк – густо зійде молод-
няк». Дід не був би диваком, якби не марив молодняком. Під-
живляє дідок, пнеться, а старий сосняк сміється: «Підживлять 
злежалий хмиз – дохла справа, як не пнись. У старому сосняку 
не бува молодняку». 
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*****
Об’ява: «Зроблю з корови телицю, з курки – Жар-птицю, а з 

баби – молодицю. Оперую цілодобово». 
– Щось трапилося з природним розвитком подій, – бідка-

ються старенькі. 

*****
Уранці дід бабу питає:
– Що ти бачила уві сні, що посміхалася? 
– Бачила, ніби під нашими вікнами цвіте бузок. 
– Виходить – ми ще молоді! – радіє дідок.

КАГАЛ ЧЕРЕЗ ДРІБНИЦІ

Загадка 
Зала людна, сцена кругла, на сцені – вертляві язики, спереду 

– два мішки – чи то розуму повні, чи то вельми скромні. Є на 
всіх одна кишеня – грошенят велика жменя. Зверху – розпо-
рядник пес. Як ударить він з небес – грошенята напрям знають, 
в руки не усім стрибають. Запитання не важке:

Що оце воно таке? 

Розсміши коміків
Ти прийшов смішити коміків. З ударом гонга ти – блоха на 

стометрівці. Свою ахінею шпар із папірця, це надасть виступу 
динамічності. Коміки – той кисляк, що зводить щелепи, втупи-
ли в тебе свої очі. Отже, ти йдеш на дно. Бабки – на поверхні. 
Ти забув, які вони на запах, вигляд і колір. Тобі це нагадають. 
Веслуй руками, ногами, вухами, загрібай хвостом. Пускай буль-
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башки – тебе пожаліють. Не лазь рачки з простягнутою рукою 
– на тебе зглянуться. 

Якщо виграв, винувато поведи плечима. 
Якщо програв, радій, ніби урвав мільйон. Тобі скажуть при-

йти ще. 

Церква знає 
– Люди, що коїться? Перша ліпша свинка обіллє нас брудом, 

влаштує кагал через дрібниці, побіжить до церкви та свиню 
розгрішить, наступного дня свинка влаштує те саме. Чи треба 
свиней розгрішати? 

– Церква знає, що треба. 

Іпохондрик 
У іпохондрика здоров’я – нівроку, але він щодня на нього 

скаржиться. У черговий раз побачивши цього «кволого» у сво-
єму кабінеті, лікар махнув на нього рукою:

– Різати! Негайно! Сам проведу вас до операційної.
– Що різати? У мене болить голова. 
– Відріжемо голову. 
Іпохондрика як вітром здуло. Протягом двох днів у поліклі-

ніці його не бачили. 

Обценьки 
Десь були мої обценьки. Зранку їх шукав – не знайшов. Опів-

дні всюди дивився – марно. Погукав на допомогу жінку. Гараж 
каже: «Подивіться в хаті». Хата каже: «То десь у дровітні». Дро-
вітня вказує очима на омшаник, а той сміється: «Спитайте у 
куми». 

Приходимо до куми, сідаємо до столу, кума пригощає нас 
борщем, а в борщі – обценьки. Мої чи не мої – на них не на-
писано. Сьорбаємо борщ, одне на одного позираємо. У куми 
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очі – хитруваті, у моєї жінки – здогадливі, а в мене – дурнуваті: 
– Де мої обценьки? – питаю. 
Кума вішає обценьки мені на носа й регоче. А я здогадував-

ся, що вони у куми, та не знав у котрої. Похресників у мене 
багато. 

Ґудзик 
Пришила голка ґудзика, та, мабуть, неміцно, бо відірвався. 

Лежить у кишені, зітхає. Хто його пришиє? Голка далеко, іншим 
до нього байдуже, а сам рук не має. 

Позітхав-позітхав, придбав собі руки, сів і пришив себе сам. 
А до чого чи до кого – то вже його справа. 

Образився
– Ало, майстре! Мій кондиціонер не вмикається. Їхала на 

відпочинок – працював. 
– Де відпочивали? 
– На Багамах. 
– Зрозуміло. Він образився. Кондиціонери теж хочуть на Ба-

гами. 

Лисиця на полюванні
Інколи у баби на городі, у дядька в гаражі, у курей у курнику, 

у корови в хліві трапляється таке, через що гуде все село. Баби 
галасують, дядьки регочуть, кури сокочуть, а корови брикають-
ся. Ось і нині… 

Ще й третій півень не співав, а вже вікна світяться, собаки 
гавкають і – галас на все село: 

– Лисиця! Лисиця! 
– Злодійка! Ловіть злодійку! 
Дядьки стовбичать біля чийогось двору, дивляться, як гос-

подар прибиває до воріт лисячого хвоста. Жартують:
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– Тепер усі злодії обходитимуть твій двір, Семене, десятою 
дорогою. 

Про те, що трапилося, мовчать. У кого ж спитати? До курей 
не піду, бо від них об’єктивного погляду на подію не дочекаю-
ся. Спитаю у свині, що вилежує свої боки в хліві. Свиня – тиха, 
як вода в колодязі. Нейтральна, мов обтесана колода. Попе-
реджає: 

– До мене без хабара не підходь. Розповім на камеру за до-
даткову плату. 

– Гаразд. 
Свиня повертається на другий бік і починає здалеку: 
– Прокидаюся серед ночі від якогось шарудіння. Здогадую-

ся, що то лисиця. Рохкаю, аби застерегти курей – жодної від 
них реакції. «Ото глухі тетері! – думаю. – Усіх лисиця приголу-
бить». А тут корова замукала, ногами забрикала. І такий виск, 
що мені заклало вуха… Господар вмикає світло. І що я бачу? 
На корові верхи сидить лисиця, тримається за коров’ячі роги й 
вищить. А корова як не вдавиться чимось рудим і волохатим. 
Придивляюся – а то лисячий хвіст. Далі ви знаєте, що було. 

Поспішаю до лісу. Цікаво отримати інформацію з перших 
рук. Лисичка вже оговталася, охоче розповідає: 

– Біля корови так духмяніло молоком, що годі було й ду-
мати про курей. Захотілося парного молочка. Полізла шукати 
коров’ячі дійки. Знала, що на дотик вони тужаві й гладенькі. 
Щось таке знайшла. Прилаштувалася поласувати, та де там! То 
були не дійки, а коров’ячі роги. 

Відтоді лісові хащі вдаються до суворих закликів. Ось один 
із них: «Жоден хижак не йде на полювання, не застрахувавши 
заздалегідь свого хвоста чи хвостика, власних лапок, ніжок і 
насамперед – своєї дорогоцінної голівоньки». 
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Живуть весело 
Він та вона живуть весело. Він приносить додому мішок 

анекдотів, висипає їх на підлогу – хата здригається від реготу.
– Утішні анекдоти. Кращих не буває. 
Той же чоловік приходить додому з торбинкою. 
– Що там? – цікавиться вона. 
– Теж анекдоти. Такі, що й сміятися – плачно, і плакати – 

смішно. 
– Бувають і такі? 
– Бувають. 
Жінка серйознішає. 
– Чекай, не висипай, – просить чоловіка. – Принесу з кри-

ниці води. Після тієї «втіхи», що була в мішку, помию підлогу. 

***** 
– Мріяв збагатитися духовно, побіг за враженнями, а вони 

надавали мені стусанів. 
Побіг за свіжою копійкою, а вона витягла з мене останнє й 

дала дьору. Тішу себе думкою, що не повернеться. 

***** 
Навіть повітряна кулька завдасть багато клопоту, якщо напов-

нити її водою, покласти собі на голову й проколоти. 

***** 
Незлоблива хворостина переслідувала Христину. А Христи-

на озиралася, до хворостини зверталася: «Незлоблива, незлоб-
лива! Ти занадто норовлива». 

***** 
– Сядь мені на ногу, я тебе погойдаю. Та тримайся міцно, 

бо підкину високо. Та не скигли, бо не впіймаю. Та не плач, бо 
заб’єшся. Та попроси, бо не погойдаю. 
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***** 
Порожнеча вискнула: 
– Не тягніть із мене душу. 
І всі вирішили, що порожнеча має душу. 

***** 
– У п’ятницю молодиця припхалася до крамниці. 
– Не в п’ятницю, а в четвер. Не молодиця, а сваха. Не при-

пхалася, а завітала з пирогами. Не до крамниці, а до нашої 
хати. 

***** 
Дірявий кухоль до криниці не ходив, воду не черпав, її не 

пив, додому не носив. А стояв на полиці, чекав, коли прийде 
криниця, всіх напоїть, землю зросить, до себе запросить. 

*****
Не було м’ячу потреби діставати зорі з неба – він і не стри-

бав. А була така потреба – то й стрибнув, зорі дістав, упав, не 
забився, а розвеселився. 

***** 
– Ало, пожежна частина. Приїздіть, я горю. 
– Що горить?
– Ще нічого. Але у сусідки сердце з радощів уже вистрибну-

ло, бігає по вулиці, кличе всіх на пожежу. 

*****
– Прокидаюся – в очах миготить. Не розберу, де я. Дивлюся 

в бінокль і бачу себе в ліжку. Біля мене ходить похмілля, гиря-
ми мене обтяжує, до ліжка прив’язує. 

*****
– Хлопче, ходи-но сюди. Слухай, що скажу. Обернешся на 

траву – стережися кіз. Станеш козлом – бійся вовків. Зробишся 
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вовком – тікай від мисливців. Станеш мисливцем – коси траву, 
бо вже косовиця. 

*****
Чогось граблям не регітно, чогось їм не смішно. Регіт поряд 

літав – їх не дістав. Сміх повз граблі ходив – їх не зачепив. А 
прийдуть веселі свині по сухе духмяне сіно, граблям вуха лос-
котатимуть і всі разом реготатимуть. 

*****
Думки до пня прийшли, слів не знайшли. Слова прийшли, 

думок не знайшли. Сидить пень, куняє, котрий рік чекає. Коли 
ще прийдуть, одне одного знайдуть? 

*****
Вода бігла, сміялася, до берега ластилася. А берег на воду 

задивився та й обвалився. Якби вона не ластилася – він би не 
обвалився. 

*****
Хурделиця городами літає, дворами гасає, у шибки стукає, 

віконницями грюкає. А село дрімає, у вікна не визирає, дверей 
не відчиняє, хурделицю знати не бажає. 

*****
Зима у квітні. Що то таке? То, куди не поглянь, – снігові капе-

люхи. На деревах – як тарелі, на кущах – як бараболі, на стов-
пах вони – свічки, а на пнях вони – горшки. Вітер віє, повіває, 
ті тарелі розбиває, бараболі в сльоті квасить, а свічки миттєво 
гасить, ще й згрібає ті горшки в кришталеві ящики. 
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ПОРЯД ІЗ МУЗОЮ 

Пейзаж 
Майстер пензля – вдома, на своїй землі. Над ним – без-

крайнє, прозоре небо. Перед його очима – літній полудень з 
різнобарв’ям дерев і трав, музикою кольорів. З нею радіє все й 
сміється. Осокори дістають верхівками неба. Попускають хви-
лясті коси верби, срібляться трави. Куди не поглянь – розсипи 
квітів. Поодинці й гуртом вони п’ють вранішню росу, ховаються 
в траві, визирають з-під кущів, губляться за деревами, горнуть-
ся до води, перегукуються між собою – білі й блакитні, червоні 
й жовті, бузкові й палеві. На всьому й в усьому – сонце й небо. 
Вони – в повітрі, на деревах і чагарниках, на траві й квітах, на 
доріжці, що веде до озера, на маківці церкви, яка домінує над 
довкіллям. Кольори – чисті й прозорі: краплак та кадмій чер-
воний і жовтий – які вони є, без домішок; трав’яна зелена, ли-
монна жовта – їх відразу бачить око. В глибоких тінях живуть в 
мирі й злагоді ультрамарин, смарагдова зелена та палена умб-
ра. А скільки кольорів містять у собі напівтіні – не перелічити. 
А життєдайне світло! Ті плями й плямки, цяточки й цятинки – 
чисті, живі, грайливі й веселі. Вони мерехтять у повітрі, диха-
ють теплом і спокоєм, перегукуються між собою. 

Удалині сяє бузковим маревом небокрай. Що то? Якесь по-
селення чи лише натяк на присутність у цьому раї людей? 

Чим був би цей пейзаж, якби не хмарина, що стоїть на гори-
зонті? Певно, був би він одою радості. Навіщо тут художник? 
Мабуть, задля того, щоби перенести цю красу на полотно. Та як 
це зробити? Адже фарби на полотні – норовливі: як не сварять-
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ся між собою, то б’ються, як не сміються, то плачуть. А трап-
ляється, що зникають з очей, робляться невиразними, сірими. 
Сьогодні вони свіжі, а завтра – зів’ялі, увечері – яскраві, а вран-
ці – пожухлі. 

Художник просить у Господа Благословення й бере в руки 
пензлі. Ще мить, і солодка каторга – так називають його працю 
– розпочинається. Погляд художника стає проникливим, очі – 
зіркими, а рука – вірною. 

Щасти тобі, майстре живопису! 

На етюдах 
Він та вона пишуть фарбами. Її етюд виграє веселкою, його 

полотно заволокла хмара. Ані хмара, ані веселка від художни-
ків не в захваті. До того ж наших митців обсідають комарі. 

А пейзаж – він перед очима – допитується: 
– Нащо вам ці муки? Чи, може, мене вам замовили? 
– Не тіш себе надіями. Втім, якщо вийде з тебе щось путнє… 
– А що з мене вийде? – хоче знати пейзаж.
– Нічого, як будеш нас відволікати. 
– А як не буду? 
– Ну тоді вийде з тебе пейзаж «Після грози». 
– Тю, здивували! 
– Не тюкай, бо зурочиш. Поглянь хоч краєм ока на картину 

Шишкіна «Перед грозою», потім смійся.
Пейзаж ковтає свого язика, комарі спостерігають, як руки 

митців переносять на полотно дива: веселка і хмара спілкують-
ся, виграють фарбами, змінюють свої обриси. 

– Не забудьте й про нас, – нагадують про себе комарі. 
– А бодай вам лихо! – сміються художники. 
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Таємниця
Набридло пензлям бути маріонетками в руках митця, пішли 

вони гуляти полотном самотужки. А художник їм і каже: 
– Ви, пензлі, малюватимете, якщо відкриєте в собі для цього 

найпотрібніше. 
– Що саме? – допитуються пензлі. 
– Загальне бачення. Російською мовою – общевидение. Ні-

мецькою – Gesamtsehen. 
– Як це зробити? – хочуть знати пензлі. 
А художник уже проковтнув язика. Він щойно розкрив свою 

професійну таємницю. 

Творче подружжя 
Художник працює над новим шедевром, а його дружина ку-

ховарить. 
– Щось я туди не додала, – міркує вголос дружина і чує із 

сусідньої кімнати: 
– Трохи умбри. Де ти бачила тінь без умбри? 
– А й таке, – мовить дружина й додає до страви солі. 

Однодумці
Міська багатоповерхівка. Художник пише шедеври, не вихо-

дячи зі своєї квартири. За стіною працює над вокалом солістка 
філармонії. Закінчивши свої вправи, пані стукає художникові в 
двері: 

– Як вам мій спів? Чи не ріже вухо? 
На що художник відповідає:
– Прибрати лінійність, поглибити тіні, зайнятися лесируван-

ням. 
– Я теж такої думки, – погоджується співачка й вдоскона-

лює свій голос далі. 
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Ціна картини 
– Продай, художнику, мені свою картину. 
– Забирай даром. 
– Я тобі заплачу. Назви її ціну. 
– Тобі вона не по кишені. 
– Все ж, скільки вона коштує?
– Хочеш знати її ціну? То слухай.
Оцей мазок іде за ціною золота, отой – за ціною срібла, оці 

цяточки – справжні діаманти, а ті – смарагди. Решту оціни сам, 
– мовить художник і чує: 

– Решта не варта й виїденого яйця. Заберу твою картину за-
дарма. 

– Е, ні, – сміється художник. – Задарма вона піде хорошій 
людині. 

Потрібний образ 
Сніжно-біла голубка злітає в лазурне небо.
– Що то за форми! – радіє побаченому скульптор. 
– Які то фарби! – мовить у захваті художник. 
– Потрібний мені образ, – потирає руки поет. 
А місцевий безхатченко, дивлячись голубці вслід, усміха-

ється: «Злякалася, полетіла. Даремно. Я б її не потривожив. 
Удовольнюся сухариком». 

Лозових справ майстер 
Приніс дядько додому оберемок лози, думає: «Що його 

сплести?» 
– Сплети кошару, – просить свиня. 
– Ти її розвалиш.
– Сплети тин, – прохає півень. 
– Ти його перелетиш. 
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– Сплети кошика, – править дружина. – Нема з чим їхати на 
базар.

Дивиться чоловік на лозу, міркує: «Скільки кошиків я сплів? 
Без ліку. А мріяв сплести вазу, тарелю чи навіть лозовий гарні-
тур». 

Талановитий юнак 
Юнак записався в літератори, придбав собі через Інтернет 

музу, а та йому й каже: 
– Поглянь на якусь подію зсередини, потім пиши. 
Юнак занурився у важливу подію з головою, прислухався, 

придивився й дався диву. Там стільки всього було намішано: 
радість і печаль, сміх і сльози, зустрічі й прощання, любов і не-
нависть…. Вилив усе це на папір – не воно. 

– А поглянь на подію збоку, – радить юнакові муза. 
Поглянув і здивувався. Усе куди й ділося. Лишився клубок із 

протиріч і нездійснених мрій. Вилив їх на папір – не воно. 
– А поглянь на подію зверху. 
Поглянув і побачив лише брехню й підступ. 
Юнак указав музі на двері й перемкнув свою увагу на інше. 
Якось розповів про свої муки творчості друзям – вони довго 

сміялися. Сміявся й наш юнак. Відтоді, як зустрінуться, друзі 
просять юнака розповісти ще якусь бувальщину. І він залюбки 
це робить. 

Ото ж і кажуть: «Талант, якщо він у людини є, себе якось по-
каже». 

Конкурси 
Дівча гукає до себе музу: 
– Маю написати вірша, бо незабаром – поетичний конкурс 

до Дня…
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– Як, дівчино, тобі живеться? – цікавиться муза. 
– Зі мною все гаразд, – відповідає дівча. – Всі мене люблять. 

Йду на червоний диплом. 
– Не хворієш? 
– Дякувати Богові – ні. А чому ти питаєш? 
А муза дівчину попереджає:
– Віршик у тебе вийде слабенький. От коли вскочиш у хале-

пу, всі впритул тебе не бачитимуть, ще й – не дай, Боже! – за-
хворієш, тоді писатимеш неперевершено. 

Чим того вечора дівча морочило собі голову – невідомо. За 
тиждень воно брало участь у конкурсі на кращий малюнок. 

Слава 
– Погляньте на поета: молодий, талановитий, вірші з нього 

фонтанують. А якесь дівча в білій сукні – дивіться! – поета об-
німає й цілує. 

– То не дівча. То – його слава. 
– Ой! 
– Чому ж: «Ой»? 
– А слава – дівка лукава. 
– Бодай тобі заціпило! 

Творча родина 
– Пан Папуга взяв собі за гасло «Самобутність у творчості – 

найголовніше» й пише музику. 
– Молодець. 
– А пані Папуга замість фарб малює кавовою гущею. 
– Нічого собі! 
– Натомість їхня дитина тяжіє до всього традиційного. 
– Бач, воно як… 
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Цікава тема
Поет зосередився на цікавій темі, блукає у її хитросплетін-

нях, пробує її на смак і на дотик. Тема – в голос:
– Та відчепися вже від мене, поете. 
А той допитується:
– Скажи мені, в чому твоя суть, то й відчеплюся. 
– Чого захотів! – сміється тема. – «Скажи і стань мені неціка-

вою», – таке у тебе на думці? 

Нові вірші
Нові вірші стукають у двері, марно зазирають до поета у 

вікно. Де він? Певно, на презентації книжки або на конкурсі 
молодих митців. Облетіли всі конкурси й презентації – не зна-
йшли. Коли чують від читачів:

– То десь усамітнився й перечитує вкотре єдину свою книж-
ку. Знайдіть поета, інакше про вас, нові вірші, він і не згадає. 

Пишуть 
– Здоров, друже! Літо у розпалі – радій сонцю й теплу, а ти 

понурий.
– Болить голова. Ранком продрав очі – скрізь пейзажі. Набив 

голову малюнками й ескізами – шкідлива звичка. 
– Зі мною – схоже. В голові – поетичні образи, вірші, поеми. 

Перехилимо по одній. Одразу куди воно й дінеться. 
Перехилили. 
У порожній пляшці насвистує вітер: 
– Знаю, хлопці, знаю, чому ви п’єте. Пишете чисту правду, а 

виходить, що то – брехня. 

Творча кухня
– Розповісти, як я пишу? 
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– Не треба. 
– Усе ж розкажу. 
Діжку меду, мішок цукру й відро ванілі розбавляю водою, 

додаю склянку оцту й пригоршню дріжджів. Як заграло – то 
вже воно. Ретельно перемішую й виливаю на папір. Люди чи-
тають. 

– Де береш солодощі? 
– Висмоктую з пальця – дешево й сердито.
– А сама таке читаєш?
– Ні. На солодке в мене алергія.

Мала проза
Уранці лісом пробіг їжачок – жвавий, маленький. Залишив 

по собі на деревах малу прозу. Читаємо:
«Наліво не ходіть, бо там болото». «Хижаки багатіють і жи-

рують». «Лисиця не в гуморі. Її не чіпайте». 
Ще й години не минуло, а вже в лісі знявся галас. З усіх боків 

пішли на їжака скарги. Ось деякі з них:
«Хіба так пишуть?» «Пиши так, щоб тебе читали». Та: «Хоч 

їжак і молодець, однак він колючий».
А їжачок побіг далі, поніс малу прозу в село, залишив її на 

стовпах. Читаємо: 
«Голова сільради бере хабарі», «Місцевий бізнесмен – кра-

дій». «Тітка, що торгує молоком, розбавляє його водою». 
Ще й півгодини не минуло, а вже в селі гуляє гроза. З усіх 

боків ідуть на їжака скарги. Ось деякі з них: 
«Їжак ночами доїть корів», «Їжачиха видурила у лисиці ко-

жушок» та «Їжак – молодець. Однак, скільки його не годуй, він, 
як той вовк, дивиться в ліс».

А їжак на ті скарги не зважає, несе малу прозу в місто, зали-
шає її в газетах. Де ті газети? Ось вони. Читаємо: 
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«Голова міської ради, бува, не думає, що каже», «Місцевий 
міліонер ховає гроші в офшорах». Та: «Окремі чиновники під-
тримують сепаратистські настрої». 

Ще й хвилини не минає, а вже в місті гуде буревій. З усіх бо-
ків ідуть на їжака скарги. Ось деякі з них:

«Їжак – прокажений», «Їжачиха не виходить з психіатричної 
лікарні». Та: «Хоч їжак і молодець, однак його діти – не його 
діти. Він їх у когось украв». 

А їжачок про ті скарги – ні сном, ні духом. Прийшла матінка-
зима, і він спить. Поряд із ним спить його дружина-розумниця, 
його діточки-квіточки.

Прийде весна, і їжаки прокинуться. Підуть лісами, селами й 
містами. Нестимуть малу прозу людям. 

Критик 
Є в нашому краї, що багатий на письменників і поетів, не-

абиякий критик. Літфак не закінчував, у літературних семінарах 
участі не брав, а враз розпізнає, яку книгу слід читати, а яку – ні. 
Не слідчий він і не суддя, навіть не цензор – такий собі жартун. 

Тільки-но вийшла книга друком, біжить із нею до ріки. Бі-
жимо за ним і ми. Заходить у воду. Ми стоїмо на березі. Кладе 
книгу на воду, а вона не тоне. Чомусь книга не тоне. Вочевидь, 
вона напівпорожня або містить у собі воду. А, як відомо, річко-
ва вода воді словесній – рідна сестра, одна одну підтримують. 
Отож і тримається книга на плаву. 

Жартівник згадує про інші випадки:
– А, бува, ріка книгу поглине, покуштує й виплюне. То – якщо 

книга солодка або солона. Он пливе одна за водою. 
Наш сміхун експериментує ще з однією книгою. А та – бульк! 

– і вже на дні. Нема чому дивуватися. Книги зазвичай бувають 
змістовні, важчі за воду, не розчиняються, через те вони й то-
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нуть. Допоки той скарб не затягло глеєм, дядько пірнає, знахо-
дить книгу на дні, підносить її високо, ще й проголошує: 

– Люди, слухайте сюди! Вийшла друком книга. Читайте її. 
До його слів дослухаються, бо зазвичай той жартун – сер-

йозна людина. Отакий він – критик з народу. 

Сповідь читача 
Перегорнув останню сторінку, ось він – кінець книги. Огля-

дівся – не розумію, де я, хто я, як мене звати. А книга зі мною 
розмовляє:

– До цього я тебе вела. Якщо знайдеш у собі відповіді на ці 
запитання, то повернешся додому. А не знайдеш – вважай, що 
тебе немає. 

Я перед вами стою, отже, я ті відповіді знайшов. Що то за 
книга, я вам не скажу. Читайте, шукайте її – вашу книгу. 

Ви читали Голсуорсі?
Чи старіє наша душа? Можливо, живе вона в нас у первіс-

ному вигляді? Ніжна та боязка, тремтлива, як метелик, безза-
хисна. 

Це вона в юному віці на уроці літератури на запитання: «Хто 
твій улюблений письменник?» – відповість учительці: 

– Ви його не читали. 
– І все ж таки, хто твій улюблений письменник? 
– Голсуорсі.
– Як це не читала, – образиться вчителька. – Звісно, читала. 

Він входить до інститутської програми.
А десь на полустанку, посеред пересічного погляду на світ, 

душа заявить голосом згори:
– А ви читали Голсуорсі? 
Усі зведуть свої голови. «Хто це сказав?» Він поруч – одно-
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класник, однокурсник чи сусід. Не цар, не Бог, із плоті й крові, 
стрункий, юний та гарний на вигляд. Очі спокійні та водночас 
насмішкуваті. – Ні, ви не читали Голсуорсі. 

– Ми його читали, – збрешуть і образяться. – Ми читали Гол-
суорсі. 

А потяг іде, колеса – тут-тук, тук-тук. Ось і наступний полу-
станок. 

– А ви читали Голсуорсі? – спитає хтось у натовпі. 
Усі здивовано озирнуться. «Хто таке бовкнув? Чувак із валі-

зою в руці? А може, бард з гітарою в чохлі? Застряг у своїх піс-
нях, несе, що збреде в голову. Коли нам читати? Та й хто такий 
Голсуорсі?» 

Тук-тук, тук-тук – колеса. Поспішає собі потяг. Далі й далі. 
Попереду – багато полустанків. 

На одному з них галасують, бігають діти. Грають у свої ігри. 
Читають нові книжки. Ще не все знають. 

Там сивий старий гладить долонею дитячу голівку, напучує 
онука:

– Як виростеш, почитай Голсуорсі. 
Чи старіє наша душа? 

***** 
Хіба то – художники? Хтось пише портрети, хтось – пейзажі 

або натюрморти. А ми малюємо все. 
– Діти, ви – молодці. 

***** 
Узимку, поспішаючи на етюди, відвідувачі художньої студії 

стають на лижі. Той, хто прокладає лижню, стане художником. 

*****
Шукали в собі майстрів пензля чи пера, а знайшли самих 

себе. І дуже тому зраділи. 
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*****
– Що ти намалював? Дай поглянути. Нічого собі! Є життє-

дайне світло, є й глибокі тіні – правильна картина. Покажи її 
людям. 

– Покажу, як напишу напівтіні. Найголовніше відбувається в 
напівтінях. 

***** 
Артистка балету дивується майстерності художника: 
– Як вам удається досконало зображувати деталі? 
– Спочатку широко стрибаю, потім неспішно ходжу й на-

самкінець пританцьовую. 

***** 
– Скоро буде місяць, як пейзажі за назвою «Квітуча Украї-

на» дивують своїми фарбами Париж, а вони й досі пахнуть не 
французькими парфумами, а нашими чорнобривцями, маль-
вами й чебрецем. 

***** 
– Пишу правою рукою – виходить класика. Пишу лівою – ка-

жуть, що то – модерн. Що як писати обома руками? 

*****
– От якби весь роман був такий, як його перша частина!
– Сподобалася перша частина? То я ще не знав, про що пи-

сатиму.

*****
– Друже, зазирнув у твою книгу й побачив розділові знаки. 
– А ти придивись. Там за розділовими знаками ховаються 

емоції.

***** 
Книжкова полиця, що геть уставлена статуетками, пише 

книгу. 
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***** 
Овечка радіє сонцю й теплу, мекає раз, мекає вдруге – овеча 

пісня. Старі вівці ту пісню не чують, бо глухуваті, а молоді від 
неї в захваті, бо на піснях не розуміються. 

***** 
На конкурсі прози й поезії журі визначилося з переможця-

ми й чеше собі потилицю. Як бути з рештою конкурсантів? Спо-
чатку цілити їм у лоба, потім копати яму? Чи навпаки – копати 
яму, потім – у лоба?

*****
– Розповім, як починали писати. Сиділи на майстер-кла-

сі, думали, що пишемо вірші. Наївні, ми бавилися мильними 
бульками й дуже з того раділи. Наш Майстер теж радів, він ба-
чив у наших бульках натяк на змістовність. 

ТВАРИННО РОСЛИННИЙ ДИВОСВІТ

Дуб
Красень дуб торкається верхівкою неба, а навкруги вирує 

життя. Сідають і в’ють гнізда птахи – дуб їх охороняє. Літають 
пташенята – він їх підтримує. Відбиває мажорні ритми дятел – 
дуб йому радіє. Дзижчать оси – він їх приймає. Нема в тому ка-
галі смутку, є радість. Сумує поруч порохнявий пень. Він згадує 
часи, коли торкався верхівкою неба. 

Лоша 
Коні котять воза, поряд біжить лоша. Довго біжить, стоми-

лося. Пожалів його візник, посадив на воза. А воно задрало 



Жартівливе перевесло

87

свого носа, та й ну коней хвиськати. Візник не стримав свого 
обурення:

– Кого хвиськаєш? Вони тобі – рідна кров. 
– Лише я знаю напрямок руху, – відповіло лоша. 
Зітхнув візник та й зсадив лоша з воза:
– Біжи ніжками. Підростеш – порозумнішаєш. 
Спливли роки, як одна хвилина. Де те лоша? – Тягне свого 

воза. Обурюється, коли його хвиськають. 

Зозуленя 
Зозуленя виштовхнуло пташенят із гнізда. Ті плачуть, спосте-

рігаючи, як їхні батьки нахабі догоджають:
– Не попросило навіть посунутися. 
– Де ви чули, щоби зозуленя з кимось рахувалося? – зітха-

ють навколишні птахи. – Має себе за пророка, бо чекаємо від 
нього лише «ку-ку». То хто більш винуватий? Воно чи ми? 

Зозуля 
Зозуля на схилі віку:
– Дітки мої любі! Хто ваша мама? 
– Ти – наша мати. 
– Чи морила я вас голодом? 
– Такого не було.
– Чи отримували від мене стусани? 
– Не отримували. 
– Чи хороша я мама? 
– Найкраща. 
– Чому ж ви кидаєте мене напризволяще? 
– Хіба напризволяще? В чуже гніздо. 

Поліглот
Сорока поставила собі за мету опанувати лісові мови. При-
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дбала словники, вивчила їх від А до Я, та й ну сипати словами 
наліво й направо. Птахи й звірі лише очима лупають, сороку не 
розуміють. 

Сорока вивчила фонетику й граматику лісових мов, заго-
ворила, як по-писаному, однак мовні шедеври були лісовим 
мешканцям у дивину. 

З головою занурилася у фразеологію, почала сипати фраза-
ми. 

– Хизується знанням наших мов, – почула на свою адресу. 
Сорока нашорошила вуха, тривалий час лише слухала й за-

говорила, як слід. 
Не дарма кажуть: «Без аудіювання не буває спілкування». 

Піонер
Павуки, як відомо, плетуть павутину. Колись їхнє плетиво 

йшло на ура і жили вони в розкоші, бо невтомно працювали. 
Серед них був павучок, про якого піде мова. Набридло йому лі-
чити петлі ще й підраховувати, скільки рядів потрібно сплести, 
аби свій виріб завершити. Заходився павучок павутиння малю-
вати: по колу, ще й по спіралі – вгору. 

Він став піонером серед павуків, котрі літають. 

Соловейко
Молодий соловейко невдоволений собою. До його співу не 

прислухаються. 
– Розкажи, як ти співаєш, – цікавиться старий соловей.
– Як пісня весела, вкладаю в неї радість. Якщо сумна, напов-

нюю її болем. 
– А скажи, яка в твоєму житті радість? 
– Літаю з гілки на гілку. 
– А який біль? 
– Уліз якось у кропиву. То скажіть, як треба співати?
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– Тобі розтлумачити чи розказати? 
– Розкажіть, дідусю. 
Старий замислюється на хвильку. 
– Запам’ятай: до нас прислухаються, коли шукають собі роз-

раду. Якщо не знаходять, на нас не зважають. Не чекаймо від 
інших адекватної реакції на спів. Вкладаємо в нього радість – 
сумують. Наповнюємо сумом – звеселяються. По співу відчува-
ють, у кого з нас туге воло. Зрозуміло? 

– Ні, дідусю, – зітхає соловейко. 
– Доведеться розтлумачити. 
Старий бере малого за пір’ячко, занурює дзьобика в зерно, 

примовляє: 
– Співай натщесерце. Співай натщесерце. І не рюмсай. Не 

рюмсай. Ще не народився соловей, якого б люди не слухали. 
Зрозуміло?

– Зрозуміло, дідусю. 

Фізика 
Кмітлива сорока відмінно навчалася в школі і, як то кажуть, 

ішла на медаль. Лякала сороку лише фізика з її високовольтни-
ми лініями електропередач, гуркотом літаків та торохкотінням 
двигунів внутрішнього згоряння. Порозумітися з фізикою со-
році допомогло її вміння сідати на дерева. Згадаймо: сорока 
сідає на гілки дерев близько до стовбура. 

– Молодчина! – зраділа наука фізика, вгледівши в тому пра-
вильне рішення задач на тему «Терези», й наділила сороку ви-
соким балом зі свого предмета. 

Пародистка 
Набридло курці сокотати, пішла на курси пародистів, з від-

знакою їх закінчила, та й ну цвірінькати. Горобці влаштували 
курці оплески, однак до свого гурту не запросили. 
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Курка заспівала, як то роблять жайворонки. Ті її краєм вуха 
послухали й одразу про неї забули.

Курка затьохкала, як соловей, однак оплесків не зірвала. 
Лише почула на свою адресу:
– Хіба то – курка? Вона ж не сокоче… 

Дичка 
Під яблунею нишпорить їжак, щось шукає. 
– Візьми вже яблучко та йди, не мозоль мені очі, – шелес-

тить яблуня. 
Їжак починає старцювати: 
– Скинь смачненьке яблучко, бо всі падалки червиві, а я – 

вегетаріанець. 
– Чого захотів! – обурюється яблуня. – Найсмачніші яблука 

притримую для ворона. Щойно доспіють, одразу прилетить. 
Мої яблучка – те, що йому потрібно. 

Їжак скрушно хитає своєю головою: 
– З ким злигалася! Ворон – хижак. 
Однак яблуня його не слухає. Вона щось наспівує. Прислуха-

ємося, що саме. 
– Ворон – хижак, а я – дичка. Ще гарна молодичка. 
Що тут скажеш? Кожен вчиться на власних помилках. 

Зятьок 
Корова має проблеми: реп’яхи обсіли їй хвоста, як мухи об-

сідають клейку приманку. Хто звільнить корову від реп’яхів? 
Аж тут підбігає бичок. Підстрибує раз, підстрибує вдруге – 

де ті реп’яхи? Немає. 
– То – мій майбутній зятьок, – радіє корова. 
Тут і теличка підбігає, на бичка гримає: 
– Негіднику, нащо кусаєш мою маму? Не любиш її – отже, не 

любиш і мене. 
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– Я тебе не люблю, – погоджується бичок.
– Не любиш? – дивується теличка. – Тоді навіщо тут стриба-

єш? 

Кардіолог 
На овочевому складі оселився зарубіжний кардіолог. До-

свідчений лікар – звуть його Хурма – робить усе, аби серця ово-
чів і фруктів працювали, як налагоджений механізм. 

Лікарською допомогою нехтують яблука. Вони, як лежали, 
хворі, в ящиках, так і лежать. Пан Хурма пояснює, в чому спра-
ва: 

– Яблука довірилися психотерапевтові на прізвище Хропак. 
Той їх переконує, що все закордонне не йде яблукам на ко-
ристь. 

Медалістка
Кури розбіглися по городу, потовклися по грядках. Хазяйка 

загнала їх у курник. Півень з курей посміявся: 
– Дурні ви, дурні. Скільки туди бігаєте – ніякої вам шани. Бе-

ріть приклад зі свині. Раз туди сходила – має медаль. 
– У свині – медаль? За що? 
– За півгодини зрила город.
– А де та медаль?
– Он у рилі блищить.
– А свиня каже, що то – пірсинг. 

Удвох тісно 
Над морем летять дві пташки. Бачать: пливе жердина. Сіли 

відпочити. Хвостами круть-верть – удвох на жердині тісно.
Летять далі. Пливуть дві жердини. Сіли окремо – знову тіс-

но. 
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– Де вам не тісно? – питає море. 
– Де нікого не чутно й не видно. Десь так буває? 
Море суворішає:
– Лише на дні. 
Жердини обертаються на тріски. Вода накриває птахів з го-

ловою – нікого не чутно й не видно. 
– Море, дай жердину! – благають птахи. 

Ведмежа мрія
Ведмідь оселився в селі, мріє побачити «Ранок у сосновому 

лісі» Шишкіна. 
– Ну то повертайся додому, – радять ведмедю люди. – Там 

не лише ранок – буде в сосняку тобі день, вечір і ніч. 
– Нікуди повертатися. Нема мого лісу, – плаче ведмідь. 
– Куди ж він подівся? – не розуміють люди. 
– Я його поламав. 
– Як це – поламав? 
– Гнув під себе, гнув, ліс не піддався – я його й поламав. 
– Е, друже, – зітхають люди. – Хто ж покаже тобі Шишкіна? 
– Не кажіть так, – плаче ведмідь. – То – моя мрія. 
Подарували люди ведмедю репродукцію з тієї картини. Не 

зводить з лісу очей. 

Гріхи наші 
У солов’їв – профспілкові збори. На порядку денному єдине 

питання: «Хто з присутніх геніальний?» 
Ухвалили: «Всіх тутешніх солов’їв вважати геніями». 
І тоді хтось пискнув: 
– Був один геній. 
Його підтримали: 
– Так, лишилися його твори.
– Ще й які! На жаль, геній втрачав голову... Амурні справи 



Жартівливе перевесло

93

розкопали, оприлюднили. Світлу пам’ять генія потривожили. 
Гріхи наші…

Обирають директора 
У зоопарку – збори, обирають директора. Пропонують на 

посаду лисицю. 
– Вона ж як не обдурить, то збреше, – кривить губи свиня. 
– А мавпа? – цікавляться присутні. – Може бути директор-

кою мавпа? 
– Ні. Мавпа корчить гримаси. 
– А ти? Можеш бути директоркою? – звертаються до свині. 
– Я, звісно, можу. Але хто мене обере?

Жіночий колектив 
Курки купаються в піску, позбавляються блощиць. Мучать 

свою подругу причіпками, гукають у своє коло. Та обурюється: 
– Залиште мене в спокої. На мені немає блощиць. 
– Диви, яка горда, – сокочуть кури. – Немає на ній блощиць. 

А ще задивляється на нашого півня!
– Задивляюся не лише я. 
– Але ж ти йому – до пари. 
Півень знизує плечима: «Жіночий колектив. Куди від нього 

подітися?» 

На заготівельному пункті 
Заготівельний пункт – у розпачі: 
– Їздили за свиноматкою, а що привезли? Воно смугасте, 

худе, тонконоге, ще й з довгим рилом. Хіба то свійська свиня? 
Де були ваші очі? 

Заготівельники чухають собі потилиці:
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– Заходимо до свинарника, питаємо: «А де матка?» Воно ви-
бігає наперед і вищить: «Нащо вам матка, коли я тут?» Отож і 
забрали. 

Ненажерлива лисиця
Вегетаріанець лис завідує птахофермою, а за сумісництвом 

ще й серпентарієм. 
– Принеси з роботи курочку й качечку – просить лисиця. 

Приніс. 
– Потіш мене гусочкою та індичкою – вони калорійні. 
Поклав дружині на плечі удава: 
– Безліч калорій і не лише їх. 
– Чого ще? 
– Мертвої хватки та вовчого апетиту. 

Бізнес місцевого значення
Дивлячись, як брьохаються на ставку пернаті, місцевий біз-

несмен спитав: 
– Воду полюбляєте? 
– А тобі яке діло? – здивувалися гуси.
– Облаштую басейн з підігрівом. Плаватимете взимку. Візь-

му небагато. Щодня по пір’їні з кожного. 
Гуси подумали: «Обдере до останньої пір’їни. Навесні не 

буде чим прикрити соромітні місця». 
– Ходи від нас подалі! – заґелготали. 
І він пішов. Куди? До качок. 
– Воду полюбляєте? – спитав. 

Груповий портрет
Родина ведмедів замовляє художнику свій груповий пор-

трет. 
Живописець попереджає заздалегідь:



Жартівливе перевесло

95

– Ціна картини залежатиме від кількості зображених на ній 
облич і рук. 

– Лапи заховаємо собі за спини, – заспокоюють художника 
ведмеді.

– А обличчя? 
Деякий час ведмеді дивляться один на одного, мовчать. І 

нарешті:
– Малюй під один трафарет. 

Маестро 
Яка то музика! Пальці піаніста чаклують, руки злітають дого-

ри, падають униз. Разом з ними літає комар, йому це до смаку. 
Ця музика – його музика. Цей день – його день. 

Мошкара – в захваті: 
– Він – маестро! Неабиякий талант! 
Кришка рояля опускається. Хрясь – і нема комара. Сконав 

бідолаха.
Мошкара гидливо копилить носи: 
– Його треба було обходити десятою дорогою. Його бачили 

на безхатченкові. 

Подружки 
Лисиця впіймала курку, її скубе, а курка сміється:
– Ти, лиско, ніколи не робила мені боляче. 
Лиска подумала хвильку, як їй вдіяти, та й ослабила свою 

хватку. Курка з її лап і вислизнула. Прибігає додому, не дорахо-
вується своїх речей і бачить їх на своїх подружках. 

– То ви мене вже й поховали? – питає курка. 
І чує у відповідь. 
– Цить, бо вискубаємо рештки твого пір’я. 
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Отаке було її життя. Інколи не розуміла, чим її подружки кра-
щі за лисицю. 

Коняка й мураха 
– Коняка вдало вийшла заміж. Кладе чоловікові на плечі 

ярмо, сідає на воза, за віжки смикає, лозиною цвьохкає, їде. 
Віз біжить – усе навколо дрижить. 

– А де той чоловік, що його не видно? 
– Придивіться: воза тягне мураха. 
– Ой, лихо! Коняка й мураха – хіба вони пара? 
– Чим не пара? Воза тягнуть на рівних. 

Трутень 
Трутень у вулику прокинувся, протер свої очі – бджолина 

матка стоїть, біля неї – бджоли. Усі, як одна, на нього гримають: 
– Уставай, роби свою справу, бо нема молодняка – не буде 

й меду. 
– А мед – не головне. Посплю ще, – відгрібся від них трутень. 
Розсердився вулик, викинув трутня на смітник. А той небо-

раці зрадів, бо брав з таких, як він, по копійці щомісяця.
– Звідки в мене гроші? – здивувався трутень. 
– А що ж ти хотів? Жити задарма? Он жили під мостом, не 

платили, поки не впав той міст їм на голову. 
Почухав собі трутень потилицю та й пішов до вулика. А чи 

прийняли його бджоли до себе чи ні – невідомо. 

На крижині 
Заєць не порозумівся зі своїми, стрибнув на крижину, від-

штовхнувся від берега й подався у море. 
– Що тут робиш? – спитали у зайця рибки. 
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– Шукаю кращої долі, – зрадів заєць.
Хвостами рибки по воді вдарили й попливли далі.
– Чого тут стирчиш? – спитали птахи, що пролітали повз. 
– Шукаю кращої долі, – стенув плечима заєць. 
Крильми птахи махнули й полетіли собі додому. 
А на крижині голодно, холодно, слизько ще й мокро – нена-

дійний плавзасіб, бо на очах тане. Де той Мазай, що доправляє 
зайців до рідного берега?

Так буває 
Нащо кішці молоко, коли вона полюбляє сметану? Отож і 

винесла молоко на холод, аби через певний час поласувати 
сметаною. Аж тут намалювався кіт, приклався до глечика, мит-
тю його спорожнив. 

Кішка – в голос: 
– Видудлив усе до краплі! І не лопнув твій живіт?
– Як бачиш, не лопнув, – промуркотів кіт. 
Так буває. Нащо коту сметана, коли кіт хоче молока? 

Тямущий 
У лузі на корчі сидить сорока. Стрекоче так, що навколишні 

комахи геть оглухли. Зітхають:
– Нікому заткнути їй пельку. 
Аж тут з-під корча вилазить зайчик. Маленький, сіренький – 

нема на що подивитися. Зі словами: 
– А ти мені все напиши. Я – тямущий, – кладе перед сорокою 

клаптик паперу. 
Відтоді немає й дня, щоби сорока зайцеві на когось у пись-

мовій формі не поскаржилася. 
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Інтерв’ю 
Горобчика просять дати інтерв’ю. Той погоджується, підхоп-

люється з місця й кудись біжить. Інтерв’юєр його наздоганяє. 
– Стривай. Чого ти тікаєш? Злякався камери? – питає. 
– Ні, не злякався. 
– То в чому справа? – не розуміє інтерв’юєр. 
Горобчик ліпить у вічі неочікуване: 
– Ти, шановний, задля інтерв’ю перехилив чарку, а я ще ні. 

Чекай. Щойно перехилю, одразу дам тобі інтерв’ю. 

Черепаха
– Шановне панство, до слова запрошується черепаха. Її не 

слухайте, а краще – затуліть собі вуха, бо від черепахи нічого 
путнього не почуєте. Вона – наївна, як дитина. 

– Люди добрі, звідки ви це знаєте? – дивується черепаха. Не 
пам’ятаю, коли вас бачила. 

– Ти нас не бачиш, однак ми тебе чуємо. Щоразу, коли кра-
пає дощ, ти бубониш, як подряпана платівка, одне й те саме: 
«Хто там? Хто там? Хто там?» – й нічого іншого. 

– Залиште черепаху в спокої, – чутно голоси згори. – Вона 
усамітнилася й пише сценарій переобладнання всесвіту на 
краще. 

Батьківський інстинкт
Несподівано рано випав сніг. Усіх він звеселив, а зайців на-

лякав. Вони ще не вдяглися в білі кожушки, дрижать, пригорта-
ють до себе зайченят, плачуть:

– Рятуймося, бо мисливці не дрімають. 
Усі зайцям співчувають. Лише сова, що ніколи не мала своїх 

дітей, зайців не розуміє. 
– Чого вони репетують? – питає. – Зайчата ж іще живі. 
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Вовчик-братик 
Вовк виляє перед лисицею хвостом: 
– Лисичко-сестричко, ти – он яка гарна, і я – хлопець нівроку. 

Чому б нам з тобою не побратися? 
А лисичка йому відповідає: 
– Вовчику-братику, ти, певно, почув десь про мене добре 

слово, тому й виляєш хвостом. А як почуєш погане – чого тоді 
від тебе чекати? 

– Вилятиму хвостом, – запевняє вовк. – Бо ти мені подоба-
єшся.

Делікатна ситуація
До курника з офіційним візитом прилітає пава. Та, котру пів-

ні бачать у своїх снах, а курки мають за хвойду. Ще її й немає, а 
вже півень до блиску начищає свою червону кичку, натомість 
курки ковтають заспокійливі пігулки. Напередодні візиту гра-
дус протистояння між півнем і курками зростає. Делікатність 
ситуації змушує курок звернутися до півня з проханням: 

– Відпусти нас цього вечора до родичів, бо ми їх давно не 
бачили. 

На тому й зійшлися.
Ото було реготу, коли замість пави до півня прилетів павич. 
Відтоді спливло багато часу, але курки про той випадок не 

забули. Вони й досі нагадують півневі, як старанно начищав він 
свою кичку напередодні зустрічі з павичем. 

Колаборант 
Набридло вовкові ховатися від мисливців, вирішив з ними 

товаришувати. Прослідкував, куди ті повертаються з полюван-
ня, діждався кінця мисливського сезону, прибіг у село, та й ну 
нявкати, як той кіт. Діточки з вовка сміються:

– По зубах видно, що ти – вовк. 
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Повернувся додому, вирвав собі зуби, прибіг у село, та й ну 
кукурікати, ніби він півень. Жінки з вовка глузують:

– По пиці видно, що ти – сіроманець.
Повернувся в ліс, зробив собі пластичну операцію, прибіг у 

село, та й ну гавкати, ніби він собака. Чоловіки на вовка грима-
ють:

– По очах видно, що ти – вовк. 
Повернувся в ліс, забув дорогу в село, з лісовими мешкан-

цями вовк не товаришує, бо ті дражнять його колаборантом. 

Висока нота
Комар записався в тенори. Бере високу ноту, довго й май-

стерно її тримає. Мошкарі через те робиться завидно. 
– Заткнемо собі вуха, не слухатимемо – він і замовкне, – ви-

рішили мошки. 
Так і вчинили. Вже й позасинали, не чуючи. Прокинулися – а 

комар тримає ноту далі. 
– А нумо дзижчати! Він і замовкне, – запропонували оси.
Так і вдіяли. Вже й охрипли, волаючи, а комар тримає ноту 

далі. 
– А влаштуймо йому оплески! – вставили свої п’ять копійок 

шершні. Повідбивали собі долоні, а таки змусили комара обі-
рвати високу ноту. 

Відтоді мошкара всіх слухає, нікого не перекрикує, ще й 
кожному, хто бере високу ноту, аплодує. 

Не кожен співак на оплески ведеться, однак мошкара на те 
не зважає. 

Концерт
Соловейко дає концерт. Співає «А, Б, В», тримає паузу й, іг-

норуючи інші літери алфавіту, переходить до тривалого, при-
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голомшливого «Я». Бурхливі оплески – винагорода співакові за 
його талант. Чутно вигуки:

– Довершена майстерність!
– Браво!
Не аплодують лише тато й мама співака. Зітхають: 
– Довго тяг своє «Я». То вже межа для подальшого вдоско-

налення. 

Дикі ігри 
Дикі звірі відомі своїми іграми. Хочете знати, що то за ігри? 

То слухайте. 
Збираються звірі докупи, кусають своїх і чужих, дряпають, 

ще й один одного кривдять. У нашому розумінні це жахливо, а 
звірі підігрівають тим самим свою кров і навіть звеселяються. 

Не всім тваринам дикі ігри до вподоби. Уникають тих ігор 
зайці та білки. Зайці пам’ятають, як уплуталися колись у ігри 
з вовками. Ті накрутили зайцям хвости, ще й веліли косооким 
один одного гамселити. 

А білки – хвости вгору та й гайда по деревах у справах. Он 
визирає одна з дупла. Спитаймо у неї, де її справи, а де ігри. Не 
відповість, бо не знає сама. 

Вам ті ігри щось нагадують? 

Доброчесність
– Як тобі живеться, песику? 
– Добре живеться, бо навколо мене – доброчесні люди. 
– Невже? Ану, розкажи. 
– Господар тримає доброчесність у своїй кишені. Як іде повз 

мою будку, то кидає її мені. Я його доброчесність хапаю й ви-
ляю хвостом – господар цього чекає. 

Господиня годує мене доброчесністю з каструлі. Я хлебчу й 
виляю хвостом – господиня цього чекає. 
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А діти мене не кривдять. Чим не доброчесність із їхнього 
боку? 

– А скажи, песику, кому з тих людей ти даєш свою лапу? 
– Нікому не даю. 
– Але чому? 
– Господар кидає мені цвілий хліб, господиня годує кислим 

борщем, а діти куйовдять мені шерсть. Попри те, живу я добре. 
Любить мене дідок, що порається на подвір’ї. Йому даю я лапу, 
хоч він цього й не чекає. 

Равлик
Існує думка, що равлики – сонливі й ліниві. Та не всі знають, 

що равлики, як хочуть, бувають стрімкіші за блискавку. 
Уявіть собі змагання з бігу на довгу дистанцію. Перше місце 

виборює заєць, друге – вовк, а третє – лисиця. Равлик прибігає 
до фінішу четвертим. 

Суддя тисне йому лапку ще й попереджає: 
– На жаль, усі призові місця вибороли до тебе. 
– А четверте місце? – цікавиться равлик. 
І чує у відповідь: 
– А четвертого місця не існує. 
– То треба його запровадити, – наполягає на своєму равлик. 
– Гаразд, – погоджується суддя. – Он бачиш? – стоїть гора. Як 

добіжиш до її вершини першим, то четверте місце буде твоє. 
І що ви думаєте? Равлик таки випередив усіх. 
Отакий той равлик сонливий. Отакий він лінивий. 

Рік Півня
У рік Червоного Півня курнику було несолодко. 
У щілини дуло? – Ой, дуло.
Посеред ночі сідало падало? – Ой, падало! Наробило кага-

лу. 
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Градом дах побило? – Ой, побило! 
Стіни горіли? – Так палали, що ледь загасили! 
Пшениці й не бачили, лише – овес. – Це правда. Вже той 

овес поперек горла стоїть. 
– Півнику! То який був твій рік? Добрий чи поганий? 
– Ой, добрий! Щілини затулили. Нове сідало придбали. Дах 

залатали. Пожежу загасили. Перезимували. Ніхто не постраж-
дав. Усі живі й здорові. 

Правило
Синиця зневірилася в собі, відійшла від справ, зробилася 

відлюдницею, копирсається в своїх думках і почуттях. А ті під-
совують синиці під ніс люстерко. 

– Поглянь, що ти в ньому бачиш? – питають. 
– А бачу я замурзану фізіономію, – зітхає синиця та йде до 

води. Та не дає синиці занепасти. 
Відтоді синиця дотримується такого правила: «Перш ніж ко-

пирсатися в своїх думках і почуттях, маєш умитися». 

Косоока 
Лисиця мала пухнастого хвоста, вертіла їм, як хотіла, допо-

ки не вплутався він у халепу, не зробився облізлий. Лиска на 
хвоста гримнула: 

– Очі б мої тебе не бачили! – й пішла лісом. Скільки ходила, 
стільки й чула: 

– Поглянь на себе в дзеркало. 
Поглянула й жахнулася. Її очі розбіглися. Праве око пильну-

вало свого хвоста, а ліве шукало собі іншого. 

Стоматолог
Заєць вивчився на стоматолога, став до роботи, і заходить 

до нього на прийом… Хто б ви думали? Вчора була облава на 
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вовків. Кому в цьому випадку рахують зуби? Правильно, вов-
кам. 

Заєць зазирає у вовчу пащу, шепоче якесь замовляння. Вовк 
дякує та йде геть. 

Наступною була лисиця, зуб мудрості довів її до сліз. Заєць 
сказав своє замовляння, лисиця: «Дякую, уже не болить». 

Стоматологія диву дається, який заєць управний. 
– Що то за замовляння? – питає. Зайчик і зізнається: 
– А замовляння таке: «Після мого лікування болітиме наба-

гато більше». 
– Отже, ти їм збрехав! 
– Збрехав, – зізнається заєць. – Мені, де вовк або лисиця, 

там і лиха година. Чи, може, треба було їм за все віддячити? 
– Гаразд, – погоджується стоматологія. – Он – свиня. Стер-

ла собі зуби – далі нікуди. Маєш великий обсяг роботи. Не гай 
часу. 

За хвилину свині – як і не боліло. 
– Що ти їй бовкнув? – насідає на зайця стоматологія. 
– Сказав, що знеболювальні засоби свиням протипоказані. 
– Чим допекли тобі свині? 
– А де походили свині – там пустеля, зайцям нічого їсти. 

Світлини
У зеленому гаї сорока влаштувала виставку своїх робіт. Со-

коче: 
– А поглянь-но, темний ліс, на мої світлини. На цьому фото я 

завзята, а на тому я багата. Тут я творча ще й успішна, і усюди я 
безгрішна. Поряд зі мною шановане панство, не оминає висо-
ке начальство. 

– Цить, вгомонися, – благає світлина, де батько-розумник, і 
мати-мадонна, вона на світлині – незаймана юність, ще вдум-



Жартівливе перевесло

105

ливі очі, у погляді – скромність. – Згадай себе, рідна, якою була 
ти. А слава – лукава. Розрадить і зрадить. 

Яблуневий сад 
Восени яблуневий сад угору не дивиться, лише вниз. Від 

яблук гнеться його гілля. Сад радіє кожному кілку, що підпирає 
його гілки, не дає відчахнутися від стовбурів. І де гілки, а де кіл-
ки – сад не розрізняє. Перші тримають на собі врожай, а другі 
їх підтримують. 

Щороку сад поповнюється молодими яблунями. Ті з кілками 
не церемоняться, наказують їм стати на коліна, потім роблять-
ся до них поблажливими. Скільки кілків стає перед молодими 
яблунями на коліна й ламається – не перелічити. 

Отакий він – яблуневий сад. Літні яблуні в ньому – помірко-
вані, а молоді – необачні. 

Найдорожче 
Сорока несла в своє гніздо все, до чого мала інтерес. Назби-

рала речей багато й виставила їх на показ. 
Кожен, хто знаходив серед них своє, плакав або сміявся. 
– Он – обручка. Вона загубилася, коли помер мій чоловік, – 

шепотіла якась бабця. 
– Онде намисто, – раділа дівчина. – Його подарував мені 

наречений. 
– Онде хрестик, – мимрив п’яниця. Він загубив хрестика, 

коли підпирав собою паркан. 
А мала дитина смикала сороку за хвоста. 
– Де мій тенісний м’ячик? – питала. – Він закотився в кропи-

ву. 
Сорока принесла дитині м’ячика ще й застерегла людей: 
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– Не губіть найдорожче. Бо не кожна сорока вам його по-
верне. 

***** 
Узимку дядько сідає до столу, бере в руки яблучко, а воно 

йому й каже: 
– Не чіпай мене, я хворе. Згадай, як ти мене діставав. Яблу-

ню трусив? – Трусив. По гілці палицею бив? – Бив. Мені й досі 
гуде в голові. 

А в дядька своя правда, він не залишає яблука птахам. За-
махується на пернатих, а вдаряє по яблуках. 

***** 
У доброго пса – злий хазяїн. На прогулянках пес, по саме 

нікуди натягуючи поводок, шукає собі споріднену душу. Пере-
хожі розуміють це по-своєму й тримаються від пса осторонь. А 
він шукає й шукає.

***** 
Лисиця зневірилася в своєму оточенні й занедужала. Не 

встає, відмовляється ковтати пігулки й пити мікстури. Докоряє 
своїм родичам: 

– А я знаю, чим ви мене годуєте й поїте? 
Та якось вилізла з нори, вдихнула свіжого повітря, напилася 

водиці, зігрілася на сонці й… Ні, не сконала. Лисиця одужала.
Нікому не докоряє.

***** 
Корівка, записалася в моделі й пішла по подіуму. Всі від ко-

рівки в захваті, та не всі розуміють, у чому її фішка. В тому, що 
корівка струнка, як теличка, чи в тім, що вона ошатно вбрана. 
Так би й плуталися в думках, якби не звернули увагу на її тата й 
маму. Тоді й зрозуміли, що корівка гарною вродилася. 
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***** 
Стулила качечка рукавичку, сього-того в неї нагребла, за ко-

пійку продала. 
Бачить – сидить біля своєї родини сова, щось робить. 
– Працюєш задля грошей чи для душі? – питає качечка. 
– Не задля грошей, – відповідає сова. 
– Потисну тобі руку. Працюй, – зітхає качечка. – Мала б я 

родинну підтримку, працювала б теж для душі.

***** 
Комаха користується послугами оператора мобільного 

зв’язку. Той, пильнуючи свій комерційний інтерес, набридає їй 
безглуздими SMS. Комаха відмовилася б від того зв’язку, якби 
не одне «але». Вона чекає, коли оператор схаменеться й по-
просить у неї вибачення. 

***** 
Горобчик одружився із совою.
– Хіба вона тобі пара? – дивуються пернаті. – У сови в очах 

імплантати й голова на шарнірах – усе навколо себе бачить. 
Воно тобі треба?

– То – нічого, – відповідає горобчик. – Натомість удень вона 
мовчить, а вночі з усім погоджується: «Угу» та «Угу». 

***** 
Голубок потрапив до курника, наковтався там смороду, вліз 

у лайно, сам себе звідти витяг, відмився й заспокоївся. Згодом 
його знову бачили у курнику. 

Свою поведінку пояснює так: 
– Удома з усіх боків дме, а в курнику – тепло.

***** 
Зайчиха замовляє художнику портрет свого зайця. Худож-

ник розгублений. 
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– Доведеться малювати його в профіль, – попереджає зайчи-
ху. – Ваш чоловік не проходить фейсконтроль. Він – косоокий. 

– Не кажіть дурного! – обурюється зайчиха. – Не косоокий 
він. У нього очі розбігаються. Треба все побачити, нічого не 
прогавити.

***** 
У мошви – синдром змін. Комарі розділилися на дві партії: 

Комарі звичайні та Комарі, що мають сумління. 
– Яка між ними різниця? 
– О, велика! Комарі, що мають сумління, взяли за гасло: 

«Напився сам – поступись місцем товаришеві». 

***** 
Ой, гусінь, гусінь! Зробишся метеликом. Сонце тебе обпече, 

вітер обламає крила, дощ утопче в землю. Про таке ти мрієш? 
– Ні. В променях сонця я купатимусь, з вітром літатиму, з 

дощем поплачу – чим не щастя! А опинюся в землі – так вона 
ж рідна…

***** 
Свійський гусак і гадки не мав, як то літати. Одружився з ле-

бедицею – дива та й годі. Діти від того шлюбу стали на крило й 
полетіли. І ніхто тому не здивувався.

***** 
Вовченя відкусило від баранця шматок філе, завищало й – 

навтьоки. 
Вовки з того дива ледь не вдавилися дичиною: 
– Треба було тікати? Ми б його відборонили.

***** 
Курча щойно вилупилося з яйця. Свиня хапає його за лапку 

й тягає по двору. 
– Оглашенна, що ти робиш? 
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– Перевіряю, чи нема на ньому бліх. О! Знайшла! У рябої 
курки навіть у зародку блохи. Я завжди це знала, а ви не ві-
рили. 

– Дай поглянути. Де ті блохи? То – рябе курча. 

***** 
Горобець задивився на голубку, залетів до неї у вікно. Та 

мерщій до свого чоловіка.
– Пиши розписку, що нічого йому не заподієш. 
– Навіщо? – не розуміє голуб. 
– Хтось небораку заклює, а звинуватять тебе. 

***** 
З квіточки на квіточку скаче коник. Мить – і він уже на зем-

лі. Озирається. Не потрапити б до чийогось рота! Он жаби – 
спритні баби. Єхидно мовлять:

– Скачеш як навіжений. Не зламай собі шию.
«Заздрять, – здогадується коник. – Були б вони голодні – 

очима б не повели,  проковтнули б». 

*****
– Що відбувається з півнем? Раніше гарно співав, а нині й на 

тин не злітає. 
– Їздив на заробітки. Працював у свиней – рохкав, у собак – 

гавкав, у баранів – мекав. Забув свій спів. Он півники підросли, 
вони йому нагадають. 

*****
Сніговий замет розмовляє з першоцвітом: 
– Що в тобі такого, що тебе малюють, оспівують у віршах і 

піснях? 
– Нічого такого в мені немає, – каже першоцвіт. – Люди зна-

ють, як важко нам, першоцвітам, пробиватися крізь снігові за-
мети. 
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***** 
Заєць стоїть на постої у лисиці. Аби їй догодити, приносить 

лисці курку. Та її уминає, а заєць плаче. 
– Чому ти, зайчику, плачеш? – цікавиться лиска. 
– Як мені не плакати? – відповідає той. – Усі зайці ласують 

духмяними морквою й капустою, а я, дурний, нюхаю вонючу 
курку. 

*****
Лис Микита притяг додому свиню. 
– А ми любимо курочку, – вищать лисенята. 
– Знаю, що ви любите. Щоби кожному було по стегенцю, – 

сміється Микита. 

***** 
Півня, що двічі за своє життя заспівав не як усі, запрошують 

на зустріч із молоддю:
– Шановний, розповімо про вас так, що всі захочуть наслі-

дувати ваш приклад. Ви – теж. Але ж не заспівайте, бо все зі-
псуєте. 

***** 
Після дощу лугові трави й квіти відчувають потяг до сонця. 

Поміж них стромляє свого носа реп’ях. 
– Маю когось уколоти, – пояснює свою поведінку. 
– Ходи звідси. Тебе тут не зрозуміють, – сміється луг. 

***** 
Лісове озеро запрошує до себе качку з качатами. Та смієть-

ся: 
– Е, ні. Ти лише зверху – озеро, а всередині – болото. 

*****
Сонячний зайчик стрибав по двору, стрибав, та й зупинився 

біля квочки з курчатами. Та копнула його лапою. 
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– Не зазіхай на молоденьких курочок, – заквоктала квочка. 
– Курочки ще не оперилися. 

*****
Вовк придбав собі пташку в клітці, жде від неї пісень, а пташ-

ка плаче:. 
– Випусти мене на волю, бо я з тобою збожеволію. 
– То й добре! – радіє вовк. – Хто, крім божевільної пташки, 

вовкові співатиме? 

***** 
Ведмедиця товаришувала з лисицею, та якось, повертаю-

чись від неї додому, озирнулася й побачила, як лисенята гор-
нуть їй у спину дулі. Куди те товариство й ділося. 

*****
Лісові мешканці поспішають зі своїми творчими доробками 

на семінар. Хтось іде з піснями, хтось із віршами, а лисиця – з 
набитою пір’ям подушкою. 

*****
Пізньої осені дядько переніс вулики до омшаника, лежить 

на печі, куняє. І мариться йому, ніби хтось біля його вуликів 
порається. Дядько – з печі, шапку – на голову, вибігає надвір і 
бачить ведмедя. Той канючить: 

– Дай, дядьку, закурить, бо так меду хочеться, що й сон мене 
не бере. 

***** 
Кошеня побачило світ, почуло, який він гомінкий, та, перш 

ніж нявкнути, затулило собі вуха. Дворовий пес на кошеня 
гримнув: 

– Ще й ти зі своєю думкою! 
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***** 
– Бджоли кинули вулик із медом напризволяще й шукають 

собі медогонку. 
– Бджоли медогонку не шукають. 
– Ваша правда. І вулик із медом напризволяще не кидають. 

***** 
Надворі зима, мороз і сніг, а перелітний птах кружляє над 

селом, сам із собою бесідує: 
– Що я собі думав, що не полетів у вирій? – Нічого не думав. 

Раював у одній голові, допоки не викинула вона мене на мо-
роз. 

– А нині чого тут кружляю? – Шукаю собі чиюсь порожню 
голову. 

***** 
Першого квітня курка придбала в супермаркеті пакетик з на-

сінням соняшника, прочитала на ньому: «Рекомендовано вжи-
вати без лузги» й не розуміє, що коїться. Пустує День гумору? 
Чи, може, супермаркет вживає насіння з лузгою й має пробле-
ми зі шлунком? 

*****
Кішка вудить рибу, коли бачить ведмедицю. Та тягне до 

води якоря. Зі словами: 
– Уловлю собі сома, – ведмедиця закидає якоря на глибину, 

сідає біля кішки й спостерігає, як та смикає рибку. 

*****
Орел посидів хвильку біля голубки й знявся в повітря. 
«Не залишився, – посміхнулася своїм думкам ворона. – Що 

йому голубка, коли не затримався навіть біля мене…» 
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*****
Кабан угледів у калюжі небо, сів біля неї, співає. Коли ро-

биться хмарно – пісня куди й ділася. Калюжа просить співати 
далі, а кабан рохкає: 

– Співатиму, коли побачу в тобі небо. 

*****
Допоки поряд із берізкою був її березень, підберезники її 

не обсідали. 

*****
Півень знайшов раціональну зернину. На прохання нею по-

ділитися відповідає: 
– Це було б нераціонально. 

***** 
Шпак і качка під кущем побралися, там і живуть. Шпак від 

куща не в захваті, каже дружині: 
– Збирай манатки, ходімо до шпаківні. 
– Чи я дурна – жити в чужій хаті? – обурюється качка. 

*****
Дивлячись, як гнеться від фруктів гілля, розумує сук:
– А мені хватило клепки не одружуватися. 

***** 
Кобила підставляє ковалеві свої копита:
– Підійди до мене з манікюрними ножицями – обернуся на 

тремтливу лань. 

*****
Порохнява колода на плаву – не те що сира. Що більше її 

вниз, тим вище вона вгору. 

*****
Секатор дійшов до берізки й не зупинився. Була особлива – 

зробилася, як усі. 
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*****
У свині – хіба то життя? Дня не минає, щоб її комусь не під-

сунули. 

***** 
Колись теличка буде дійною коровою, а нині жваво шукає 

вим’я. 

***** 
– Колись телята працювали нарівні з волами. 
– Вони-то працювали. Та як їх годували? 
– Майже ніяк. 

*****
– Колись було так: як заквокче курка, її в діжку з водою – 

мовчи! Нині підкладаємо під курку яйця. А ви – колись, та 
колись. 

*****
– Чорний кінь мріє про коштовне сідло й тривалі оплески. 
– А білий кінь? Невже згоден тягти ярмо? 

*****
Обідній стіл приваблює мух стравами, водночас хата вказує 

на двері. Чи полетять мухи з такої хати? 

***** 
Розхотілося блосі жити на кожусі. І кожух давно не той, і від 

молі його трусять. 

***** 
Пес був небайдужий до своїх, скавучав, гавкав і його про-

гнали з двору. 
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***** 
Чи дійсно кожен – коваль своєї долі? Он – дворовий пес. 

Відв’язався, хотів пожити своїм життям, а йому веліли стерегти 
телят. 

*****
– Хто тут, геть розумний, принишк? 
– Це ми – волоські горіхи. Душу нікому не відкриваємо. На-

віть спати лягаємо в шкаралупках. 

*****
Ластівка побувала за кордоном, послухала, як там говорять, 

і викинула свій диплом філолога іноземних мов на смітник. 

*****
– Не кажіть, що та качка дурнувата. Погляньте, яка вона на 

білбордах головата. 

*****
Навіщо мавпі дзеркало, як воно лупате й ротате? 

*****
– Украв чи не вкрав, а вибачайся, бо ти – горобець. 

*****
Не той реп’ях, що росте на городі. А той реп’ях, що чіпляє за 

живе. 

***** 
Кріт навчив своїх, як під нас копати, виліз на поверхню й під-

няв лапи догори. Хтось йому вірить. 

***** 
У темному, холодному лісі на пеньку сидить заєць, малює 

свій ліс у яскравих кольорах, і всі йому аплодують. А ви б не 
аплодували? 
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***** 
Блощиця божиться, що не п’є й водицю. 

***** 
– Кинь курці під ноги полову, не пшеницю. Якщо стрибне 

вище своєї голови й клюне тебе в тім’ячко, то вона розумна. 
– Кинь сам. 

***** 
– Кури несуть різнокольорові яйця. Та здебільшого голубі й 

жовті. 
– Не дивно. Незабаром Великдень. 

***** 
Очерет хилиться до осоки, співає:
– Тиша навкруги, в лозах береги. 
Разом із тобою підемо за водою.
– А рішуче піти проти води? – пропонує осока. 
– А як же – «зачарована, тиха Десна»? – веде своє очерет. 

***** 
Зоопарк віднедавна схожий на театр абсурду. Скарги йдуть 

з усіх боків: 
– Неподобство.
– Закличте всіх до порядку! 
– Кого закликати? – не розуміє дирекція. – Тварини звільни-

лися за власним бажанням. Натомість залишили дзеркала. 
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ЗНАЙДІМО ГІДНІСТЬ

Старезна стайня 
Старезна стайня, що підгнила з усіх боків, прийшла в занепад 

і деградувала, на дух не виносить лошаків і лошиць. Їхній тупіт, 
цокання копитами по асфальту, а більш за все – їхнє ржання 
наводить на неї нудьгу. Старушенція запевняє, що молодь нині 
навіжена. Насправді баба боїться, що юнацьке прагнення до 
новацій укупі з неабиякою хвацькістю й молодечим запалом 
її зруйнують. Не залишиться від старої стайні на Землі й сліду. 

Сон 
Жив собі селянин, складав копійку до копійки, мріяв бути на 

землі господарем. Спромігся на посівний матеріал, добрива й 
тракторець. Весною зорав поле, засіяв, ліг, стомлений, перепо-
чити й заснув.

І сниться йому сон. Ніби сходить сонце і промені його – не 
промені, а гасла: «Того не роби», «Туди не лізь», «Без мого ві-
дома не розпочинай». І таке, що аж у п’ятах у дядька похололо: 
«Чи дав ти сонцю хабара?» А сон той триває далі…

Сниться, що збирається над засіяним полем хмара, супить 
свої брови, висуває гасла: «Врожай віддай мені», «Гроші по-
клади в такий-то банк», «Підтримай таку-то партію коштами» і 
багато ще інших гасел, від яких у дядька в голові все переплу-
талося, сорочка на ньому змокріла, закалатало серце. 

Було у тому сні таке, від чого дядько ледь не вмер. Ніби по-
передило його сонце, що до незговірливих воно немилосерд-
не, висушує їхні посіви. Ніби запевнила хмара, що нетямущим 
насилає на збіжжя град. 
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Сидить селянин край засіяного поля, радіє ясному сонцю 
над головою, мирним хмаринам у небі, думає свою думу: «Хто 
приходив до мене уві сні, аби про себе нагадати? Хто до мене 
лихий? Кому не дав я на лапу? Кого обминув своєю увагою? 
Кому не вклонився?» 

На роздоріжжі
– Зайди, Катю, в мій салон краси. Там відріжуть тобі косу, 

вищипають брови, підведуть десь чорним, а десь білим, ви-
кладеш своє фото в Інтернет, покохає тебе іноземець, погукає 
до себе, зватиме Катрін або Кіті. Може, навіть поберетеся. За-
будеш, як вдягатися в «секонд-хенді», тинятися по чужих кут-
ках, їсти, що доведеться. 

У Катиній голові – все в рожевих кольорах, у неймовірних 
обрисах. 

– І чужої мови навчуся? 
– Життя навчить. 
– А Славко? Можна забрати його з собою? 
– Ні, не можна. 
– Чому? Збрию Славкові «оселедця», щось вищипаю, щось 

підведу, викладу в Інтернет, покохає його іноземка, погукає до 
себе, інакше зватиме. 

Катя замислюється на хвильку:
– Може, навіть поберуться. 
У голові у Каті щось перемикається, набуває справжніх ко-

льорів і обрисів. 
– Щоби мій Славко одружився з іншою! Він так не вчинить. 

Щоби я збрила Славкові «оселедця»! Хіба я йому ворог? Щоби 
щось підвела й виклала в Інтернет! Я в своєму розумі. 

– Катю, схаменися! 
– Не збивай мене з мислі. Ще одне слово – і твій салон краси 

перетвориться на купу каміння. Чао! Гуд бай! Ауф видерзеєн!
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На майдані 
Господар владного кабінету перемкнув кондиціонер на «теп-

ло», прислухався. «Що воно гупає?» Підійшов до вікна. На пло-
щі було все місто. Вибивало з металу дріб, гупало ногами. 

– До чого цей фольклор? Накажіть їм стати до роботи.
– Даруйте, шановний. Люди гріють собі ноги. 
– Гаразд. Розпочнемо опалювальний сезон. Влаштуємо на 

майдані розваги. 
– Кажуть, що прийшли по інше. Прийшли по Гідність. 
– По Гідність?
Володар владного кабінету виходить до людей. 
– Шановні! Де ви бачили Гідність? Знайдіть її, приведіть 

сюди. Але на гречку перед виборами не розраховуйте. Про ве-
селощі під час війни, танці, феєрверки та показні ковзанки за-
будьте. 

Знайшли люди Гідність. Висока, очі розумні, голову тримає 
рівно, ні перед ким не хилить. Підтримала людей на Майдані 
та й пішла у справах. Куди? Рідну землю визволяти, поле орати, 
дітей виховувати й навчати. Багато справ у Гідності. Десь і тут 
була. Певно, й нині тут. 

*****
– «Борітеся – поборете. Вам Бог помагає…» 
Куля цілила у Вірша, а поцілила в чорнявого хлопчину. Його 

очі так палали, ніби знали, що він залишається з тією кулею сам 
на сам. 

Адреналін
– Люди добрі, коли я сплю – мене не будіть, бо то – марна 

справа. Ось вам приклад. 
Сплю я в ліжку, поряд зі мною лежать мої ліньки. Чую, як 
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дружина й діти мене будять, велять уставати, кудись бігти. На-
томість ліньки мені нашіптують:

– Не зважай, бо ними керує адреналін. 
Сімейство грюкає дверима, кудись біжить. Підходжу до вік-

на, а на вулиці людей – не перелічити. Шикуються в колону, 
вигукують гасла. А ліньки мені нашіптують: 

– Людьми керує адреналін. 
Стукає хтось у двері. Відкриваю, а то прийшли мої друзі. Ку-

дись мене гукають, просять їх підтримати. І дають мені в руки 
шприца з голкою. Хочуть, щоб я зробив собі ін’єкцію адреналі-
ну. 

Беру того шприца, роблю ін’єкцію своїм лінькам. Вони бі-
жать за друзями, їх підтримують. А я грію собою ліжко. 

Повторюю для нетямущих: «Коли я сплю, то мене не чіпай-
те».

Едемський сад
У завзятого лісничого – не Едемський сад, а щось подібне до 

нього. Дерева доглянуті, чагарники підстрижені, квіти духмяні, 
трави соковиті, птахи співають, звірі розкошують. Це на видно-
ті. А в хащах? Дерева – в болоті, чагарники обсіла попелиця, 
квіти й трави вимокли, птахи мовчать, звірі не розкошують. 

Лісничий тримає ті хащі в полі зору, наказує їх доглядати. А 
вони, кляті, підсовують йому як не дулю під ніс, то перцю під 
хвіст. 

Валиться, приміром, на болоті дерево. Кагалу від того – хоч 
вуха затикай. Усе, що може дзижчати, пищати, каркати й вити, 
робить це з таким болем, що у лісничого серце з жалю захо-
диться. Має знедолених розрадити, переселити, десь розміс-
тити, матеріально підтримати. Чим більше давай, тим більше 
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просять. Віддаси усе – а як же Едемський сад? Що буде з ту-
ристичними стежками, велелюдними заходами, численними 
святами, й не лише з ними?

Зазирає лісничий у хащі щодня. Думки у нього – раціональ-
ні. Хай би ніхто на нього не сподівався, хай би ворушилися 
самі. Чи то болото висушили. Чи то дерева посадили, чагар-
ники підстригли, квітами хащі прикрасили. Мріє керманич лісу 
про туристичний маршрут на болоті. А дерево, яке впало й ко-
гось придавило, нехай ще полежить. Чимось його прикрити, 
замаскувати – не протизаконно. Хоча, хто зважає на закони, 
коли в голові «батони»? Усе – задля знедолених. Задля загаль-
ного блага. 

Загал не здогадується, що, пробігши мальовничими стежка-
ми, відвідавши святкові заходи, гості лісу роблять селфі на тлі 
повалених, графіті розмальованих, дошками підпертих… де-
рев. Ще й сміються. Чи не з нашої самозневаги? 

Лісовики 
Не десь далеко, а в нашому лісі хазяйнують два лісовики. 

Першого звуть пан Працювало, а другого – пан Крало. Навесні 
навчалися вони лісовій справі, влітку та восени з лісу не вихо-
дили, а прийшла зима – кудись поділися. Чергова ревізія ціка-
виться, де лісовики. А лісу приховувати нічого: 

– Пан Крало гріє собою лаву підсудних. А пан Працювало 
складає у нотаріуса заповіт. Заповідає тобі, шановна ревізіє, 
власну халабуду на дереві, місцевому лісгоспові – гектари сос-
няків, які він посадив, а людям – свою щиру вдачу. 

Спину не показано
– Мово рідна, я з тобою на «ти». Чому до мене неприхиль-

на? 
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– Прагну бути прихильною, та не можу. Чому? Ось послухай. 
Сиджу в твоїй голові, витончена, у жовто-блакитній сукні, 

на шиї – намисто із граматики й лексики, на голові – віночок 
із усної народної творчості, живлюся твоєю сірою речовиною 
– я від неї похідна. А там – чого не намішано! І все розумне, 
влучне, дотепне. Шукаю щось твоє. Ні в кого не запозичене, не 
придбане, тишком-нишком не вкрадене, культивоване тобою, 
серцем твоїм і душею. Шукаю й не знаходжу. Знаю, що має 
бути, а знайти не можу. Ось коли знайду – дуже тому зрадію. 
Одразу буду до тебе прихильною. 

Сіра речовина стає перед мовою на дибки: 
– Маю зважати на кожне своє слово? 
– Голова варитиме, а ти, шановна, просіюватимеш крізь 

себе не лише слова – розділові знаки. А брехні, підлості, лесто-
щам, хитрощам, хвалькуватості та іншим людським вадам за-
тулятимеш рота. 

Сіра речовина повертається до мови боком:
– Не хочу, не вмію, не буду. 
«Бракує в голові якоїсь клепки, – здогадується мова. – Проте 

спину мені не показано. Отже, поміркує й схаменеться. Нате 
вона й сіра речовина». 

Ображені цвяхи 
Місто радіє й співає. Майстри-будівельники зводять будин-

ки без жодного цвяха – таких красенів ще не бачив світ. Уже й 
пани ревізори тут, як уродилися. А з ними – ображені на май-
стрів цвяхи. Ревізори дивуються майстерності будівельників, 
та, між іншим, зауважують: 

– Не обходьте цвяхи своєю увагою. Вони не вичерпали свою 
будівельну спроможність. 
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– Переплавимо той непотріб на ключі, – пропонують май-
стри. 

– Тоді переплавте й нас, – зітхають ревізори. – Бо за ображе-
ний непотріб будівельне відомство нас четвертує. 

Гвинтокрил 
– Гвинтокрил приземлився посеред села – вийшов з берегів 

ставок, затопив сади й городи – неподобство. 
Городяни стенають плечима: 
– Ви не бачили, що було, коли він сів у нас: зникло світло, на 

півметра вгору підкинуло театр, сквери й алеї замело сміттям, 
а міськраді заклало вуха. А ви – про сади й городи. 

Двигун на твердому паливі 
– Друзі, візьмете участь у проекті «Двигун на твердому па-

ливі». Бігтимете за моєю «тачкою» до кордону, підкидатимете 
дрова. 

– А що робитимете ви, пане втікачу? 
– Як завжди – триматимусь за кермо. 
– Гаразд. Дровенят підкинемо, до кордону вистачить. А далі 

– пішки. 
– Ви в своєму розумі? Коли я ходив пішки? 
– І котом котитися не доводилося? 
– Знущаєтеся? 
– Нам не до того. Залишаєте по собі гори сміття – маємо 

його позбутися. І дати собі раду. Отже, живіть, пане втікачу, 
здорові, чекайте на виклик до прокуратури. 

Закапелок 
Закапелок біля сміттєпроводу відокремився від загалу й 

живе незбагненним людському розуму життям. 



Валентина Грищенко

124

Коли віник із ганчіркою ділять між собою сфери впливу, за-
капелок приходить у занепад. Коли віхоть і швабра танцюють 
на тризні своєї совісті, закапелок потопає в пилюці й павутинні. 
Адже знаряддя праці зорієнтовані на сміттєпровід та його гра-
фік відновлюваних робіт. От і летить усе шкереберть. Півметро-
вий шар пилюки вкриває підлогу; штукатурка падає зі стелі й зі 
стін; павуки сідають на голову кожному, хто переступає поріг 
горезвісного закапелка, а комарі й мошки оспівують часи, коли 
відро людської крові коштувало копійку й текла вона ріками. 
Розуміють, що вплуталися в біду, з відчаю плюють на людський 
загал і моляться на тарганів зі сміттєпроводу – ті обіцяють за-
капелку допомогу. 

Сонячне проміння бачить вищезгадані негаразди. Та що 
воно вдіє? Витравити звичку плювати неможливо, якщо мозок 
призвичаївся до неподобства з дитинства. Легше повернути 
все на своє місце. Та хто це зможе? Хіба що – вітер змін. Виб’є 
двері, що відокремлюють закапелок від загалу; об’єднає спо-
конвічно цілісне, прожене павуків, комарів і мошок, а знаряд-
дям праці вкаже на їхні обов’язки. 

Колись так і буде. 

Гарний настрій, тиха днина 
– Гарний настрій, тиха днина. Зайти до тренувальної зали, 

пробігти по доріжці, підтягтися, вдарити кілька разів по груші. 
Моя жовч – її пика. Ось тобі, м’якенька. Ось так. Ще раз – нате 
ти й тренувальна груша. Стерпиш, словечка не мовиш, дулю не 
скрутиш, синців на тобі не залишиться. 

Гарний настрій, тиха днина. Вранці – на об’єкт. Зазирнути на 
склад, побувати в цеху, переконатися в правильності стратегії, 
вникнути в деталі, виявити негатив, вилити на нього свій гнів. 
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Стерпить, словечка не мовить, дулю не скрутить, синців на ньо-
му не залишиться. 

Гарний настрій, тиха днина. Час розслабитися, побути в тиші 
й спокої, поглузувати з малих, заткнути рота дружині, накрути-
ти хвоста собаці. Стерплять, словечка не мовлять, дулі не скру-
тять, синців на них не залишиться. 

Спливли роки. Де гарний настрій? Де тиха днина? Самотній 
– як у морі тріска. Крок ступлю – під ногами прокльони. Підве-
ду голову – в повітрі дулі. А на мені – синці. Звідки вони? Як їх 
позбутися? Може, знаєте? Якщо знаєте, підкажіть. 

Трудові досягнення 
Усна скарга заходить у приміщення ЖЕУ*. За хвилину вибі-

гає, як ошпарена. За її спиною ЖЕУ ридає ридма, скаржиться 
на брак сантехніків, на мізерну оплату їхньої праці. 

Наша скарга лягає на папір, робиться письмовою, з розгону 
влітає в ЖЕУ, за мить опиняється в руках сантехніка. Той біжить 
за зазначеною адресою, робить звичну йому справу, кладе 
скаргу собі до рота, ретельно прожовує, випльовує й полегше-
но зітхає. На думці у сантехніка – премія за трудові досягнення. 

Субсидії
Моя душа стогне від квитанцій по оплаті за комунальні по-

слуги. Щомісяця вони до мене липнуть, вимагають своє, спо-
рожняють мій гаманець. Довго я страждав, згадав чиєсь: «До-
поможи собі сам, і тобі допоможе Бог», викопав на дачі ком-
постну яму, дно вислав тими папірцями, прикидав землею, 
зробив теплий полив і – додому. Ковтаю заспокійливі пігулки, 
боюся за своїх дітей. То ж який буде малечі сором, як прибі-
жать звідусіль поважні дяді й тьоті, показуватимуть на мене 

* ЖЕУ – житлово-експлуатаційна установа.  
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пальцями, крутитимуть ними біля своїх скронь і приказувати-
муть: «Ай, яй, яй». 

Якось відкриваю свої двері й бачу усміхнених, зверху дони-
зу зелених юнаків і дівчат. Молодь поздоровляє мене зі всту-
пом до своєї партії, вручає членський квиток і запрошення на 
пікнік, що відбудеться наступної неділі біля моєї компостної 
ями. Тисну зеленим руки, а сам думаю, як мені бути далі. На-
ступного дня їду на дачу, вигрібаю з компостної ями свої кви-
танції, виливаю на них каністру бензину, кидаю на них запале-
ний сірник і…

Лежу, обгорілий, у реанімації. В моїй голові – справжнісінь-
кий рай: під звуки ламбади зелена молодь уминає в компост-
ній ямі шашлики, пригощає ними лікарів, а капосні квитанції 
вустами моєї дружини щось проголошують. Прислухаюся й 
чую: 

– Наступного року наша родина підпадатиме під «Положен-
ня про субсидії». 

ЖЕУ та ОСББ
Багатоповерхівка відокремилася від ЖЕУ, утворила ОСББ*. 

Минув деякий час – наїжачилася, висунула гасла: «Не хочу», 
«Не буду», «Гори воно синім полум’ям». 

– Що тобі не подобається? – цікавиться ЖЕУ. 
– Щодня ледь прокинулася – уже й думай про ОСББ. А сьо-

годні вивісили графік прибирання. За кожною квартирою за-
кріпили певний фронт робіт. 

– Невже? 
– Не жаліють ні старих, ні малих. Краще б я була з тобою. 
– Нарешті мене оцінили, – потирає свої руки ЖЕУ. – Але ти 

* ОСББ – об’єднання співвласників багатоповерхових будинків. 
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не хвилюйся. То – мій графік. Там – не номери квартир. Там – 
терміни виконання робіт. Отже, живи спокійно. 

Наступного дня від багатоповерхівки відокремився під’їзд. 
Побажав залишиться з ОСББ. Минув деякий час – теж наїжа-
чився. 

Колись будинок зрозуміє, з ким йому краще, з ЖЕУ чи з 
ОСББ. А поки що…

Марта
Жила собі Марта. Хтось вивернув їй під хату відро кізяків. 

Хотіла витопити ними грубу, та роздумала. Підживила кізяка-
ми квітник.

Хтось його викопав. Хотіла кинути вслід крадієві камінь, та 
роздумала. Сіла біля вікна, спостерігала, як цвітуть її квіти під 
чужими вікнами. 

Іншого разу було їй вивернуто гору кізяків. Підживила город, 
засадила квітами. Хтось їх зрізав – то нічого. Мріяла прикраси-
ти квітами Землю. Думала: «Хай цвітуть людям на радість». 

Ким була Марта? Дурепою? – Боже, збав. Святою? – Ні. Мар-
та була звичайною жінкою. А стала всесвітньо відомим селек-
ціонером ірисів, тобто півників. Отакі бувають дива. А дехто 
скаже: «Дурепа». 

Невдаха 
Продавчині, навперебій розхвалюючи товар, торгують со-

лодкою брехнею. Лише одна мовчить. Її товар – гірку правду 
– всі обминають. Невдаха повертається додому з порожніми 
кишенями. 

– Не плачте, мамо, – заспокоюють її діти. – Хоч грошей не-
має, зате правду не продали. 
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Побожна редакція 
Анекдоти зі спущеними штаньми розкошують на шпальтах 

місцевої газети. Щотижня редакція в повному складі на колі-
нах відмолює свій гріх у церкві:

– Господи, прости. Купка лайна, зате який наклад!

Своєрідні хлопці 
– Що сантехніки – хлопці своєрідні, я й раніше знала. Та нині 

– це вже край! Важко їм відсунути від стіни тумбочку, – міркує 
чавунна баба, гупаючи іззовні своєю масою об стіну багатопо-
верхівки. 

Перед Вищим Судом 
Завгосп помер, постав перед Вищим Судом. 
– Гуманітарну допомогу розподіляв ти? – спитав Усевишній. 
– Я, Боже, – здригнувся всім тілом завгосп. 
– Як це робив? Розповідай. 
Завгосп низько опустив голову. 
– Кому – секонд хенд, кому – прострочені харчі. 
– А собі – де тривне та солодке? – насупив брови Господь. 
Завгосп навіть оком не моргнув. 
– А собі, як поклав на душу Господь. 

Ми зачекаємо 
Народ нудиться без радості. Дзвонить їй на мобільник. 
– Я про вас пам’ятаю. Я прийду, – запевняє радість. 
– Коли на тебе чекати? 
– Ближче до опівдня. Наразі нема з чим прийти. 
– Ми зачекаємо, – радіють люди заздалегідь. 
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Місцевий мажор
Місцевий мажор віднедавна старцює в підземному перехо-

ді, на вікнах його палаців – штори латка на латці. 
Співчутливі земляки хитають головами: 
– Так збіднів. 
– Авжеж. Так і є, – потирає руки передвиборчий штаб ма-

жора. Він тепер – кандидат у народні депутати. 

Перебірливе ЖЕУ
Жилець приходить у ЖЕУ зі скаргою.
– Даруйте. Наш комп’ютер у ремонті, а діловод у відпустці, 

– розводить руками секретарка. 
Приходять із подякою. 
– Зайдіть до сусідньої кімнати. Вас там приймуть. 

Прибиральниця
– Шановний! Це ваша дружина прибирає в нашому під’їзді? 
– Моя. 
– Вона забула випрати килимок, що біля моїх дверей. 
– Не хвилюйтеся, вона свою справу знає. Зустріне кожного 

біля входу, витре ніс, звільнить від пилу й бруду, проведе до 
квартири, спитає: «Чого ще бажаєте?» – й випере ваш кили-
мок. 

– Дякую. Добре мати справу з адекватними людьми. 

Жебрак
Біля входу в супермаркет стоїть молодик – понурив голову, 

опустив плечі. Просить: 
– Купіть мені хліба. 
Та, до кого він звертається, уточнює: 
– Білого чи чорного?
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– Білого, – заздалегідь радіє молодик. 
Пані виносить йому пакунок із харчами. Чоловік туди зази-

рає, дякує та йде геть. 
Минає кілька днів – ту ж людину бачать на ринку. Стоїть біля 

молочних рядів, похнюпився, мовчить. 
Люди проходять повз нього з харчами. Серед них – відома 

нам пані. Міркує собі: «На перший погляд, він при здоров’ї. Міг 
би собі заробити». Вдома доносить таку думку синові. Той ба-
чить подію з іншого боку:

– На Вищому Суді Христос нагадав комусь: «А пам’ятаєш, до 
тебе підходив старець, просив окраєць хліба – ти йому не дав. 
То був я». 

Вакцина
Протигрипозна вакцина городами, городами і – в Міністер-

ство охорони здоров’я. 
– Ходи до нас, – благають люди.
– Пані міністр робить собі щеплення щорічно. 
– Чи вистачить вакцини на всіх?
– Знає лише Бог. На Міністерство вистачить. 

Поліціянт 
Поліціянт розігнав бабусь, що мали якусь копійку, продаючи 

із землі городину, отримав за це подяку від начальства, звітує 
вдома про вдалий початок своєї кар’єри. 

– Прогнав усіх? – питає його мати. – То піднеси корзину з 
яблучками до зупинки. Люди повертаються з роботи, хтось-
таки купить. 

Хабар
Вигодував дядько свиню, чорнилом написав на її спині «ха-

бар», відвів, кому намітив. Прийшов додому, хитає головою:
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– Його дружина оголосила страйк. Підходимо зі свинею 
до їхнього двору й бачимо на воротях: «Привів ненажерливе 
рило. Хто б приніс кільце ковбаски». 

Проґавив 
Власник просторої квартири хизується перед сусідкою: 
– Шкодую, що не придбав вашу однокімнатну раніше за вас. 

Вона була б мені доречною. Прорубав би двері в стіні, додав 
би собі ще одну кімнату. І як це я проґавив?..

Бенкет
Урочисте засідання добігло кінця. Всі, кого не запрошено на 

бенкет, розходяться. Лише один не второпає, що до чого. До 
нього підходить розпорядник бенкету. 

– Не стій тут, Миколо. Іди вже, йди. 
– Я – не Микола. Я – Степан. 
– Яка різниця?

Брехня і правда 
Пошилася брехня в модистки, заходилася шити правді сук-

ню. Підійшла до неї зі своїми мірками. Прикупила краму, що 
не просвічується, пофарбувала його в чорний колір, обгорну-
ла правду чорним з усіх боків. Стоїть правда перед брехнею. В 
очах сльози. 

– За що мене кривдиш? – питає. 
– Ось тобі рота заткну, потім скажу, за що, – регоче брехня. 
Не витримала правда знущання, звільнилася з лиха. 
– Краще голою й босою світом ходити, ніж мати брехню за 

модистку, – мовила й пішла своєю дорогою. 
Десь і нині ходить. А люди, коли бачать голого й босого, мір-

кують: «Мо’ то правда чи хтось із її родичів?»
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Вітер змін 
Вітер змін непослідовний. То звеселить усіх своєю вдачею, 

а то утне таке, що й на голову не налазить. Ось вам приклад. 
Анонсуючи свято з крутим конкурсом, вітер змін скликає дів-

чат, що при надії, на головну площу міста демонструвати за-
галу оголені животики.

– Де твій розум? – звертається до вітру змін здоровий глузд. 
– 

Аби маляті не зашкодити, мовкнуть базікали. Усе показне 
біля вагітних нишкне. Ти, вітре, нашого роду-племені. Зрозумій 
– сокровенне прагне тиші й спокою. 

– Прагне тиші й спокою? – перепитує вітер змін. – Що таке 
тиша й спокій? 

Літають 
Летовище час від часу чує від авіаторів: 
– Реактивних літаків тримаємося в небі осторонь. 
– Так. Бо все, що літає позаду них, неминуче входить у што-

пор. 
Авіаторів підтримують гвинтокрилі: 
– Жах! Жах! Жах! 
Хвилюються планери: 
– Страх! Страх! Страх! 
Тільки-но ті вгамовуються – авіатори продовжують свою бе-

сіду: 
– Дотримуємося прийнятної швидкості. 
– Злітаємо на відповідні нашим потужностям висоти. 

Березовий гай 
Малеча вийшла на прогулянку. Що в неї на думці? А на дум-



Жартівливе перевесло

133

ці у малечі ковзани, лижі й санки. А що у малечі перед очима? 
А перед очима – засніжена лижня, крута гірка ще й березовий 
гайок. 

Молодь і дня не живе без селфі. Що у молоді на думці? А на 
думці у молоді вона сама. А що там на світлинах? А там – Колі, 
Тані, Галі ще й березовий гайок. 

Старі люди сидять на лавочках. Що у них на думці? А на дум-
ці у стареньких – інфляція, ціни й тарифи. А що у старих перед 
очима? А перед очима …Ой! А перед очима – забудовники з 
бензопилами. Націлились на березовий гай. Невже спиляють? 

Вишиванка 
Місцева філармонія живе звичним їй життям. Зведений хор 

удосконалює свою майстерність виконанням аматорських пі-
сень. Керівник хору втовкмачує хористам прописні істини: 

– Гей там, на лівому фланзі! Не туди ведете. 
– Центральна частина хору! Не підспівуйте вашим і нашим. 
– Усі, хто стоїть праворуч! Ноти в руках – не для краси… 
Незабаром – генеральна репетиція. Хористи всі, як один, 

одягнуть вишиванки й співатимуть за правилами. Невідомо, як 
поведе себе зала. Що як ліві з правими почубляться й надають 
стусанів центристам? Чи, може, слухатимуть той концерт у ви-
шиванках і поводитимуть себе чемно? Вишиванка має магічну 
силу. Вона нас об’єднує. 

***** 
Зранку вівчар жене отару, а вона йде, як мертвий дихає. 
– Їсти хочете? – питає вівчар. 
– Ще й як! – мекають вівці. 
– То де ви бачили, щоб їжа до когось ішла? Ніжками до неї, 

ніжками!
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***** 
Заходились віддавати, що придбали батько й мати. Як при-

дбаємо своє, заховаємо, що є. 

*****
– Як жар-птиця сяде в полі – збудиш мене, друже Колю. А як 

нічого хапати, буду я до ранку спати. 

*****
Здобне тісто як не пхай – отримаєш коровай. Прісне тісто не 

товчи – не вдаються калачі. 

*****
У птаха в голові – небо, у крота – земля. А що в голові у 

м’яча? Він – то вгору, то вниз. То вгору, то вниз. 

*****
Від гострих розмов телефонній слухавці коле в животі. 

*****
– Іду своєю стежиною. На душі легко й весело. Гульк – а пе-

реді мною гора. Маю зійти або обійти. А я стою, як укопана, й 
регочу. 

Не розумію, звідки гора взялася й нащо вона мені.

***** 
– Лозових справ майстер, якщо він управний, заткне за пояс 

ювеліра. 
– Невже? А що робитиме за поясом ювелір? Плестиме кор-

зини? 

***** 
– Гроші роздамо своїм. Іншим покажемо дулю. 
– Буде бридко й сумно. Так не можна. 
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– Можна. Дулю притрусимо маком. 

***** 
Зрада прийшла на збори, а сісти – ніде, бо кожен, хто вже 

сидів, притримував місце поруч. Для кого? Для власної совісті. 
Зраду проштовхнули в президію. 

*****
– Це ти збудував собі на морському узбережжі віллу? 
– Яку ще віллу? Хатинку. На дах пішло три снопи соломи. 

***** 
Кватирка впускає до оселі свіже повітря й перекриває до-

ступ до нього, не переймаючись наслідками. 

***** 
Ложку облизали з усіх боків. Вона потішила шлунок смач-

ним. 

***** 
Допоки по струнах не вдарили, вони не гули. 

*****
– Та що ви кажете! Від снігу до снігу дорослі й ми, діти, ходи-

ли по глиці й шишках босоніж, а жили в сосняку. 

*****
– Отож не дослухалися до розумних голів, а вони поперед-

жали, що буде люта зима. 
– Ми ж не знали, що ті голови – провидці…
– Не провидці вони. Розумні голови мають очі й вуха. 

*****
Колюче й дике. Думали, що то – наше перекотиполе, а то 

був ворог. 
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*****
– Люди добрі, чого галасуєте?
– Виявляється, торік нас обікрали й принизили. 

*****
Он – чиряки. Розплодилися на холоді – далі нікуди. А потеп-

лішає – куди й дінуться. 

***** 
Розрослися бур’яни, що не бере їх і сапа. Шукаймо косарку. 

***** 
Не всі, що живуть у димарях, мріють стати сажотрусами. 

***** 
Стежка пустила на постій каменюку й заросла травою. 

***** 
Хто нас побачить, як ми всіх не випередимо?

*****
– Хто – з чим, а я – зі своїм мотлохом. Обвішався й іду. На 

думці одне: «Мій мотлох мені згодиться». 

*****
Уночі дивилися, коли зійде сонце, а вранці шукаємо собі 

сонцезахисні окуляри. 

*****
– А ви прислухаєтеся, про що кричать за лаштунками, коли 

зала здригається від овації? 

*****
Як нам не любити музик? Хлібом їх не годуємо, а вони гра-

ють. 
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*****
– Хто то на білому коні геть угодований? 
– Блощиця. 

*****
– Хіба то – арлекін? Він далекий від мрії стати президентом. 

*****
Сторонні руки загрібали жар у нашій хаті, однак своїми не 

стали. Чи то обпеклися, чи то втомилися…

*****
Чекали виходу на сцену лідера, не дочекалися. Його зна-

йшли й запропонували йому головну роль. А колись дивилися 
на нього зверхньо. 

***** 
Закриваймо ворота – йде сусід косоротий. Як підправить 

свого рота – відкриваймо ворота. 

*****
– Нащо бити мене в груди? Я ж у себе вдома. Не подобаюся 

вам? 
Бувайте здорові. 

*****
– Чи довго ще йти до Великодня? 
– Спитайте у Страсного тижня. Він знає. 
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ТРИМАЙМОСЯ, РІДНІ 

Щастя не за горами 
Два приятелі – хлопці, що мислять глобально.
– Повісимо на двері підкови, сядемо на порозі й будемо че-

кати, коли прийде до нас щастя, – мовить перший приятель. 
Другий йому відповідає:

– Де взяти підкови? Кузні в селі немає. 
– Візьмемо у коня. 
– А де ті коні? В селі їх немає. 
– Де ж узяти підкови? Намалювати чи що? Задля загального 

щастя намалюємо. Прикріпимо той папір куди слід, прийде до 
нас щастя.

– Прийде, але ж яке? Знову паперове? А яке нам треба? 
– А треба справжнє. Паперове уже було.
– Ото ж бо й воно! 
Сидять, роздумують, коли чують: «Дзень! Дзень!» – десь 

клепають. Схопилися, побігли на брязкіт. Бачать: на краю села 
стоїть кузня, біля неї – коні. Ковалі кують підкови. А місцевий 
люд стягує звідусіль залізяччя, щоби вистачило тих підков на 
всіх. Тут і приятелі приєдналися до односельців, бо серцем від-
чули, що щастя – не за горами. 

Потвора 
Що то робиться! Ходить по світу потвора, уводить людей в 

оману, промовляє гасла. Що червоне – не червоне, а чорне – 
не чорне. І всі мають у це вірити, бо вона такої думки. 

Дехто стає перед потворою на коліна, на неї молиться. Інші 
протирають свої очі й бачать потвору в справжніх кольорах, у 
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шерсті з рогами та хвостом. Хто має сумнів – хай протре свої 
очі. Кажуть, то – дієвий спосіб позбутися омани. 

Натяк 
Навесні дядько виорав і засіяв свій город, поставив на ньо-

му опудало. Не встиг перевести дух, а вже на городі пораються 
ворони, а головна – у неї на голові корона – розкошує на опу-
далі, ще й хитро на дядька позирає. 

– А не вилізли б тобі очі! – сердиться дядько. – Нахаба, вже 
й опудала не боїшся!

– Що мені твоє опудало! – каркає коронована ворона. – За-
сади хоч весь город опудалами – то все мої хлопці. 

Дядько вороні пригрозив:
– А як візьму в руки палку? 
Не встиг за палкою нахилитися, а вже тих ворон на городі – 

як і не було! 
Ото ж і кажуть: «Інколи, аби відвернути злочин, достатньо 

натяку на покарання». 

Таргани
Завелися у Йвановій голові таргани. Що вони нашіптують, 

те він і робить. Грає м’язами та плює всім у вічі, ще й каже, що 
то – Божа роса. Скривджені та зневажені скрушно дивуються, 
та що вони Йванові? 

Підсипав сусідові вошей у чуприну, аби пили вони Славкову 
кров. Сидить біля вікна, спостерігає, коли вже стане сусід кво-
лим, піде по світу старцювати, на колінах проситиме допомоги. 

Але ж Славко – не дурний, звільнив свого «оселедця» від 
«кровососів», дав їм пенделя, та й заходився робити вдома ре-
монт. Неабиякий, європейський. 

Заворушилися у Йвановій голові таргани, заверещали, зави-
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щали, баньками своїми вбік Славка блиснули. Мов, не лови, 
Йване, гав, бо сусід тебе переплюне, адже у нього земелька 
– краща в світі.

Дав Іван тарганам у руки зброю, мовляв, ідіть. Принесіть 
мені сусіда з його земелькою на блюдечку. Сам слідкує за тим, 
що буде.

А для Славка рідна земля, справді, найкраща, бо закопана 
в ній його пуповина, пуповини його дітей та пращурів. Хто ж 
пустить на таку землю тарганів? 

На межі
Синіє небо, сміється сонце, радіє день. У себе на подвір’ї по-

рається Славко. На межі стоїть Іван, тримає на мотузці ведмедя 
й не мовчить:

– Младший брат! Напялил ты на себя вышыванку. Она у 
тебя маркая, непрактичная. Иное дело – моя косоворотка. На 
все случаи жизни. Надень, не прогадаешь. 

– Не втручайся в мої справи, – мовить Славко. – Пильнуй 
свого ведмедя. 

Та мовчати Іван не думає:
– Малоросс! Вот влез ты в шаровары. Они для гопака 

ненадёжные. Того и гляди – треснут, опозорят. Принёс тебе 
портки. Глянь, какие они практичные.

– Не втручайся в мої справи. Пильнуй свого ведмедя. 
Та Іван не вгамовується:
– Бендеровец! Рубишь окно в Европу, на меня не 

оглядываешься, вперёд не пропускаешь. Как это называется? 
– Не втручайся… – мовить Славко, сам бачить таке… 
Ведмідь стає на диби, заносить над Іваном свої кігтисті лапи. 

Ще трохи й роздере. Хто ж бажає Йванові смерті? Славко теж 
не бажає. 
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– Закрий свого рота, Йване! Ведмідь на дух не виносить 
п’яних балачок, – устигає попередити сусіда про небезпеку й 
прокидається. 

Протирає Славко очі, бачить – сусід цілить у нього з авто-
мата. Позаду Йвана – слабенький ведмідь, попереду – зграя 
диких тварин. Усі, як одна, ведуть своє: 

– Фашист недорезаный! Не прислушался к добрым советам 
– пеняй на себя. 

Довелося Славкові поверх вишиванки надіти на себе вій-
ськовий однострій.

Ой, синочку! 
Підступний сусід удерся в Білу Хату та її підпалив. Горить го-

рьована Хата, палає. 
Господар сумніву не має: 
– Батьківщину треба рятувати. 
Коли чує:
– От кого спасать? От тех, кто говорит на другом языке?
На дебати з тими, хто впритул не бачать палія, господар сили 

не витрачає. На господарі – бронежилет, на голові – кевларова 
каска, гасить те пекло. Позаду себе чує:

– Ой, синочку! Храни тебе, Господь. 
– Повертайся, рідний, живий та здоровий. Ми тебе люби-

мо. Ми на тебе чекаємо. 

Тримаймося, рідні 
– Гей ви, хлопці-молодці! Чиї ви діти? 
– Ми – України сини. 
– Дівчата-квіточки! Чиї ви діточки? 
– Ми – України доні. 
– Тримаймося, рідні. Бо дамо слабину – не буде нашої 

України. 
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Плаче Донбас
– Прокидайся, діджею. Тут було таке!
– А що було? 
– Тут музики самих себе перевершили. Мавпи вибивали під-

борами – аж іскри летіли. Тремтлива лань діставала головою 
стелі. Були й інші колінця. А ти давав хропака. 

– Я не спав. Заплющив очі й почув… Почув постріли з «Гра-
дів», скрегіт металу, крики й зойки людей. Плаче й стогне Дон-
бас. Я звідти родом. 

Дай, Боже, не поцілити
– На війні тварини безпомилково розрізняють добро й зло. 

Від матюків і п’яних бійок тікають до тих, хто потерпає від гар-
матних обстрілів. 

– Потерпаємо, відповідати не поспішаємо. А несила терпі-
ти – така наша приказка: «Дай, Боже, не поцілити в дитину, в 
добру людину, в білу хатину, в чиюсь могилу, в Православний 
Хрест». 

Диверсанти
У лісі нишпорить озброєний диверсант на прізвисько Гриль. 

Лісові мешканці гонять його геть, а він запевняє, що дичина 
його не цікавить, що він – прибічник добродія Рассєяного, чиї 
формування стоять на узліссі, і що то – не банди, а ополчення, 
бо горою стоять за всіх, хто потерпає від злиднів і брехні. 

– Ті «добродії» цілять нам у лоба! – обурюються лісові меш-
канці. 

– Мовчіть, інакше візьму вас на приціл, – погрожує дивер-
сант. 

А минулого тижня швендяла лісом пані Мікрохвильова. Теж 
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запевняла, що вона – прихильниця Рассєяного, чиї воєнізовані 
формування розсіяні по всьому світу. 

Лісові мешканці дали тій пані пенделя. Так само вчинили й 
із Грилем. 

Кого ще нашле на мирний ліс «добродій» Рассєяний? 

Внутрішній голос
Дівчина днями й ночами сиділа в Інтернеті. А внутрішній го-

лос їй дорікав:
– Не те робиш. 
Записалася до танцювального гуртка, брала уроки музики й 

співу, малювання й декламування. І чула від внутрішнього го-
лосу: 

– Робиш не те, що треба. 
Звернулася до нього з проханням: 
– Допоможи мені з вибором. 
Щойно це сказала – одразу опинилася біля волонтерів. Ті 

готувалися до поїздки в зону АТО. Разом з ними в’яже дівчина 
рукавиці й шкарпетки, плете маскувальні сітки, готує сухі бор-
щі, збирає кошти на лікування поранених. А внутрішній голос 
дівчину підбадьорює. 

Не займай
Край села стоїть будинок – ворожим обстрілом знесений 

дах, вибиті шибки. Поруч дрімає садок. Коли вже буде мир на 
землі, постукає в двері весна, повернеться господар? 

Ось і хвіртка скрипнула. Невже то він? Ні. Прийшов заступ, 
націлився на вишню. 

– Не чіпай мене, – просить вишенька. – Цієї весни я розквіт-
ну. 
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– Розквітнеш під моїм вікном, – скалить зуби заступ, підріза-
ючи вишні коріння. 

Підходить до бузку. 
– Не займай мене, – просить бузок. – Повернуться люди – 

заллю пахощами село. 
– Смердітимеш біля мого порога, – регоче заступ. Регіт за-

стряє йому в горлі, перехоплює дихання, ламає навпіл. Хрус-
нув, луснув – і нема. 

– А міг би жити, якби був людяним, – коментують подію Не-
беса. 

На фронті тяжче
Навесні вдарив мороз. Завітав у сад, поблукав поміж дерев. 

Перш ніж піти геть, зробив припущення:
– Надіюсь, я не накоїв лиха. 
– Лихо, та й годі! – плачуть проліски. – На нас живого місця 

не лишилося. 
– Про що вони? – не розуміють абрикоси. – Проліски як цві-

ли, так і цвітуть. Це ми втратили свою красу. Як тепер жити? 
– З надією на краще. Жити задля перемоги й пам’ятати, що 

на фронті набагато тяжче, – зітхає сад. 

Нова пошта
– Привет, сосед. Выслал тебе пакет с предоплатой, а денег 

от тебя не дождался. 
– Здоров. Твій пакет мені й даром не потрібен. 
– Надо тебе пакет или не надо – а бабки гони. Или ты уже 

подал иск в Стокгольмский арбитраж? 
– А чого хвилюєшся, якщо правда на твоєму боці? 
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Так і буде

«Садок вишневий коло хати, 
Хрущі над вишнями гудуть» 

– Колись так і було. А нині – якби то хрущі! – свистять кулі, 
понівечили хату, вибили шибки. А лютий звір відгриз від неї 
шматок, зайшов з іншого боку, вчепився зубами, та й шматує, 
шматує її рідну. Розуміє, хижий, що вона йому не по зубах, а 
впирається, гризе, ніби то не хата, а шматок м’яса, до якого до-
рвався на схилі свого віку. 

«Плугатарі додому йдуть, 
Співають, ідучи, дівчата» 

– Співатимуть – колись так і буде. А нині – боляче нам, ой 
як боляче! От і отримує той звірюка по зубах. І зуби в нього не 
вічні, вибити можна. По одному, допоки не залишиться в тій 
пащі жодного, доки не застрягнуть вони в його горлянці, доки 
не захлинеться він своєю ненавистю. 

Колись так і буде. Боже праведний! До тебе наші молитви. 
Хай прийде той день скоріше. 

Торба
Котилася торба з ворожого горба, на вигляд – наша, за вміс-

том – чужа. Ми до неї – зі щирим серцем, а вона нам – у вічі 
перцю. Ми до неї – з пошаною, а вона нам – сіль на рани. Бряз-
кала автоматами, мінами й гранатами. Із правдою боролася, 
на правосуддя напоролася. 
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Грішна душа
Грішна душа стільки всього накоїла – має намір утекти на 

іншу планету. Маєток там уже придбала, побудувала власний 
космодром. 

– Надінь на дітей скафандри, – звертається до дружини, – і 
рушаймо в дорогу. 

Діти рюмсають: 
– А як же наші собачки, кішечки, акваріумні рибки? Як усе, 

що цвіте й пахне, радіє й живе? 
– Хай горить усе синім полум’ям, – скалить зуби грішна душа. 
– Хай горять синім полум’ям твої скафандри й космодром, – 

плачуть діти. – Ми залишаємося вдома.

Борони нас, Боже 
– Ой, хто звідси тікає? Чи не вовки-сіроманці? 
– Де ви бачите сіроманців? Ми білі й пухнасті. 
– А куди біжите? До свого Вовчика-братика? 
– А йдемо на вибори. 
– А відгадати загадку не бажаєте? 
«Поважні хлопці ходять тихо. Сіроманцям буде лихо». Хто 

це такий? 
– Мисливці з собаками? 
– Ні. 
– Бандерівці з автоматами? 
– То – прокурори зі справедливими законами. 
– Тю! Закони змінимо, а вашим прокурорам укажемо на 

двері. 
– Отакої! То про які вибори нині йде мова? Борони нас, 

Боже, від білих, пухнастих вовків. 
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Сухі очі
Жив собі чоловік, мав родину, клаптик городу, хату та спо-

дівання на краще. Коли в рідний дім прийшло лихо, чоловік 
залишив усе, що мав, та й пішов за своїми сподіваннями. Йшов 
лісами, горами й долинами, плив морями й океанами, та й по-
вернувся додому. 

Дивиться – а його хата зруйнована, город зораний вибухами 
снарядів. Погукав дружину й діточок – ніхто не відгукнувся. 

Дивиться чоловік у той бік, звідки летіли снаряди, та й каже: 
– Усе б віддав за те, щоб опинитися вдома, коли тут була ві-

йна. Я б ті снаряди своїми руками ловив ще й кидав у зворотній 
бік». 

І чує за спиною чиєсь:
– Не вірю. 
Озирається – а то говорить з ним його хата. 
– Я тобі не вірю, – каже. – Бо маєш сухі очі. От як заплачеш, 

тоді повірю. 
Почав чоловік терти свої очі долонями – не плачуть. Утупив 

очі в сонце – те від нього відвернулося.
Чоловік на хату гримнув: 
– Все одно я тебе відбудую. 
– Не підходь, – просить хата. – Нехай краще розберуть мене 

люди на цеглини, залатають ними діри в зруйнованих обійстях, 
ніж матиму справу з тобою. 

Посидів чоловік на рідному порозі та й пішов геть. Десь і 
нині блукає. 

Правда
Задивилося небо на золоту пшеницю. Золота пшениця по-

єдналася з блакитним небом. Простий зв’язок, як сама правда. 
Прошивали ту правду кулі – не вбили. Підривали на мінах – не 
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знищили. Рвали її на клапті – відроджувалася. Морили голо-
дом – не вмерла. Поливали нашою кров’ю – червоною не зро-
билася. Не залишають і досі у спокої. Коли вже залишать? 

Парфуми 
Онуки знаходять у бабці на туалетному столику порожній 

флакон від парфумів «Красная Москва». 
– Бабусю, вам подобається аромат «Красної Москви»? – пи-

тають. 
– Викиньте той флакон, – відповідає бабця. 
– Ось іще «Кремль». Теж порожній. Викинути і його? 
Бабця не вірить тому, що чує. 
– Невже Кремль порожній? То нехай стоїть. Росіяни оберуть 

собі достойну владу й житимуть, як люди. 

Телеграма
На світанку місяць надіслав сонцю телеграму: «Можеш уже 

сходити». Потім – іще одну: «Ой, кому я наказую! Роби, як зна-
єш». 

Сонце йому не відповіло. Воно зійшло й засяяло. 

Ясне сонце 
Хай би що казали, а янголи – як малі діти, полюбляють гра-

тися. Ось вам приклад. 
Оточили сонце, лоскотали ясне крильми, аби воно засмія-

лося. 
– Годі,– мовило сонце. – Сміятися я вмію. 
– Навчимо тебе радіти. 
– Радіти теж умію. Навіть плакати випадало. 
– А що не випадало? – цікавляться янголи. 
– Не вмію зловтішатися, не хочу й не буду. Навіть – над мо-

гилами заклятих ворогів. 
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***** 
На околиці міста – полита материнськими слізьми Меморі-

альна Алея, де в чорному небі воюють синочки, де діти плека-
ють тоненькі дубочки. 

*****
Мешканці закапелків лавою сунуть крізь пропускні пункти 

за біометричними паспортами. Радіють:
– Будемо серед людей. 

*****
Протипіхотна міна зійшла зі стежки, сховалася в траві. Бла-

гає:
– Не наступіть на мене. 

***** 
– Гречку давали на шару. Кум собі взяв, і я не відмовився. 
– Онде роздають автомати. 
– Не заважай працювати. 

***** 
– Що то за всесвітній кагал? 
– То розумні шершні учать розуму потвору. 

***** 
Велика вода взяла в свої обійми дерева й кущі, відмила їх до 

первісної чистоти й спливла. 
– Нам – до сонця й тепла, бо ми бачили зиму, – радіють вер-

болози. 

*****
Просто неба розкошує дуб. В його шатах гніздяться птахи, 

до нього горнуться люди. Дуб дарує їм свою міць і мудрість 
поколінь.

Поряд міцніє дубок. Минуть століття, і до нього – на той час 
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велетенського дуба – прийдуть наші нащадки. Дуб даруватиме 
їм свою міць і мудрість поколінь.… 

*****
Човен, що пливе під вітрилами, звертається до своїх весел: 
– Та зупиніться вже. Вітрила свою справу знають, тримають 

курс. 
І чує від весел:
– Ми теж свою справу знаємо. Веслуємо. 

*****
– Оббрехати й обстріляти – не означає знищити, – золотом 

на голубому сяє Православний Хрест. 

***** 
І прийде святковий день. Налагодить струни на веселий лад, 

заграє, заспіває. 
І прийдуть трудові будні. Працюватимуть. Господарями на 

своїй землі стануть. 

***** 
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