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ПРОЛОГ

 
Ранок умився дощем. Благодатні струмені, освіжаючи запилене 

листя, ринули в порепану від посухи землю, заповнюючи її одвічною 
живодайною вологою, дістаючись до коріння похилої  трави,  
зів’ялих  дерев  та кущів, воскрешаючи їх, зневірених у можливості 
свого воскресіння, повертаючи до того життя, мрії про яке ще вчора 
здавалися нездійсненими. Коли ж водяна благодать, помножуючись 
і розширюючись, перетворилася на всеосяжну стихію, земля, перед-
бачливо відмовляючись від надмірності, спрямувала воду подалі від 
культурної рослинності. 

 Пустир під горою, що сприйняв, як належне, чергову напасть, 
всотав у себе надмір вологи, не здогадуючись, що така необачність 
з його боку здатна комусь зашкодити. 

 На краю урвища, куди зазвичай скочувався нікому непотрібний 
мотлох, заворушився потурбований дощем плазун. Сумирний вуж, 
який скинув напередодні стару шкіру, прокинувшись, явив себе осві-
жаючій стихії, щоб, охолонувши, спробувати сховатися від мокрої 
напасті під каменем. Але розмитий дощем пісок устиг уже затягти 
вузьку щілину, яка ставала вужу укриттям, і йому не залишалося 
нічого іншого, ніж виповзти на камінь і чекати, поки набридливий 
дощ ущухне. 

 Ретельно оброблений та відшліфований, але викинутий потім як 
непотріб, камінь, хоч і встиг наполовину увійти в землю, був схожий 
на суцільний моноліт. Округлість форми та гладкість його поверхні 
свідчили про якесь особливе його призначення. Він би вражав уяву 
своєю масивність, якби не мав посередині отвору, що встиг забитися 
землею, де навіть за сухої погоди збиралася вранішня роса, яка при-
ваблювала не лише вужа, а й всюдисущих пронизливих пернатих. 

 Коли ж крізь поріділі хмари визирнуло сонце, вужа на камені не 
було. Лише якийсь птах, справно працюючи дзьобом, чистив там 
своє пір’я.    Упоравшись із ранковим туалетом та скуштувавши 
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води з калюжі, що утворилася в земляному заглибленні каменя, птах 
пурхнув туди ж, після чого в цьому нерукотворному розсаднику 
почала набухати, потім проростати насінина. 

До того часу, як подули північні вітри,  вона встигла перетвори-
тися на стрункий саджанець, здатний легко пережити сніжну зиму, 
розгорнути навесні ніжно-зелене дивної форми листя та ствердити 
на пустирі відчуття довгоочікуваної радості та світлої надії. 

 На відміну від саджанця, стародавній камінь не викликав такого 
відчуття. Надто глибоко увійшов він разом із іншими атрибутами 
минулої епохи в землю.
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ЧАСТИНА ПЕРША
   Гнат Козаченко − немічний, сухий старий, що вперше за своє 

життя бездіяльно лежить на лаві в той час, коли вся його численна 
родина зранку – на ногах, не може змиритися з тим, що б’є цього 
дня байдики.  Ще вчора допомагав синові, в сім’ї якого доживає віку, 
закінчити на новому млині підготовчі роботи, які за звичай переду-
ють установленню жорен, а сьогодні вранці не зміг стати на ноги.  

  Вітряк завжди був заповітною мрією старого. Споруда, що 
дістає неба над гектаром орної землі, котрою наділив його батько, 
монументальність та  незаперечну значущість якої можна порів-
няти хіба що з церквою, марилася Гнату уві сні з того часу, коли 
він, одружившись, уперше засипав у засіки добрячий за тутешніми 
мірками врожай добірного, золотавого жита. Живе Гнат у картопля-
ному краю, де жито – не найбільш вдала для обробітку культура, 
і раптом так пощастило! Здобуте важкою працею, хлібне золото, 
сухе й чисте, зігрівало руки Гната щоразу, коли він, гордий своєю 
селянською вдачею, усміхаючись, усамітнювався в клуні, щоб роз-
гладити верхній шар зерна шорсткими, натрудженими долонями. 

  Не здивувався, швидше зрадів, коли одного разу застав свою 
дружину, тоді ще зовсім юну, за тією ж справою. Обняв за плечі – 
бажана й кохана була йому завжди жінка-трудівниця – припав до її 
тремтливого від потаємного хвилювання тіла, та так і залишився з 
нею в клуні до вечора. А через певний час подарувала  йому дру-
жина первістка. 

 Дід Гнат повернувся, крекчучи, на бік та замилувався краєвидом 
за вікном.  Розлога калина розкуйовдила під вітром своє химерної 
форми листя. Грона   її  не наважувалися контрастувати з навко-
лишньою зеленню влітку, збираючись дивувати світ яскравістю 
фарб лише восени. 

  Згадав дід, як важко захворіла якось донька. Гарячий відвар ягід 
калини, густий та кислий, був єдиним бажаним напоєм  для малої. 
А вже як підросла Орина, увійшла в дівочу пору, почала вплітати 
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калинові суцвіття в свої вінки. Такою й побачив її фотограф: стоїть 
на світлині улюблена дочка в національному українському вбранні 
−  квіти калини в дівочому вінку. 

 Хто й коли посадив за хатою калиновий кущ, старий не знав. 
Пам’ятав лише, як ревно стежив його батько за тим, щоб не засохла 
калина посушливим літом, привчав його, тоді ще підлітка, поливати 
куща ближче до вечора  водою, передбачливо залишеною з цією 
метою зранку на сонці.  Взимку ж утепляв  Гнат калину соломою, 
підгрібав під кущ пухнастий сніг, щоб ненажерним зайцям не спало 
на думку поласувати соковитою, цілющою корою. 

 Довгий  день до вечора, якщо руки – не в роботі. В думках дід 
сьогодні – на вітряку. Добрий вийшов млин, із якісної деревини − на 
віки! Не лише онукам, правнукам послужить. Хліборобський рід іде 
від  діда-прадіда, на онуках не закінчується. 

 Багато віддав би старий, щоб подивитися,  як  житимуть  його 
нащадки  років  через п’ятдесят. Не інакше, вигадають люди на той 
час якісь механізми, щоб полегшити хліборобську долю. Пропахло 
кожне зерно нового врожаю потом хлібороба, рано згинає до землі 
й старить його щоденна праця. Так було завжди, так воно й тепер. 
Може, хоч у онуків буде все інакше? 

  Дід Гнат заплющив очі, щоб, приснувши, згаяти день до вечора, 
коли якесь надокучливе дзижчання, що долітало з того кутка, в якому 
висіли прикрашені рушниками ікони, змусило його підвести голову. 
Дід придивився й побачив на свій подив біля лампади в святому куті 
густе павутиння. Це в ньому заплуталася робоча бджола, що зале-
тіла до хати. Старий намірився поміркувати з приводу недбальства 
невістки щодо наведення порядку в оселі, коли мусив відволіктися 
від таких  думок, – крилата полонянка посилила своє дзижчання. 
Невсипущий павук − встиг оселитися біля ікон, хай йому грець! – не 
втратив нагоди познущатися з невтомної трудівниці.

 Стерпіти таке було несила. Крекчучи й  буркочучи щось під 
ніс,   старий хотів підвестися, щоб звільнити бджолу з павутиння, 
відчинити вікно й  випустити  крилату трудівницю на волю, але не-
слухняні ноги, хоч і звісилися з лави,  зовсім не бажали рухатися. 
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Дотягнувшись рукою до шибки та постукавши в неї, спробував 
догукатися до невістки, що, готуючись накривати ввечері широкий 
стіл, копала на городі картоплю.  Дідові Гнату не залишалося нічого 
іншого, як, обпираючись рукою на ослін, зробити спробу підвестися. 
Він напружився з останніх сил, на хвильку випрямився, та раптом, 
не утримавшись на  ногах, упав, як підкошений, на дощату підлогу.

   
А в цей час на березі Десни, за кілька кілометрів від села, роз-

горталися досить важливі для родини події. Чекали баржу з боку 
Чернігова, що мала доправити сюди жорна для нового млина, за-
мовлені напередодні. Вся численна родина Козаченків  прийшла з 
такої нагоди до старої пристані. Не було лише молодшого брата. 

  Спритним і метким був завжди Семен, усе зібрав з того, що за-
правив за жорна  заїжджий купець: п’ять карбованців асигнаціями 
та три куби лісу. Брати позичили грошей, скільки змогли, допомогли 
заготовити деревину. Добре що сосна  − своя, прадідами саджена, 
купувати не довелося. І лише вчора переказали з Чернігова, щоб до 
приходу баржі була ще й риба. Чимало, десять кілограмів. Навіщо 
купцеві стільки риби в спеку?  Не інакше, в дорозі вирішили поласу-
вати юшкою. Тому довелося Семенові встати раніше, щоб закинути 
сітку кілька разів посеред Десни. На світанку краще ловиться. Що 
впіймає, те й привезе. Перепрошую, панове, якщо не буде риба одна 
в одну, зате – свіжа, тільки-но з води. 

  На вантажній пристані, що нагадує склад проти неба, аби руки 
й охота, знайдеться робота. Мішки з молодою картоплею  ретельно 
прикриті тут брезентом від сонця й дощу. Діжки з живицею, сезонний 
збір якої налагоджено в довколишніх  сосняках зі знанням справи, 
стоять окремо. Гори березових, соснових та дубових дров звалені на 
кручі. Стовбури вікових сосен дбайливо складені на березі,   чекають, 
поки повантажать їх на баржі, що йдуть по Десні за водою не лише на 
Київ, а й далі, вбік численних міст великого  дніпровського басейну.  

   Важка та велична баржа, яку тяг за собою меткий катер, нечутно 
долаючи водну гладь, торкнулася  шорстким боком дощатої пристані, 
коли під’їхав із рибою Семен. Весело поручкавшись із братами, при-
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вітався з їх молодицями, розсміявся задоволено, побачивши своїх 
голопузих дітлахів, і попрошкував розгонистим кроком  до баржі. 

  Невисокий, ставний купець – рум’янець на всі  щоки,  − угедівши 
Семена, спритно збіг хитким трапом на берег. 

 − Приймай, господарю, товар! Знаходилися інші покупці, згодні 
були розщедритися, щоб устигнути до осені встановити жорна, але 
ж слово старше, ніж гроші, − тому  доставив саме тобі! 

− Добридень, Борисе Михайловичу! Щиро дякую! Заплатив 
би і я більше, якби була сила. Дітлахів маю, як горобець − бліх, а  
працівників  – обмаль.

  Семен витяг із-за пазухи припасені асигнації й діловито роз-
рахувався з купцем, розсудливо стримавши усмішку з приводу 
натяку на занижену ціну.  Він достеменно знав, що в місті жорна − 
набагато дешевші. Розумів, що купець, ніби той стрілець − завжди 
чекає необачного. 

− Своїми силами обійдетеся чи наказати матросам спустити 
товар на берег?

− Упораємося своїм гуртом.  Зволите поглянути на ліс? Сосна − 
вікова, добірна;  не пожалкуєте.

− Показуй. Із заплющеними очима брати не звик. 
− Тату, тут мама гостинців зібрали, − худеньке дівча – старша 

дочка Семена − смикала кінчики хустки великими натрудженими 
руками.

− Донька твоя?
− Моя. 
− Помічниця вже, мабуть?
− Без цього ніяк не можна.  Прясти і ткати навчена. Неси, Галю, 

кошик на баржу, – звернувся до дочки Семен. Помовчавши, виклав 
сторонній людині наболіле: 

− Є в неї одна вада. Вже більше року минуло, як помітили ми 
з дружиною, що крива наша дочка на одне око. Звідки взялося у 
дитини  більмо? Кому буде  люба, коли увійде в дівочу пору?  

− А лікар що говорить?
− Докторам не довіряємо. Не зробили б гірше. 
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  Не минуло й години, як жорна, завдяки спритним рукам 

Семенової рідні, було спущено на берег по заздалегідь покладених 
із цією метою дошках, а ліс – завантажено на баржу.  

− Дякую, Борисе Михайловичу, за послугу! – задоволений Се-
мен потиснув купцеві руку. – Дозвольте звернутися ще з одним 
проханням. 

− Звертайся, – купцеві приємно, якщо у важливій справі до нього 
першого йдуть із проханням.

− Наступного літа планує зводити водяний млин мій брат. За 
жорнами будемо звертатися лише до Вас. 

− Нагадай мені про це навесні, якщо не передумаєте. Приправлю 
з великим задоволенням. Щодо хвороби твоєї дочки, скажу таке: хто 
не йме віри лікарям, просить зцілення у чудотворної ікони Божої 
Матері в Спаському соборі Чернігова.  Істинно віруючим допомагає 
молитва. 

  Неквапливі, звичні до роботи воли, грузнучи в сипкому піску, ще 
не дісталися з підводами  сосняку, що  примостився  за пристанню, а 
прудкий катер встиг не лише відтягти баржу за водою, а й пропасти 
з очей за крутим заворотом ріки. 

 На широкій баржі за штабелями лісу, дров, горою діжок та 
мішків сиділи двоє: знайомий нам Борис Михайлович Кауфман та 
досить приваблива юна особа. Її вишукане вбрання – модного крою 
світла сукня й білі лаковані черевики на високих підборах – різко 
контрастували з невибагливим одягом  її співрозмовника та з не-
яскравою мальовничістю навколишнього  краєвиду. Час від часу 
особа говорила щось роздратовано, майже сердито.

  Потужний гул, що йшов з боку катера, забивав усі слова, але 
Борисові Михайловичу, здавалося, це було до речі. Вислухавши свою 
супутницю, спробував щось пояснити, після чого дівчина почала 
плакати.  Закінчилось це тим, що вона підвелася й попрямувала до 
каюти. Торговець пішов за нею вслід. 

− Зрозумій, рідна, − особа виявилася дружиною купця. – Я не з 
тих, хто забуває братство, коли залізає в багатство. Ладен робити все, 
що забажаєш, лише загадай. Мені шкода тебе.  Ти добре знаєш, що 
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сталося з тим учнем реального училища, на квартирі якого  знайшли 
нелегальну літературу більшовицького спрямування. Де він тепер?

− Ваня Товстуха засланий до Сибіру і відбуває покарання в Ту-
турській волості Верхоленського повіту. 

− Вражаюча обізнаність. Здогадуюся, звідки маєш такі відомості, 
− зауважив Борис Михайлович. 

− Так, я була в суботу на зібранні, а не у модистки, як тобі сказала. 
Сподіваюсь, ти пробачиш мені цю маленьку брехню?

− До твого захоплення революційними ідеями я вже звик, але 
дозволь  висловити свою думку з цього приводу. Помиляєшся, ду-
маючи, що твоя газета потрібна селянам, які з ранку до вечора гірко 
працюють, аби мати що  їсти, або їм − Борис Михайлович хитнув 
головою вбік матросів на катері. – Неписьменні газет не читають. 

− Я б віддала всі свої заощадження, щоб наставити цих бідолах 
на добрий розум. Але не маю грошей, а ти не волієш стати мені в 
пригоді. 

− Заповзята моя революціонерко! Марна справа − вчити орла 
літати, соловейка − співати, а вченого − їсти хліба печеного. Тобі 
відомо, як терпляче я чекаю від тебе зовсім іншого, − зазирнув у вічі, 
усміхнувся. – Хочу, щоб у нашій оселі бігали  маленькі жевжики, 
смикали мене за вуса, просячи розповісти на ніч казку. 

− Треба щось робити, щоб  бідолашному люду жилося краще. 
− Ми з тобою тільки те й робимо. Згадай, як зрадів селянин своїм 

жорнам. Вони для нього важливіші за всі новини світу. − Борис Ми-
хайлович пригорнув до себе дружину. Вираз його очей став іншим, 
майже мрійливим.  – Невдячна справа – вкладати комусь у голову 
свої ідеї. Неписьменний селянин, обачливий та мудрий завдяки  
своїй житейській філософії, здатен  сам утерти носа будь-якому до-
морощеному або сторонньому філософу.  Не заважайте йому робити 
свою, заповідану дідами й прадідами справу, і він сам прийде до 
розуміння необхідності не лише читати газети, а й учитися всьому 
новому, що може йому придатися.  

− Треба допомогти йому скоріше це збагнути. 
− Можеш допомогти в іншому.  Сьогодні я дізнався, що донька 
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Семена – це вона передала тобі кошик  із частуванням – потребує 
лікарської допомоги.  Дівчинка має проблеми із зором,  а її батьки 
не хочуть звернутися до лікарів. На таку справу я ладен викласти 
кругленьку суму, − Борис Михайлович притулився до  дружини. 

− Я завжди знала, що вийшла заміж за найщедрішого з усіх 
купців у  світі.    

− Було б краще, якби ти зрозуміла, що наша справа – торгівля, 
не політика. Приїжджі люди вкотре розведуть євреями, замісять 
українцями та спечуть потрібний їм пиріг.  Не потрапити в той за-
міс, щоб не списали нас на рахунок української нації, не оголосили 
потім, що потерпіли ми від українського антисемітизму. 

  Високий правий берег Десни відкрив очам подружжя, що стояло 
на баржі,  село: білі хати, що потопали  в зелені садів, – на кручі, до-
глянуті городи – нижче, там, де велика вода залишає густий родючий 
мул, що винагороджує селян за їхню працю відмінним урожаєм. За 
селом – сосновий бір: старі сосни й зовсім молоді. А над усією пиш-
ністю місцевого зразка – сліпуче сонце в безмежному, чистому небі.

− Поглянь, Зіно, яка краса! 
− Як називається село?
− Соколівка.  Дивись, на кручі – кургани. Розлогі, немов у землю 

вросли.  Давно стоять, не одну сотню літ. Усі тутешні села – багато-
людні. В цьому  − більше двохсот дворів, кількість мешканців пере-
валила за тисячу. Живуть  тут нащадки козаків та колишні кріпаки 
поміщиків Навроцького та Василенка. Сусідній Моровськ, звідки  
родом твій покірний слуга, вдвічі  більший за Соколівку. Максим і 
Гнилуша – теж. Уяви собі, до цього часу нащадки козацьких родів 
прагнуть одружитися переважно з козачками. 

− Нічого дивного. Краще дорога погана, ніж непідходящий су-
путник. Так само роблять колишні дворяни та купці.

− От бачиш. Добре, що ти в мене не з дворян. − Борис Михайло-
вич торкнувся пасма волосся на шиї благовірної. Він звик терпляче  
зносити примхи своєї революціонерки, справедливо вважаючи, що 
дрібні вади лише  прикрашають жіночу вдачу. Після двох років не-
спокійного подружнього життя його Зіна, хоч і не здавалася Борису 
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Михайловичу  світлим ідеалом, влаштовувала його в усьому. Хто ще 
з панянок їх кола зміг би терпляче ставитися до того, що її чоловік 
весь час  кудись їде?  Непокоїло лише небажання дружини мати 
дітей, що могло скласти певну загрозу  родинному благополуччю. 

  Розлогою дугою лягло за заворотом Десни інше село, більше 
схоже на невелике містечко. 

− А ось і стародавній Моровськ! Там, на горі, за рясними вербами 
стоїть будинок, у якому твій покірний слуга народився. Пам’ятаю, 
як мирно сусідували тут між собою українці та євреї. Протоколом 
будівельного відділу Чернігівської губернської управи від 13 січ-
ня 1889 року було затверджено проект будівництва в Моровську 
єврейської молитовної школи. Але, як то кажуть, щастя біжить, а 
нещастя летить. Настав 1905 рік, коли євреї тікали звідси від по-
громів. Відмінним чоботарем був мій батько, і не було людини в 
навколишніх селах, яка не знала б Михайла Кауфмана, проте двері 
своєї хати відчинив йому тієї жахливої ночі лише дід Гнат, батько 
Семена Козаченка, котрому привезли ми сьогодні жорна. 

− Як реагувала влада на погроми?
− Ніяк. Зверталися зі скаргами до вищих інстанцій про невжи-

вання заходів приставом Остерського повіту щодо  захисту майна 
євреїв від погромів. Та все марно.

− Не дай,  Боже, такому повторитися. 

  Новий вітряк – радість та гордість Семена Козаченка, здавалося, 
давно чекав можливості повернути до вітру свої руки-крила й проде-
монструвати   світові  здійснене втілення надій та сподівань хліборобів. 
Неквапливі воли встигли підкотити вози із жорнами до млина, коли Семен 
скоріше здогадався, ніж почув, що його кличуть. Інстинктивно озирнув-
шись, побачив Ольгу, свою дружину, яка, неприродно перевалюючись із 
ноги на ногу, тримаючись обома руками за живіт,  бігла до млина. 

 Семен відвернувся, не бажаючи показати свого невдоволення з 
приводу появи дружини. «На останньому місяці вагітності Ольга. 
Сиділа б краще вдома та готувала на всіх вечерю, без неї б упорали-
ся! Як одружилися, року не було, щоб не була вагітна. Інші жінки, 
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поки годують немовля, − ялівки. А ця – хоч і мала, як горобець, а 
плодюча, немов крільчиха. Воно й непогано, помічники підростають. 
Але ж зовсім роздягнуть та роззують нас діти, поки зростуть!» − 
міркував Семен. 

− Чого ти не сидиш вдома?
− Ой, лишенько! Батько впав із лавки – розбився! Я на городі 

картоплю копала. Заходжу до хати, а він лежить на підлозі,  і − вже 
холодний.  Погана прикмета. Гальмує Господь  установлення жорен.

− Лихо! Але не мели з гарячки, що попало. І не голоси, щоб 
дитині не нашкодити. 

  Збирали Гната Козаченка в останню дорогу тихо, без метушні,  
як і належить збирати людину, що гідно прожила свій вік, щоденно 
здобувала непосильною працею хліб насущний та залишила по собі 
добре ім’я ще й  численних нащадків старовинного козацького роду.

  Найстарший син збив соснову труну. Це його, Тимофія, відділив 
батько, щойно парубок одружився. Поставив синові добру хату, не 
поскупився наділити чималою земельною ділянкою. 

 Середульший син збив дубовий хрест. Цього нащадка батько 
теж не обділив. Має Сергій  земельку й хатину. 

  Володіючи правом відкупити синів від військової повинності, − 
один із них мусив іти в солдати, – Гнат відзначився і в цьому, вчасно 
вніс належну суму до державної казни.  

 Не дав батько ні хати, ні землі лише дочці Орині. Так було заведено, 
що дочкам давали тут у посаг повну скриню добра, корову або телицю 
– це обов’язково. А що понад того, залежало від статків та доброї волі 
батька.  Міг червінців наділити, а міг лише вдягти та взути в усе нове, 
– залежно від того, яких зусиль докладала в дівоцтві за прядкою й за 
кроснами, на городі та в хліві, доглядаючи худобу.  І отримала Орина, 
одружившись із тим, кого кохала, все належне. А що понад того при-
пало від батька сестрі,  брати знати не хотіли, бо вважали, що єдина 
дочка  має бути так обдарована  рідною родиною, щоб не закидали її 
свекри докорами, не посилали в  бік Орини лихих поглядів.  

  Відспівували Гната Козаченка в місцевому храмі Хреста Гос-
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поднього, що стояв на майдані біля цвинтаря. Усі вулиці села, прямі 
й широкі, а також звивисті й вузькі, химерно переплітаючись, то 
йдучи від Десни у напрямку лісу, то оминаючи село з усіх боків, 
прямували в решті решт сюди, до майдану з його старовинною 
дерев’яною церквою. 

 Батюшка, який добре знав своїх парафіян, відправивши похорон, 
отримав за це належне частування, але  церкву не замкнув, зали-
шився стояти на церковному порозі, чекаючи, поки траурна процесія 
пройде на  поминальний обід. Хотів поспілкуватися з молодшим із 
братів Козаченків. Усвідомлюючи, що будь-яка розмова з парафія-
нином, який щойно поховав свого батька, буде невчасною, він все 
ж таки дочекався Семена. 

− Сину мій! Сумую разом із тобою через непоправну втрату та 
звертаюся з проханням найближчим часом відвідати церкву, щоб 
мав я змогу висловити  свої думки з приводу важливої справи, яка 
стосується тебе. 

− Прийду, святий отче.

  Численні нащадки відомого нам козацького роду хоч і не були  
того дня  залишені напризволяще, мали змогу тривалий час належати 
лише собі.  Їх дитячий світ, яскравий та щирий, був переплетінням 
реальності та фантазії з приводу побаченого й почутого, аналізу та 
синтезу певних подій і фактів, вчинків та міркувань знайомих людей. 

  Скуштувавши поминального колива та надавши дорослим мож-
ливість займатися важливими справами, всі вони, керовані Галею, 
старшою дочкою Семена та Ольги, вмить опинилися біля вищезга-
даного млина − місця неабиякого дитячого захоплення. 

  Розіславши на одному з жорен, що лежали на землі, хустку, Галя 
дістала з корзини все, що отримала вдома від матері: хліб, варені 
яйця, малосольні огірки, кожному – по шматку ковбаси та смаженої 
риби. Смачну ковбасу, суцільно вкриту тонким шаром ароматного 
топленого сала, − донедавна про всяк випадок зберігалася в льоху,  
тому не встигла нагрітися до температури повітря, – дітлахи, що 
скучили за делікатесом, проковтнули миттю. 

− Чому це ти не попрощалася з дідом Гнатом? Треба було поцілу-
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вати небіжчика в чоло! − У справах виховання сувора старша сестра  
інколи заміняла братам та сестрам матір. Особливо часто доводилося 
Галі повчати примхливу Одарку, яка мала  про все власну думку. 

  Одарка, незграбна й сторожка, ніби скуйовджений горобець,  
давно  звикла до того, що Галя ні на хвильку не випускає з її очей. Не 
маючи звички сперечатися, вона відзначалася твердим характером.  
Похнюпившись,  звільняла яйце від шкаралупи і терпляче чекала, 
поки сестра зверне  увагу на когось із братів. Галя  була старшою 
від Одарки на два роки і розуміла: якщо вона не отримає від сестри 
відповіді, муситиме згодом терпіти всі витівки Одарки й навіть 
поступитися їй незаперечним авторитетом старшої сестри. 

− Буде дід на тебе сердитися, – повчала Галя, − насниться серед 
ночі.  Ти ж у ліжку «Лягаю я  спати» не читаєш. 

  Одарці, дійсно, ліньки було молитися на ніч, бо вкрай зморюва-
лася за день.  В її обов’язки входило: наловити на мілинах та при-
тягти додому кілька корзин скалок для свиней, стежити на Десні за 
качками, аби не  пришкандибав ненажерливий виводок передчасно 
у двір. Саме тому середульша сестра смерком ледь трималася на 
ногах. Але вона не хотіла, щоб гостроока, незважаючи на більмо,  
Галя довела до відома батьків, що вона, Одарка, не молиться, і тому, 
пересиливши себе, зізналася: 

− Я боялася. 
− Я теж боявся, – веселий бешкетник Назар, найстарший із братів, 

устиг уже пообідати. Новенькі штанці, закріплені на його худорля-
вому плечі єдиною шлейкою, не давали хлопцеві можливості легко 
залізти на крило млина, яке майже торкалося землі. Щоб остаточно 
не зганьбити  себе в очах молодшого брата, він, облишивши марну 
справу, спробував сховатися від сонця за вітряком. 

  Молодший із братів Роман, не по літах серйозний та вдумливий, 
хвостом потягся за Назаром. 

− А  коня ганяти вночі на пашу не боїшся? −  Романові поки що 
не довіряли такої важливої справи,  в його обов’язки входило лише 
напувати буланого.  

  Назар не вважав за потрібне звітувати перед молодшим братом. 
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Сівши за млином навпочіпки, намалював дрючком на землі велику 
спіраль, позначив на ній безліч крапок, та голосом, що інтонацією 
нагадував батьківський, покликав сестер:  

− Бігом сюди! В белебеткатку грати. Цур, я починаю.
  Одарка, рада від того, що можна на деякий час забути і похорон 

діда, і страх перед можливістю набути в родині лиху славу безбож-
ниці, приєдналася до братів. Але попередня тема розмови була, на 
її думку, не вичерпана, тому, помовчавши трохи, вона з таємничим 
виглядом зашепотіла:

− А ще я русалок боюся. Вони кого завгодно залоскотати можуть. 
І горбатої  баби, що біля лісу живе. Кажуть, стара розводить вужів 
і наказує їм носити  молоко від сусідських корів. 

  Обговорювана тема найближча Назарові, і хлопець залюбки 
долучається до розмови: 

− Еге ж. У тої баби мак на городі росте. Напоїть відваром − не 
прокинешся. Якось покликала мене –  в її двір у шкоду лазив.  Хотіла 
дати грушу – у неї в саду фунтові є. Ні в кого в селі таких немає. Не 
на того напалася.  Я − мерщій тікати.   З переляку душа в п’ятках 
опинилася.  − Назар озирнувся довкола, згадавши ще щось, хотів  
викласти обставини інших випадків спілкування з загадковою ста-
рою, коли почувся  глухий, стриманий стогін.  

 Найменша сестра − однорічна Софина, опукла й важка, як 
стиглий гарбуз, яка весь час зосереджено смоктала малосольний 
огірок, мало не вдавилася великим його шматком і, закашлявшись, 
втративши  рівновагу,  гепнулася з жорна, на якому сиділа, в колючу 
стерню лободи.  

  Звична до таких ситуацій Галя, не гаючи  ні хвилини, підхопила 
сестру на руки й зробила спробу дістати пальцем із рота дитини капос-
ний шматок. Не домігшись бажаного результату,  спритно перевернула 
сестру головою донизу і, тримаючи  дитину на вазі, загадала Одарці, 
яка підбігла, плескати долонею  Софину по спинці – дитина вже синіла 
від крику. Злощасний шматок  огірка разом із вмістом шлунка благо-
получно залишив горло малої, і Галя, негайно забувши про небезпеку, 
що загрожувала сестрі, надавши Софині  рівноваги, почала витирати 
хусткою зарюмсане обличчя малої. 
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− Ото − велике «цабе»! Казала ж тобі, прожовуй як слід. Одразу 

не ковтай.  Ну чого ти скиглиш? Люди бувають з посміху! Засмійся, 
дам копійку. 

  Опорядивши сестру, накрила жорно хусткою, посадила на нього 
Софину   і лише тоді помітила  на втертій, плоскій поверхні каменя 
заглиблення, що нагадували якісь літери. Дванадцятирічна Галя 
погано читала, проте букви знала добре. Кмітлива, вона зрозуміла, 
що відбиток на камені позначає чиїсь ініціали. Не знаючи, чиї саме, 
поквапилася перевести розмову на інше. Пошитися в дурні перед 
братами й сестрою через таку дрібницю головата дівчинка не мала 
наміру.  

− Відгадайте загадку. «Стоїть сутула горбатий, на все село ба-
гатий».

− Млин! − в один голос вигукнули брати. 
− «У хлів іде без шкіри, а виходить зі шкірою».
− Паляниця! – засміялася Одарка, на мить забувши  свої образи 

на сестру.
− «Б’ють мене ціпами, ріжуть мене ножами; за те мене отак 

гублять, бо всі мене дуже люблять». Що це таке?
− Со це таке? – луною відгукнулася мала Софина. 
−  А ось це? «Риба – вода, ягода – трава, що всьому голова»? Не 

второпаєте? – наполягала на своєму найстарша сестра. 
−  Хто його знає! – розгубилася малеча. 
− Мірошника діти, а не знаєте. Хліб! – засміялася Галя і, звер-

нувшись до малої, попросила: − Скажи, Соню: «Па-па»! 
− Ба-ба, −  белькотіла дитина, тримаючи в рученятах важкенький 

окраєць.       
  Не володіючи достатнім лексиконом, звернулася Галя ввечері 

до батька із запитанням: 
− Тату, хто робить жорна? 
− Чув я, що возять їх із-під Новгорода-Сіверського, а хто ті жорна 

виробляє, не знаю. 
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  Панотець Михайло − в миру Михайло Іванович Тихий − 

настоятель місцевої церкви Хреста Господнього, що оселився в 
Соколівці кілька років тому в просторому будинку на майдані, на-
косив на світанні сіна для телиці та, обтрусивши рясу від пилу, сів 
за ранкову трапезу. 

  Матінка Єфросина – невеликого зросту, сіроока й русява, по-
стійно заклопотана тим, що вона − дружина священика, поставила 
на стіл легкий сніданок: шматок житнього хліба, двійко варених 
яєць і склянку   молока − таке снідання батюшки, який не грішив 
ненажерливістю. До того часу матінка подоїла та вигнала в череду 
корову, засунула в піч чавуни з картоплею для свиней і, кинувши туди 
ж дрова, поставила горщики, щоб, чиркнувши сірником, вчасно, поки 
не прокинулися  діти, мати не лише свіжий сніданок, а й апетитний,  
настояний у печі, борщ на обід. 

  Нелегко було молодому подружжю звикати до сільського побуту. 
Передреволюційний вихор подій початку століття, скаламутивши 
голови   однолітків, вніс дискомфорт у їх власні серця, розбурхав 
свідомість  захоплюючими ідеями перебудови суспільства.  Сумні-
ви з приводу правильності вибору свого призначення не залишали 
молодого священика аж до того часу, поки не занурився він із 
головою в богоугодну подвижницьку працю в цьому селі. Йому 
не довелося ні ламати тутешні селянські  традиції, ні нав’язувати 
парафіянам своїх думок з приводу відомих християнських істин. Те, 
з чим прийшов отець Михайло до людей, не було новим. Усі десять 
господніх заповідей входили з материнським молоком в душі пере-
важної більшості селян. Багатовікова епоха християнства зробила 
свою добру справу. Отець Михайло та його дружина вважали, що 
епоха ця, забезпечивши на віки непохитність своїх засад та потяг 
парафіян до моральної чистоти, досягла свого апогею і готові були 
присвятити себе подальшому зміцненню її фундацій.  

 Поснідавши та попередивши матінку, що може затриматися до 
обіду, отець Михайло попрямував до церкви. Незважаючи на будній 
день і жнива, біля місцевого храму зібралися на той час усі, хто мав 
до батюшки яку-небудь справу. Кілька теслярів, яких найняли від-
ремонтувати церковний ганок,   чекали під розлогою тополею, поки 
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привезуть дошки. Побачивши священика, вони підвелися, зняли 
картузи й поклонилися. 

− Бачу, бачу, що прийшли всі. Дошки скоро будуть.  Чекайте, не 
розходьтеся.  

  Невисока молодиця в чорній спідниці, отороченій  по низу 
яскравою стрічкою, та в стьобаній корсетці, одягнутій на розшиту 
червоно-чорними візерунками сорочку із домотканого полотна, 
приклалася в поклоні до руки священика. 

− Святий отче, сповідатися хочу. 
− Зачекай, Палажко. Спочатку поговорю з твоїм чоловіком.
  Підходячи до церкви, отець Михайло  помітив високу постать 

Кіндрата Вірьовки, чоловіка Палажки, що смалив  цигарку, опершись 
об церковну стіну. 

  − Бісівське зілля тягнеш, сину мій? Це – гріх. Але схвалюю, 
що прийшов-таки на моє прохання. Зайди до церкви, говорити при-
людно з тобою не буду. 

  Знявши кашкета з лакованим козирком, Кіндрат перехрестився й 
переступив церковний поріг. Несподівана прохолода й напівтемрява  
створили б відчуття перебування на дні колодязя, якби не запах воску 
та світло, що лилося з-під стелі церкви, де розташувалися високі 
вікна − багатобарвний, візерунчастий вітраж. 

  Отець Михайло підійшов до ікони Хреста-Спасителя, що висіла 
біля   іконостасу, та, осінивши себе хрестом,  прочитав  пошепки 
«Отче наш», додавши в кінці: «Допоможи навести раба Божого 
Кіндрата на праведний шлях». 

− Ти – грішний, сину мій? – звернувся  до парафіянина, що стояв 
поруч. 

− Так, святий отче.
  Гострий на язик та впертий − хоч вухо ріж черепком −  Кіндрат, 

потрапляючи до церкви, не був тією людиною, що догори щетиною;   
це не залишилося поза увагою священика. 

− Де здибало тебе таке лихо? – отець Михайло був наділений 
умінням підводити парафіян до усвідомлення дрібних та значних 
гріхів поступово. 
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  Похнюпившись, Кіндрат видавив із себе невластивим йому 

високим речитативом:
− Застосовував насильство, лаявся. Отче, як було жінку не по-

бити? Адже вона, гадюка, з батьком моїм перелюб мала! Чи Ви таке 
чули, щоб невістка зі свекром грішила? Така біда, хоч з мосту та 
у воду! Узяв віжки, відгамселив трішки. Забажала печеного льоду,  
отримала своє. Свині на городі одна честь – поліно. Надалі розум-
нішою буде. Адже ми з нею вінчалися, – Кіндрат раптом запнувся 
й, охопивши голову руками,   беззвучно заголосив.  

 − Плач, сину мій, зі сльозами стікає горе, як дощ у сухий пісок. У 
житті, як на довгій ниві, всяке трапляється. Молись, Господь почує.  

− Святий отче!  Хай би її забрали геть із одежею! Душа вогнем 
горить. Стид, хоч і не дим, а очі виїсть. Як жити далі?  

− Запам’ятай, що я тобі скажу. Дякуючи Богові, зазнаємо ми 
лише тих випробувань, котрих заслуговуємо й  здатні подолати без 
будь-якого збитку  нашій совісті. 

− Як це?
− Пригадай, чи не кривдив ти свою дружину, був у шлюбі завжди 

терплячий та поступливий? 
−  Інколи ображав, як без цього! Але ж − не навмисно, спересердя. 
− Ось бачиш, за гріхи карає нас Господь. Не підкидай дровець у 

вогонь, мовчанка згасить будь-яку суперечку. Покора стіну пробиває. 
Пробач дружині своїй усім серцем, бо немає в цьому світі людини 
без гріха.  Добре роби, добре й буде. 

− Серцем пробачити не можу.  Сам я – не перелюбник.
− Зміряй гординю, не пнись, як жаба до гусеняти. Люби свою дру-

жину, як  себе самого. І молись. Господь наставить на добрий розум. 
  Переступаючи з ноги на ногу, Кіндрат витер верхом кашкета 

вологі очі й,  приклавшись до руки священика, попростував важкою 
ходою до дверей.  

− Поклич свою дружину. Знала жінка, як укусити, прийшов час 
кров замовити, − дивлячись услід парафіянину, зітхнув батюшка. 

   Палажку, що не забарилася перед  ним постати, отець Михайло 
відразу ніби то не помітив. Його увагу вже не вперше привернули 
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тріщини на окладі   ікони Божої Матері. Святий образ, як і багато 
інших церковних ікон, давно пора було реставрувати. Кіптява від 
воскових свічок, що десятиріччями  осідала на товстий шар лаку, 
як і сам лак,  що втратив із часом прозорість, зробили майже не-
можливим зорове сприйняття святого образу. 

− Слухаю тебе, дочко моя, – звернувся отець Михайло до Палаж-
ки, що зажурено дивилася собі під ноги. 

  Жінка звела погляд на батюшку і, не мовивши ні слова, впала 
перед ним на коліна. 

− Пробачте, отче, нечистий звів! Вагітна я. Перелюб зі свекром 
чинила. Обділив Господь діточками. А дитинку, ой, як треба! Я й 
розсудила: то не гріх, якщо − не від чужого. І чоловікові моєму − 
Кіндрату – буде рідна кров. А вийшло он як. 

 Отець Михайло був збентежений відвертим зізнанням грішниці. 
Йому, поборнику моральності, який заздалегідь вирішив накрити 
грішницю, так би мовити, мокрим рядном, тобто говорити прямо 
з тією, хто зробила криво, довелося відмовитися від свого наміру.  
Слова іншого змісту відшукав у своїй душі  не одразу. 

 − Піднімись, дочко моя, з колін, бо все − в руках Господніх. В 
утробі маєш не лише плід гріха свого, але й вистраждане тобою 
чадо. Носи його гідно, бо, якщо Господь допустив зачаття, він має 
намір благословити народження. Дурень тебе осудить, а розумний 
розсудить. Помолися, щоб зглянувся Творець і, простивши гріхи, 
направив тебе на шлях істинний, укріпивши віру в його, Господа, 
справедливість. 

  Отець Михайло говорив парафіянці єдино правильні, з його точ-
ки зору, слова, навіть у думках не даючи собі дозволу на осуд жінки, 
що вчинила гріхопадіння  задля святої справи продовження роду. 

− Батюшка, − Палажка зняла з пальця обручку та простягнула її 
отцю Михайлові, − не відмовтеся прийняти в дар церкві!

− За золото хочеш купити у Всевишнього прощення? Господь 
– непідкупний, − в голосі батюшки забриніли жорсткі нотки. – Об-
ручка на твоєму пальці свідчить про непорушність шлюбу. Іди собі 
з Богом та пам’ятай, що я тобі сказав. 
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  Почувши стукіт дощок, вийшов на ганок. Серед найманих 

робітників побачив на свій подив Семена Козаченка. Минуло два 
тижні з того часу, коли він просив парафіянина зайти до церкви. 

  Високий та кремезний Семен, легко підхоплюючи з воза дво-
метрові дошки, кидав їх ближче до церковного ганку, від чого картуз 
його, що збився на потилицю, відкривши густий чуб, змінював з 
кожним наступним кидком  положення відносно лоба свого влас-
ника; саме це надавало обличчю чоловіка хвацького вигляду. Отець 
Михайло мимоволі замилувався вправністю батька великого сімей-
ства.  Він був упевнений, що саме на таких людях, як молодший 
Козаченко, тримається споконвіку селянський уклад.  

  Упоравшись із дошками, задоволений собою, Семен постав 
перед священиком.

− Добридень, святий отче. Перепрошую, що не прийшов раніше. 
Ніколи було.    

− Певно, з млина не виходив? Роботі сідаєш на шию, не вона тобі. 
Це – добре, але діла тримайся, від церкви не відбивайся.  

− Треба б якось той млин освятити.  
  Отець Михайло не образився на Семена за те, що не поспішав 

той дізнатися, чому так потрібно було батюшці говорити з ним, 
простим парафіянином.   

− Справа – необхідна. Освятимо вітряк. Давай усамітнимося, 
говорити про важливі справи звик у церкві. 

  Семен здогадувався, про що хотів вести з ним розмову місце-
вий священик, тому зволікав з приходом до церкви. Старша дочка з 
Різдва не відвідувала церковно-приходську школу, де отець Михайло 
викладав Закон Божий. 

− Ти − письменний, сине мій?
− Пишу та читаю.
− А твоя дружина?
− Ольга – неписьменна. А навіщо їй? Бабська дорога – від печі 

до порога. 
− Ти − справний господар і розважливий чоловік, Семене. Бать-

ківське  слово в родині – закон. Незважаючи на це, твоя кмітлива 
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дочка може залишитися неписьменною. Мудрий ще ніхто не вро-
дився, а навчився. Два роки минуло, як збудували у селі нову школу, 
а дівчатка й досі ухиляються від занять. Що на це скажеш?

− Не штука − наука, а штука  – розум. Йому не навчишся. Був би 
радий, святий отче, щоб ходила Галя до школи, але ж вона − перша 
помічниця в домі. Без її допомоги жінка не впорається. Вчення в 
щасті окрашає, а в нещасті утішає, проте найбільше багатство −  
здоров’я. Слабує моя донька.  

− Галя нездужає? 
 Удруге за останній час згадавши про кляте більмо, Семен за-

певнив батюшку:
− Дитину напризволяще не залишимо. 
  Отець Михайло замислився. Він покладав неабиякі надії на 

розмову з Семеном і сподівався, що розумна дівчинка повернеться 
за парту, щоб у подальшому, завдяки своїм винятковим здібностям, 
продовжити навчання. Хотів порадити звернутися з дитиною до 
лікаря, але  згадав про таке, що спонукало його змінити свій намір. 

− Сину мій! Твої батько й мати, а також тесть і теща були гідни-
ми, побожними людьми. Тобі, звичайно ж, відомо, що дід Галі по 
матері,  чумакував. Доля чумацька гірка й щастя щербате, проте мав 
твій тесть   неабиякий хист − установлював  на церковних маківках 
хрести. Нащадків  богоугодних людей Христос не обходить своєю 
милістю. Моя тобі порада: з вірою в господнє заступництво йти з 
дочкою в Чернігів до чудотворної ікони Божої Матері помолитися 
й попрохати повного зцілення дитині. Було б добре приурочити 
паломництво якомусь церковному святу. Великодню, наприклад. 
Нехай допоможе тобі в цій справі Господь. 

  Юхимові Гладкому, більш відомому в селі як Юхим Сухий, не щас-
тило. Ще парубком заслав у Максим старостів до тамтешньої красуні Ки-
лини, за якою впадав протягом кількох років, та вона  відповіла йому так:

− Парубок ти, Юхиме, хороший і чоловіком, вважаю, будеш 
чудовим. Але ж обіцяв посватати мене Іван. Відішлю до нього по-
сланця. Якщо не пришле негайно старостів, піду за тебе. 
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   Дуже засмутили Юхима такі слова коханої дівчини, проте не 

образили,  тому разом із Килиною терпляче чекав на відповідь свого 
суперника. 

   Іван же, якому не менше ніж Юхиму подобалася красуня,  
дізнавшись, чим може загрожувати йому подальше зволікання з 
одруженням на рішучій Килині, притьма прибіг сам, ще й старостів 
привів за собою. 

  Хоч і не подала дівчина Юхимові традиційного в такому ви-
падку гарбуза, проте по самолюбству хлопця вдарила боляче,  тому 
вирішив він, не зволікаючи,  засватати іншу красуню. 

  Залишивши дівчину своєї мрії разом зі щасливим суперником 
обговорювати подробиці облаштування їх подальших стосунків, по-
прямував Юхим зі старостами просити руки генеральської покоївки. 
Далеко йти не довелося, оскільки будинок відставного військового, 
що доживав  віку в Максимі, стояв навпроти. 

  Колись грізний воєначальник не лише не прогнав з очей непро-
ханих гостей, а ще й порадив покоївці – звали її Дунею – не про-
ґавити  свого щастя, відповісти згодою парубкові, що був відомий 
у селі спокійною вдачею й неабиякою завзятістю. Діставши згоду 
батька й матері, зробила це Дуня  з  великою  радістю. 

  Вона була п’ятою донькою в родині і, незважаючи на те, що не 
присідала в генеральському домі ні на хвилину, не встигла ще через 
молоді роки придбати собі гарний посаг.  Проте догодити своїм 
господарям юна покоївка, мабуть, зуміла, інакше не поїхала б до 
церкви під венець із нареченим на генеральській трійці вороних і про 
красу її вінчального вбрання, подарованого щедрою генеральшею, 
не шепотілися б на призьбах місцеві дівчата. 

  Умиротворений Юхим, їдучи в день вінчання на згаданій трійці 
вбік церкви, звичайно ж, розумів, що лихим доброго не псують, але 
від вікна  колишньої коханої не відвернувся, сподіваючись зустрітися 
з гордовитою Килиною поглядом. Невже й золоті вудила нашому 
коневі не милі? 

  Хоч і робила вигляд примхлива Килина, що не цікавить її зовсім 
весільний екіпаж за вікнами,  не могла не поглянути в той бік, не 
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відзначити про себе з жалем у серці красу молодої, вишуканість її 
вбрання та щасливий вираз обличчя молодого. 

  Якби птахам влітку співалося так весело, як навесні! Якби люди 
були завжди такими щасливими, як у день вінчання!

  Незважаючи на те, що мав Юхим неабияке здоров’я й тягнув 
селянську лямку, як віл тягне навантажений віз, у хаті його не було 
тих статків, які  мала в своїх оселях заможна частина його одно-
сельців. Через несприятливі обставини, а може, через відсутність 
хліборобського талану, котрий підказує, як треба діяти, щоб весною 
город був багатий на квітки, а восени – на снопки, земля його родила 
не рясно. На три городи мав одну гарбузу, від колосу до колосу не 
було чути й голосу. Хліб сіяв на хліб, тому ні  молотив  Юхим, ні 
віяв.  Якщо весною городи сусідів були взірцем доглянутості,  його 
ділянка, незважаючи на неймовірні зусилля Дуні, повнилася не 
лише нешкідливими лободою та в’юнком, а й підступним, зовсім 
непотрібним  у господарстві пирієм. 

−  Ніколи не впораєшся ти з бур’янами, Дуню, доки будеш но-
сити їх у хлів замість підстилки худобі. Їхнє насіння разом із гноєм 
повертається навесні в город,  − допомагала молодій господині по-
радою більш досвідчена в таких справах сусідка. 

− Добре угноїш – урожай потроїш, – відбивала такі накиди Дуня.
    Від кого було їй переймати всі тонкощі роботи в городі? Хоч 

і була селянкою, але ж у дівоцтві не сапувала, як не працювала на 
своїй землі її мати – відома майстриня, що ткала  плахти. У витворах 
її рук красувалися не лише місцеві дівчата й молодиці, а й ті, хто при-
їздив сюди із замовленнями зі всіх навколишніх сіл. Картаті плахти 
з тонкими геометричними орнаментами для дівчат і витримані в 
більш стриманих фарбах з майстерно підібраними візерунками для 
молодиць відрізнялися від фабричних своєю вишуканістю, за ними 
не треба було далеко їхати, достатньо було зробити  замовлення за-
здалегідь. Якщо заїжджі модниці могли розрахуватися з Дуниною 
матір’ю за майстерну працю, запропонувавши їй певну суму асиг-
націями, то місцеві молодиці, бажаючи віддячити ткалі, охоче йшли 
зі своїми сапами на її город, щоб могла вона, не відволікаючись на 
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земляні роботи, займатися своєю справою, яка потребувала особливої 
вправності й неабиякого хисту.    

 На відміну від матері, Дуня не була майстринею в ткацтві, проте 
рядна та рушники в неї, як і в інших селянок, виходили чудові. Від 
неньки перейнявши терпіння й наполегливість в усьому, що б не 
робила, сама почала згодом давати декому поради по господарству: 

−  Ризикована ти хазяйка, сусідко, якщо підмазала запічок глиною 
зі старої хати. Там водилися таргани. 

   Земельний наділ, виділений Юхиму батьком, міг би вважатися 
чималим, якби не був на третину засаджений сосною, котра потре-
бувала постійного догляду. Радіючи молоденькому сосняку, що зі 
всіх сил тягся до неба, мріяв Юхим про той час, коли увійде його ліс 
у пору користування. І тоді на місці старої хати, що дісталася йому 
від діда, постане новий будинок, великий та красивий, з високими 
підвалинами та різьбленими віконницями. Саме така  хата вразила 
Юхима своєю красою в сусідньому Моровську, куди він, будучи 
ще дитиною, возив із батьком на Успенський ярмарок  свіжий мед. 

  Сьогодні прокинувся Юхим раніше, ніж звичайно, і, щоб не 
розбудити дружину, вставати не мав наміру. Добряче натоплена з 
вечора груба до ранку встигла охолонути, а грудневий світанок не 
поспішав забарвити синявою обмерзлі шибки.  

 Привільно розкинулися на печі уві сні діти. Двох спадкоємців 
послав  Юхиму й Дуні Господь.  Обох треба взути, вдягти й про-
годувати. Тому й не спить батько, міркує, як звести кінці з кінцями. 
Пшона та гречки до весни  вистачить, а ось жита – обмаль. Нестат-
ки гонять з хатки. Доведеться  йти на млин у найми. Хоч і нелегка 
праця – день у день тягати на собі мішки із зерном та борошном, 
однак на хліб там заробити  можна. 

  Уві сні поворухнулася Дуня. Обережно прикрив оголене плече 
дружини збитою на бік ковдрою. Не радіє жінка його наймам, бо 
вдома роботи – хоч запрягайся. Сітку нову треба сплести, інакше 
риби на столі влітку не буде. Старий віз ось-ось розвалиться, до 
весни треба новий збити. Потрібні дрова. Ті, що заготовив на зиму, 
вже витопили.
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− Не спиш? − прокинулася Дуня. – Давай разом не спати, − об-

няла чоловіка теплою рукою. 
− Думаю, як нам з тобою протриматися до весни. 
− Батьки обіцяли допомогти, онуків без  хліба не залишать. Як 

на мене: ліпше своє мале, ніж чуже велике.
  Скільки й знав свою Дуню, завжди була такою. Завидки на чужі 

пожитки її не брали. Не кривила жінка писка біля порожньої миски. 
Інколи лягала без вечері,  аби без боргів устати. Сам Юхим спокою 
та впевненості в завтрашньому дні ніколи не мав. Розраховувати 
на допомогу родичів теж не звик.  Тим паче, що батько його був 
середній хазяїн – торби по боках, сам – посередині.  

  Дуня, зітхнувши, м’яко відсторонилася від чоловіка.
− Будемо вставати чи що?
− Лежи, ще рано, − посміхнувся, заглядаючи жінці у вічі.  
  Доторкнулася губами до плеча чоловіка, прошепотіла тихо: 
− Любий мій, коханий!
  Тепла хвиля ніжності до дружини й палкого бажання огорнула 

Юхима неосяжним, м’яким маревом, накрила з головою та дозво-
лила, перекресливши реальність, наблизити ту мить, у якій панує 
відчуття всеосяжного щастя. Але разом із бажанням зупинити 
миттєвість виникла  думка, яка переслідувала Юхима  з тих пір, як 
він одружився, − непереборне відчуття того, що поруч із ним − не  
дружина, мати його дітей, а та, інша, що знехтувала ним колись, − 
кохана Килина.  Застогнавши, ніби від болю, Юхим відкинувся на 
подушку. 

− Що з тобою, рідненький? Щось болить?
  Пригорнув жінку до себе, поцілував у скроню.
− Треба вставати. Відстанеш годиною − не здоженеш родиною.
  
  На млині зранку людно. Кілька саней примостилися неподалік, на-

водячи  всіх, хто підходить та під’їжджає сюди,  на думку, що, як би не 
хотілося кожному впоратися зі справами негайно, короткий зимовий 
день і черга, що утворилася, не дадуть змоги здійснити такий намір. 

  Акуратно складені напередодні мішки жита вже чекали своєї 



29

_________________________________________________________Жорна                              
черги, коли Юхим, ледь розвиднілося, в супроводі старшого сина 
підійшов сюди з невеликою торбою.  Небагато жита назмітав чоло-
вік у своїх засіках. Не більше ніж пуд.  «Не первина – з порожнім 
мішком до млина», − мислив, поки ніс ту торбу на собі. Коня не 
запрягав, пожалів. 

 Заможні господарі везли сюди не один мішок і не два – по 
декілька.  Гордовито лежали на санях чужі торби зі строкатими 
мітками на боках. 

  Семен Козаченко – господар вітряка – побачивши Юхима з 
хлопчаком, удостоїв їх особливої честі:  привітно посміхаючись, 
поручкався  спочатку з батьком, потім із сином, не забувши при 
цьому сказати:

− Помічник  у тебе, Юхиме, підростає. Я звати хлопця?
− Арсеном назвали. 
− Мабуть, уже за плугом ходить? Он який виріс! Скільки йому?
− Чотирнадцять восени було. 
− Старший за мою Галю на два роки, а всі п’ятнадцять хлопцеві 

дати можна.  Занеси, Юхиме, свою торбу до млина і приходь завтра 
в полудень за борошном. Грошей з тебе мені не треба. Бачу, жита 
маєш обмаль. Радо візьму тебе в найми. Не скривджу. Без хліба 
сидіти не будете. 

− Дякую, Семене Гнатовичу. Прийду.
 
   У чужій оселі й тріска б’є. Відтоді, як Палажка завагітніла, 

життя не стало їй у тісній хаті, де звично тулилася численна чоло-
вікова рідня. Свекруха, котра звикла керувати на правах господині, 
нюхом уловивши в тому, що трапилося, наближення краху своїх 
засад, лише зрідка зверталася до невістки, яка вчинила нечуваний 
гріх, намагаючись, якщо не  випхати Палажку з оселі, то хоч вивести.  

   Приголомшений Кіндрат  рвав  на ходу підметки, аби на кілька 
днів із якихось тільки йому відомих причин відлучатися з  дому. Якби 
йому роги, весь мир переколов би ображений на дружину чоловік. 

  Свекор Палажки, який заварив цю кашу, робив вигляд, що не він 
рибу ловив, не він і ноги замочив. Намагаючись не потикатися на очі 
ближнім,  щодня зникав кудись у справах, що набули раптом, з його 
погляду, неабиякого значення. 
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  Утаємничені в сімейну оказію, молодші брати Кіндрата   зі зло-

втішною цікавістю спостерігали за животом Палажки, що набував 
дедалі більшої опуклості. 

  Терпляче сприймаючи таке ставлення до себе, постаріла та 
змарніла, Палажка почала часто відвідувати своїх рідних, залишаю-
чись у них іноді на кілька днів, що завдавало туги її батькові, котрий 
губився в здогадках з приводу  тривалих візитів заміжньої дочки. 

  «Не та сирота, що роду нема, а та сирота, що долі не має!» 
− бідкалася Палажчина мати. Намагаючись сприяти збереженню 
сімейної таємниці, стара тільки те й робила, що бігала до церкви, 
щоб  допомогти дочці молитвами. 

  Через те, а може з іншої причини, ніхто в селі не здогадувався, 
які негаразди оселилися в родині Кіндрата. Нетерпимі до всього, що 
було за межами їх уявлення про добро і зло, охочі до сенсацій міс-
цевого значення баби та молодиці, побачивши Кіндрата та Палажку, 
не шелестіли за їх спинами, як віником по хаті, а звично віталися з 
ними, проводжали подружжя доброзичливими поглядами.  

  Коли ж надійшов час пологів, випроводила свекруха всіх із хати,  
залишивши  невістку на самоті, сама ж попрямувала до її батьків. 

− Біжи, свахо, за повитухою! Усе, що знадобиться, поклала я на 
видноті. Мене ж облиште.  Не моя це справа – приймати вилупка. 
Не дай, Боже, що станеться, я ще й винна буду. 

 Батько Палажки, який ніколи до цього не бачив сваху сердитою, 
з подивом спостерігав за своєю жінкою, котра, ні словом, ні погля-
дом не  заступившись за дочку, вислухала нечуване з боку свахи 
приниження, як належне,   низько схиливши винну в чомусь голову.  

− Біжу вже, біжу! Спасибі, що покликали!
  Не сподіваючись знайти порозуміння зі сватами, свекруха Па-

лажки вирішила раз і назавжди розрубати той вузол, котрий ніхто 
не знав, як   розв’язати. Говорила, мов клоччя жувала, ніби три дні 
хліба не їла: 

− Заберіть вашу дочку-вовчицю з моєї хати! Ходить, як овечка, а 
буцкає, мов баран. Як сяде прясти, то спить. Робить так, як собака 
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оре. Очима світить, а боком душу тягне. Хай іде  блудна грішниця 
з моїх очей, інакше я за себе не відповідаю! – сіла на лавку й, охо-
пивши голову руками, зігнувшись, тихо застогнала, похитуючись 
із боку в бік усім тілом.

  Не впадаючи в розпач, мати породіллі руки не опустила,  мет-
нулася до сусідки, відомої в селі  повитухи. 

− Пора вже, Степанівно!
 Та ж, здогадавшись одразу, про що йде мова, баритися не стала. 

Мерщій  переодягнулася в усе чисте й, діставши зі скрині обрядову 
хустку, поклала в неї хлібину, рушник та свічку – символи багатства, 
чистоти та світлої дороги для немовляти. Помолившись перед об-
разами, висловила свою думку:

− Не нами заведено, щоб за такою допомогою звертався чоловік 
породіллі. 

− Поїхав  Кіндрат у справах, − збрехала мати Палажки. 
− Двері в хаті не забули відчинити?
− Побіжу, відкрию навстіж.
  Справу свою повитуха знала. Аби подолати біль, дала породіллі 

в руки допоміжний рушник та наказала із силою тягти його на себе. 
Не метушилася й не стрекотала, як сорока.

 Коли ж крик дитини сповістив світ про свою готовність іти до-
рогою життя,  поквапилася порадувати Палажку та її матір:

− Хлопчик народився! На чому будемо різати пуповину?
  Ледь розуміючи, про що йде мова, змучена Палажка нічого не 

відповіла. 
− А на чому можна? – поцікавилася її мати.
− На сокирі, гребені або на книжці. 
− Вчених у нашому роду ніколи не було. Що принесе доля дитині, 

якщо перерізати пуповину на гребені, не знаю. Ріж, Степанівно, на 
сокирі! Буде онук славним козаком. А там – як Бог дасть.

− Так заведено, що хлопця треба в батькову сорочку сповити, − 
обтерши дитину, висловила свою думку повитуха. 

− Знайду. Я – хутко, – метушилася мати Палажки, міркуючи, 
скільки коштуватимуть їй послуги Степанівни. 
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− Багато не беру, – заспокоїла, ніби прочитала її думки, повитуха. 

– Не відмовлюся від полотна на сорочку та відра жита. 
  Не меркантильна була Степанівна. Всіма своїми діями підтвер-

дила відому серед людей думку про повитух:
                          «Наша бабусенька, наша голубонька,
                           Та й не пишна була, 
                           Узяла пиріжок ще й наміточку,
                           Сама й пішки пішла». 

  Мальовничі  околиці старовинного села! Густі та подекуди 
непроглядні ліси; зелені  та  багаті на всіляке різнотрав’я заплавні 
луки, що на кілометр проглядаються з високого берега повноводної 
в своїй нижній течії Десни. Саме там, де за обрієм серед розлогих 
верб золотом виблискує під сонцем низка великих та малих озер, 
що відомі в народі своїми особливими, знаними з глибини століть 
назвами, була біля Соколівки аж до кінця  двадцятого століття при-
мітна в усіх відношеннях заводь, що звалася в селі то Бабиним, а 
то Стариком. 

  Широкий та одночасно глибокий рукав колишнього русла в місті 
свого відгалуження надавав Десні незвичайного прискорення, ніби  
хвилювалася ріка, зустрічаючись зі своїм Стариком, пригадувала 
щось  відоме тільки їй, своє. 

  Облямований з усіх боків розлогими вербами, зарослий в кін-
цевій своїй частині жовтим лататтям і білими водяними лілеями, 
глибоко заходив той деснянський рукав у зарічні луки. Водилася в 
Бабині у великій кількості риба, на частково розорених тутешніх лу-
ках визрівали ближче до осені округлі, важкі кавуни; густі верболози 
наприкінці літа привертали увагу   соколівців ожиною.  Безперечною 
перевагою заводі був той факт, що лежала вона на протилежному 
від села березі Десни, саме це давало їй  можливість століттями 
зберігати свою унікальність у первісному вигляді. 

  Коли квітневого досвіту пристав тут до берега хиткий човен, на 
небі не було ні хмаринки, лише розкошував у всій своїй красі над 
широкою заводдю всюдисущий  місяць. 

  Невисока жіноча постать, одягнена в усе темне, не поспішаючи, 
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осушила весло і, обережно переступаючи босими ногами, зробила 
кілька кроків від корми до носа човна. Через те, що човен був надто 
хиткий чи то з якоїсь іншої причини, постать не досягла своєї мети.  
Втративши рівновагу, тихо зойкнула й опустилася на коліна. За 
хвилину зачерпнула рукою холодну, посріблену байдужим місяцем 
воду. Не зробивши ні ковтка, похитнулася і, боляче вдарившись об 
весло,  впала на дно. Ніким не керований човен, погнавши хвилю, 
відчалив від берега, розвернувся й повільно поплив по заводі. 

  Деякий час ніщо  не хлюпнуло, не шелеснуло очеретом. Аж ось 
із боку човна спочатку глухо, потім голосніше почулося квиління 
немовляти. То замовкаючи на деякий час,  то поновлюючись із по-
двійною силою плач дитини нагадував голос волаючого в пустелі. 
Навколо на сотні метрів не було жодної душі.  

  На Палажку та її сина – це були вони – натрапили ближче до 
вечора того ж дня далекі родичі безталанної жінки, що проплива-
ли повз Бабин  рибальським дубом. Якби не вони, випала б доля 
Палажці лежати на дні ріки разом зі своєю дитиною. Непривітний 
вітер встиг підігнати човен до вищезгаданого місця найбільшого 
прискорення Десни. 

  Не бачачи нічого перед собою, шепочучи якусь молитву, Па-
лажка колисала на руках свою дитину, що вже осипла від тривалого 
крику. Ніяк не відреагувала на спробу своїх рятівників узяти човен 
на буксир, але несподівано зраділа, побачивши здалеку на кручі свою 
матір. Коли ж та зробила спробу підійти до дочки, що зійшла на бе-
рег, Палажка, голосно розсміявшись, поклала сповиток із дитиною 
на прибережний пісок, сама ж, невідомо чому усміхаючись, пішла 
до води.  Її зупинили, вона не пручалася, лише весь час дивилася 
вдалечінь,  ніби намагалася вгледіти там таке, що інші бачити не 
могли. 

  Лихо не вморить, так спотворить. З того часу будь-якої пори 
року старцювала в межиріччі ще нестара, але зовсім змарніла жінка. 
Ходити по селах – не по лісі. Жалісливі до чужого горя, люди не 
розпитували про її  сумну недолю, з чужого лиха не сміялися й не 
прогонили бідолашну геть.  Запрошуючи старчиху до хати та нада-
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ючи їй притулок, садовили знедолену жінку після всіх домашніх за 
стіл, розпитували, що чула й бачила.  

  Палажка відповідала складно, але стисло, ніби боялася прого-
воритися  у відвертій розмові про щось таке, чого ніхто не повинен 
був знати. На ранок вона йшла геть, щоб через деякий час з’явитися 
знову. 

   Усяка пташка своє гніздо знає. До свого роду йшла жінка хоч і 
через воду. Проходячи повз батьківську хату, підводила голову, аби, 
зазирнувши через пліт,  побачити того, хто був для неї дорожчий за 
всіх на світі,  − Івасика, свого синка. Якщо  їй щастило, відчинив-
ши хвіртку, кликала дитину до себе. Сліпе щеня і те до матері лізе. 
Звиклий до таких відвідин, хлопчик підходив, брав запропонований 
шматок  цукру або дешеву цукерку й біг відразу геть, щоб негайно 
забути, як тепло було йому біля матері. Вона ж, озираючись, вити-
раючи кінчиком хустки сльозу, прямувала  далі. 

  Уночі ще тріщало, а вдень уже плющало. Галя, найстарша дочка 
Семена та Ольги Козаченків, правиця своєї матері в усіх домашніх 
справах, устигла виполоскати за хатою в талій воді всіляке дрантя, 
що слугувало найменшому братові пелюшками,  коли її покликали. 
Витерши нашвидку босі ноги об траву, що, тільки-но  звільнившись 
від снігу,  зеленіла біля порога,  дівчинка прислухалася. 

 Незнайомий жіночий голос переконливо вмовляв матір не гаючи 
часу наважитися на якесь рішення, чому та нерішуче заперечувала. 

− Зрозумійте, − наполягав голос, − зволікання може зумовити 
незворотні наслідки. 

  Слів таких Галя раніше не чула, але здогадалася, що містили 
вони в собі щире бажання допомогти у справі, яка стосується саме її.  

  Здивуванню дівчинки не було меж, коли, увійшовши в хату, 
побачила   цілковито дивне, на її погляд, створіння. Темноока пані 
– десь Галя її вже бачила  −  в довгій, білій сукні з оборками по низу, 
мабуть, не знайшовши гідного її величі місця, щоб присісти, стояла 
серед хати, тримаючи на руках маленького песика. Пані поглянула  
вбік Галі, що зайшла до хати, як повернула  голову й собачка, при 
цьому рожевий бант – ним була прикрашена голівка псини – зро-
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бився схожим на величезного метелика, що розправив крила, щоб 
негайно злетіти вгору. Галя вже намірилася простежити, в якому 
напрямку полетить це казкове диво, коли згадала, що її вчили з усіма 
вітатися,  з незнайомими людьми – теж. 

  Швидко поправивши хустку, що збилася на очі, дівчинка при-
клала правицю до грудей та, уклонившись до пояса, несміливо 
привіталася. 

− Це і є наша старша дочка, − зніяковіло, з незрозумілим трем-
тінням у голосі мовила мати.  – Зінаїдо Яківно, прошу сідати. Чи не 
будете так ласкаві з дороги чогось попоїсти?  Молочка з-під корови 
зі свіжим хлібцем, дуже прошу. Не погребуйте.

− Ні, дякую! Я – на хвильку. Збирайте дочку. Заберу її із собою 
на баржу, покажу в місті лікареві. За тиждень будемо йти назад, 
привезу  дитину цілою й неушкодженою.

− Зібрати легко, підперезала, та й зібрала. Проте, що мені її 
батько на це скаже? Боятися чоловіка не варто, але стерегтися треба, 
−  белькотіла розгублена Ольга, яка звикла в усьому покладатися 
на свого Семена.  

  Хоч і настала та пауза, після якої розмова могла бути закінчена 
без надії на її можливе продовження, кароока красуня, здавалося, 
шукала інше рішення згаданої проблеми, коли мусила несподівано 
відволіктися від своїх думок. 

  Однорічний шибеник, що тривалий час зосереджено смоктав у 
кутку імпровізовану соску − пережований матір’ю хлібний м’якуш 
у щільно перев’язаній ганчірці, − штовхав убік гості саморобний 
дитячий возик. Цікавість до всього нового та яскраве вбрання не-
знайомки спонукали дитину роздивитися красуню ближче. З напів-
відчинених дверей п’ятистінки   з тією ж цікавістю інші дітлахи цієї 
родини  намагалися зрозуміти,  що відбувається. 

  Не можна Галі в двері – вона лізе в кватирку.  Нюхом уловивши, 
про що йде мова, вирішивши, що співчутлива гостя не повинна 
винести з цієї хати здивування з приводу вдаваного  невігластва її  
матері, кмітлива дівчинка  почала діяти сама:

− Не подумайте, шановна пані, що батьки не хочуть мені допо-
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могти. Вони − тієї думки, що не лікуватиме доктор мене по совісті. 
Кому − хворість, а йому – користь. Від тих, хто приходить лікуватися, 
він чекає не копійчаної плати або подяки, а чималої винагороди. 
Добре заплатити  у нас нічим.   

− Гроші йдуть до заможних, але твоїх батьків, Галю, не повинно 
турбувати таке питання, бо не завжди той свинуватий, хто багатий. 
Борис Михайлович, мій чоловік, оплатить не лише візит до лікаря, 
а й подальше твоє лікування. 

− Щиро дякую Вам, шановна пані, Вашому чоловікові − теж, але 
мої батьки, хоч і небагаті, не звикли розраховувати на чужу допомогу. 

− Шкода. Щиро хотіли тобі допомогти. 
  Жаліслива пані зібралася вже йти,  коли кмітлива Галя нава-

жилася на те, чого б інші сільські дітлахи  ніколи у цьому випадку 
не вчинили.   Дівчинка зробила це тому, що жінка, до якої вона 
зверталася, здалася їй  утіленням  не лише краси, а й надзвичайного 
добра, що виходило звідкись згори, можливо, з небес. 

− Ви могли б мені допомогти, добра пані!
− Мене звати Зінаїда Яківна. Що ти маєш на увазі, Галю?
− Сільський батюшка порадив іти на Великдень у Чернігів по-

молитися про зцілення  перед чудотворною іконою Божої Матері. 
Хочу, щоб  Ви пішли в церкву разом зі мною, Зінаїдо Яківно!  

  Якби наївна дівчинка знала, як вона збентежила співчутливу пані, 
то, напевно, не звернулася б до неї з таким проханням. Хрещена іудей-
ка, вона ж – переконана атеїстка, дама ніколи не була в православній 
церкві. Так само безперспективно було б попросити глухонімого 
заспівати «Боже, царя храни» або безногого − станцювати гопак. 
Але Зінаїда Яківна була людиною неординарною. Це ще не все. Нею 
володіла ідея –  наблизитися до народу, служінню якому вона хотіла 
присвятити своє життя. Гноблення деяких своїх принципів задля 
досягнення вищої мети – звільнення знедоленого люду з-під гніту 
не лише царизму, а й   усілякого роду експлуататорів, − ставало для 
неї звичною справою; і будь-які труднощі, що перешкоджали досяг-
ненню цієї мети, посилювали її революційний порив та провокували 
бажання піти на певний компроміс зі своєю совістю.  
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− Я так і зроблю, якщо вважаєш, що це тобі допоможе, − в думках 

своїх поборниця справедливості ще не бачила себе в церкві. 
− Як знайти Вас у великому місті? – варто Галі спіймати вдачу 

за хвіст,  вона її не відпустить.
− Я дам  свою адресу. Ти зможеш прочитати в місті назву вулиці?
− Так.
  Залишивши свої координати й запевнивши розгублену Ольгу в 

тому, що зробить усе для її дочки, Зінаїда Яківна накинула на плечі 
хутряний жакет і попрямувала до дверей, від чого її сукня, що збе-
рігала досі стан спокою, почала рухатися. Виграючи перламутром, 
сукня тихо зашаруділа й випливла за поріг. Промайнувши за кущами 
порічок, що не встигли через квітневі холоди розкрити бруньки, по-
прямувала сукня вбік старої, почорнілої від часу й дощів хвіртки. 
Наблизившись до неї, зупинилася, потупцювала хвильку на місці 
й розтанула за плотом, ніби її не було зовсім. 

  І тоді все в хаті набуло звичного стану. Згаданий шибеник, якого 
назвали при народженні Кирилом, зайшовся плачем; Галя, похню-
пившись, слухала повчання матері з приводу неприпустимості в 
майбутньому вільної поведінки в присутності шановної пані; решта 
дітлахів, що тривалий час пробайдикувала, побігла виконувати свої 
щоденні обов’язки.

  Помолившись перед образами та отримавши батьківське благо-
словення, вирушила Галя рано-вранці на Великдень разом із тіткою 
Ориною вбік Чернігова. Йшли босоніж,  за плечима в кожної були 
чоботи та вузлик із їжею – хліб у дорозі не обтяжує; в руці  тітка 
тримала  палицю.  

  Слід розповісти про Орину – старшу сестру Семена, батька 
дівчинки. Вона, коли вже що робила, то байдики не била. Працю-
ючи, не переривалася, але жила заможно, оскільки мала невелику 
сім’ю. Усі її діточки – Господь не скупився посилати їх Орині – не 
доживали до року. Не тому, що не гляділа вона за ними, не пестила.  

 У інших діти ростуть, як трава в полі − дощ проллється, вона 
й тягнеться до сонця, зеленіє. А в Орини діточки – ніби саджанці 
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просто неба: сонце припекло – листя завчасно зів’яло, почорніло.  
Так було раніше. Але порадив хтось згорьованій  жінці годувати 
дитину грудьми, доки не засоромиться вона шукати мамчину ціцьку 
щоразу, як зголодніє. Так і почала робити. З цієї причини, а може 
тому, що дитя вродилося міцним, підростав її єдиний синок, як дубок 
навесні. Вірили й не вірили батьки своєму щастю. Тому й вирішили, 
порадившись, іти Орині до вищезгаданої чудотворної ікони просити 
у Божої Матері здоров’я для єдиної дитини. 

  До Чернігова шлях – неблизький, кілька десятків верст. Де – 
лісом, де – полем, по весняному бездоріжжю, йшли, не шкодуючи 
ніг.  Що ногам станеться?  Взуття берегли, щоб підошви в дорозі 
не стопталися, халявки не втратили блиск. У місті чоботи  стануть 
у нагоді.    

  Йдуть собі  наші прочанки, кожна думає про щось своє. Під 
ноги дивляться. Грошей не знайдуть, проте лоби не порозбивають. 
Переливати з пустого в порожнє не звикли, а поговорити треба, бо  
дитина звикла слухати та з приводу почутого міркувати. Тітка її, 
хоч і проста селянка, встигла багато чого в своєму житті побачити, 
тому  мислить глобально:

− Ідемо ми з тобою, Галю, не годину й не дві. Багато пройшли, 
ще більше залишилося – дорога неблизька. І скрізь на ній − сліди 
від чиїхось ніг. На сипучому піску й на лісовій дорозі, на траві й 
на розмитій дощем глині. Ось тут – бігли весело, ніби летіли, чиїсь 
босі ноги. З усього видно, що не бачили під собою дороги. Напевно, 
зранили себе до крові. Такі, як  що замислили,  полетять по стерні 
й камінню, зупиняться, щоб вийняти скалку, і – мерщій далі! Знай, 
моя дитино, такі завжди йдуть попереду, за ними підуть інші. Вузька 
стежка, що залишилася після них, стане колись широкою дорогою. 

  А ось  безцільно й стомлено пленталися інші ноги. Ці – зніжені 
й вдоволені, в міцних черевиках. Йшли лише по сухому, канави об-
минали. Але ж ось, дивись, пішли, не розбираючи шляху, по перво-
цвіту, стоптали траву! Що їм – молода поросль?! Такі − до всього 
байдужі.  Цій людині не вір, бо то – звір, як не вкусить, то зляка. 

− Ми теж ідемо босі, але дорогу вибираємо, не біжимо з останніх 
сил без потреби.
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−  Так – зручно, і тому так заведено. 
  Ніхто не говорив так із Галею раніше. Маючи допитливу вдачу, 

дівчинка розуміє, що в словах тітки прихований особливий зміст, 
який варто осягнути й осмислити.  А ще вона знає напевно, що 
серед її знайомих нема таких людей, хто б безкорисливо прокладав 
дорогу іншим. 

  Зупинилися надвечір біля придорожньої скирти соломи, роз-
гребли  задубілими від холоду руками широкий лаз, де, зігріваючи 
одна одну, прокуняли до ранку. 

  Надвечір наступного дня підійшли до околиці Чернігова. З 
похмурого неба сіялася холодна мжичка. До кісток промоклі, по-
стукали в найближчу хвіртку. За кілька хвилин сиділи на лавці в 
просторій, освітленій гасовою лампою вітальні. Немолоде подруж-
жя, що звикло приймати на нічліг тих, хто приходив у місто з боку 
правобережних сіл, запропонувало стомленим прочанкам хліб  та 
сіль,  ті ж, чемно відмовившись, розв’язали свої вузлики. 

  Не встиг ранок розігнати на небі високу хмарність,  коли Галя, 
прокинувшись, розштовхала тітку Орину. 

 Крекчучи й зітхаючи, та  підвелася − щоб, визирнувши у вікно, 
переконатися в необхідності поспішати, але раптом зі стогоном упа-
ла на лавку. Гострий напад радикуліту – напасті всіх, хто знайомий з 
фізичною працею,  − розбиває кожного з них після переохолодження. 

 − Ось я й прийшла! Ось і вся моя проща. Не допускає, Галю, Гос-
подь твою тітку до чудотворної ікони. Хоч би знак який подав, щоб 
я знала, в чому мій гріх, – безпорадно жебоніла бідолашна жінка. 

− Тітонько, рідненька, як же я без Вас піду?  Адже в місті я ні-
коли не була! 

− Ніяк не збагну, як тепер бути. Але одне знаю напевно: відсту-
патися від задуманого ніяк не можна. Матір Божа все бачить. Може, 
саме вона тобі таке випробування послала.    

− Тітонько, хоч розкажіть, де шукати ікону? Я не злякаюся! Зна-
йду! Не загублюся в місті.

− Шукай її в Спаському соборі на Валу. Дорогу туди тобі кожен 
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покаже. Ікона та висить праворуч від іконостасу, з іншою ти її не 
сплутаєш. Свічку постав і молись так, ніби перед тобою не ікона, 
а сама Божа Матір. Проси зцілення щиро, з миром у душі, не від-
волікаючись на інші думки. Не почути дитячу молитву Богородиця 
не зможе. 

− Тітонько, я й за синочка Вашого помолюся! Щоб жив він довго, 
довго. А ще,  щоб Ви швидше одужали.

− Усе ти розумієш, як слід. Буду чекати й почну хвилюватися, 
якщо до вечора не повернешся. 

  Прямуючи туди, куди їй показала господиня дому, Галя не була 
впевнена, що знайде мету свого паломництва. 

  Худорлява постать дівчинки, зодягненої в звичне для сіль-
ського люду  святкове вбрання у вигляді сорочки з домотканого 
полотна – на рукавах та біля горловини розшиті чорно-червоні ві-
зерунки – корсетки та плахти, що тісно облягали  вузенькі стегна, 
та білосніжного мережаного фартуха, являла собою яскраву цятку 
на тлі невибагливого краєвиду міської околиці. Через те, що йшла 
дівчинка надто швидко, а може з іншої причини, гавкіт ланцюгових 
псів, що супроводжував її з тих пір, як вийшла за ворота, змусив 
Галю бігти аж до повороту на вказану їй вулицю, що вела до Валу − 
Дитинця Чернігова, де, як вона тепер знала, стояв Спаський собор. 
Відхекавшись після тривалої пробіжки, Галя поправила на голові 
стрічку й огляділася. 

  Скільки світу – стільки й дива! Широка вулиця з двоповерхови-
ми дерев’яними будинками й лугом, що примикає до Десни, вражає 
дівчинку своєю багатолюдністю. Обвішані кошиками, поспішають 
кудись жінки. На подолах – орнаменти з чорної шкіри; червоні та 
жовті чоботи  стукотять підківками по бруківці – усяку пані пізнаєш 
по халявках!  Великі, з довгою бахромою хустки – нашим Горпи-
нам гарно й в хустинах! − та яскраве намисто, що переливається 
всіма кольорами веселки, засліплюють очі. У кожної молодиці одна 
брова варта вола, другій брові й ціни немає. Від запаху дьогтю й 
оселедців  свербить у носі. Вітер жене солому й усіляке сміття по 
бруківці. Вулиця гуде, немов розтривожений бджолиний вулик. Ті, 
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що їдуть на бричках, мабуть, великі отамани.  Кожного пана пізнаєш 
по жупану. Який пан, такий його й крам.  Що город, то норов. Ось 
гарцює верхи жандарм – кобила цокає підковами так, ніби несе на 
собі справжнього козака.  Вуси у пана – честь, а борода й у цапа 
єсть. Гуркіт екіпажів, людський галас  та перегукування дядьків, 
котрі розвантажують воза біля будинку з високими вікнами, що на-
половину забиті широкими дошками, на яких намальовані червоні 
каракулі, –  зображують кільця ковбаси, − все це так вражає уяву 
маленької селянки, що вона не відразу приходить до тями. 

− Бережися! − весела, рум’яна молодиця, схопивши Галю за руку, 
допомагає  їй в останню мить ухилитися від екіпажу, що з гуркотом 
пролітає на відстані двох  кроків від тротуару.

 − Дивись, дитино, куди йдеш! Так можна й під колеса потрапити. 
Скорий поспіх – людям посміх. 

− Задивилася я, тітонько! Ніколи не була в місті раніше – очі 
розбігаються.

− Оце так!  Як же ти опинилася тут сама?
− Не сама я. Із тіткою Ориною. Тільки занедужала вона, піднятися 

не може. А мені до ікони треба! – белькотіла розгублена дівчинка, 
піднімаючи вузлик, що впустила з переляку на землю. 

− Чи не до тієї ікони, що на Валу, в соборі?
− До неї, тітонько.
− Тобі пощастило. Я йду в тому напрямку. Спасо-Преображен-

ський собор – найдавніший у Чернігові. Туди ходять молитися 
про зцілення, − жінка нахилилася й, підхопивши об’ємну корзину, 
пішла, не озираючись, легко лавіруючи між перехожими, вбік ви-
сокої гори, що даленіла попереду.   Дівчинка ледь встигала  за нею 
і зовсім  знесилилася, коли її проводирка зупинилася й, показавши 
рукою кудись угору, спитала:

− Бачиш куполи?   
  Галя звела очі. Краєвид, що постав перед нею, вразив допитливу 

дівчинку своєю красою. Куди не кинеш оком − маківки церков! Аж до 
небокраю серед блискучого марева молодої зелені – золото найвищого 
ґатунку – осяяні сонцем куполи занурилися в глибоку небесну синь. 
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− Дивись правіше. Там − Спаський собор. Туди й іди. 
− Дякую Вам, тітонько!
− Допоможи тобі, Господь.
 Хвилюючись, ледве розуміючи, що діє, Галя дістала з вузлика  

хустину,  накинула її на голову й, затягнувши тугіше вузол, звела 
очі на гостроверхі куполи собору. Незважаючи на те, що на вулиці 
поруч не вщухала вранішня метушня, дівчинці здалося, що запа-
нувала тиша. 

  Тисячорічний  собор з його конусоподібними куполами, прикра-
шеними дивним орнаментом, утворює в своїй сукупності те єдино 
правильне  поєднання довершеності рукотворного монумента й 
глибини його духовної спрямованості, яке викликає в кожного, хто 
перед ним постає, бажання туди увійти. 

  Під віковим дубом біля входу до собору сидить сліпий дідок 
із бандурою в руках. На землі перед старцем – солом’яний бриль. 
Волосся старого підстрижене «під макітру», на ньому − подерта 
свита, штани з домотканого полотна, на ногах – онучі й постоли – 
таких старців Галя вже бачила. Зазвичай їх супроводжують малолітні 
поводирі, напевно, тому так велично спокійні бандуристи. Кобзар 
сидить в напруженій позі, що свідчить про приховане хвилювання 
в його душі. Видно, що живе старий з бідою, як риба з водою. 

  Подала сліпому монету. 
  Не відчуваючи під собою ніг, наблизилася до того місця, звідки 

добре видно іконку, вмонтовану в стіну над входом до собору. Осі-
нивши себе хресним знаменням, переступила поріг. 

  Тишею й напівтемрявою зустрів дівчинку старовинний храм. 
Величні   колони, що підпирають купол собору й ділять  його на 
подобу окремих приміщень, не затуляючи внутрішнє оздоблення, 
надають храму особливої урочистості й монументальності.  Боже-
ственні лики ікон, прикрашені білосніжними рушниками й гірлян-
дами з квітів, у вічній думі  про тлінність усього земного спокійно  
спрямовують погляд на кожного, хто сюди приходить. 

  Подолавши в собі хвилювання, Галя зібралася вже пройти 
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вперед, ближче до іконостасу, коли була зупинена чиєюсь рукою. 
Священик,  здивований приходом до храму юної прочанки, хотів 
упевнитися у добрих намірах дівчинки.

− Що привело тебе сюди, дитино моя?
  Від несподіваного запитання, що пролунало, як їй здалося, в 

безлюдному соборі,  Галя зіщулилася. Побачивши біля себе батюшку 
з посмішкою на обличчі,  прийшла до тями. 

− Хочу помолитися, попросити у Божої Матері зцілення. 
− Пройди вперед, дитино,  − батюшка показав убік ікони, що 

висіла окремо.  – Щиро молись, і тебе почують. 
  Якби Галі сказали, що чудотворна ікона, перед якою постане, 

і та, яку вона бачила в сільській церкві, схожі, як дві краплі води, 
дівчинка, звичайно ж, піддала б таке ствердження сумніву. Не по-
вірила б і в те, що молитви в старовинному соборі та в їх сільській 
церкві можуть бути однаково почуті й сприйняті Господом. До 
усвідомлення цієї істини Галя прийде  пізніше, наразі вона стоїть і 
молиться. Дівчинці здається, що строгий лик Пречистої з кожною 
наступною хвилиною робиться привітнішим, набуває більш м’яких 
контурів, погляд Божої Матері теплішає, а вінчик над головою Спа-
сителя виграє райдужним світлом. 

  Сонце стояло високо в небі, коли Галя залишила собор. Лише 
тепер вона зрозуміла, як втомилася й зголодніла. Онучі давно зби-
лися в носки чобіт, довелося сісти на землю й роззутися. Стомлені 
ноги, що нарешті здобули свободу, здавалося, лякала сама думка ще 
раз бути полоненими чобітьми,  але дівчинці не залишалося нічого 
іншого, як знову взутися. Припасений  про всяк випадок шматок 
хліба й ковток води з пляшки не втамували голод, але створили від-
чуття ситості. Почуття вдоволення від здійсненого нею богоугодного 
таїнства змусило дівчинку по-іншому сприймати дрібні дорожні 
неприємності, тому, забувши про втому, вона рішуче підвелася й 
попрямувала в зворотній бік. 

  Спускатися з Валу було легко. Бігти не хотілося, та черевики 
просилися!  Біль у ногах більше не докучав, і Галя почала наспі-
вувати в такт своїм крокам складену нею раніше просту мелодію. 
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Так звикла робити кожного разу, коли їй в чомусь таланило, щось 
приносило задоволення. Перебуваючи в піднесеному стані, не по-
мітила, як опинилася серед людей, котрі з якоїсь причини не поді-
ляли її настрою. 

 Тих, хто стояв обабіч дороги, було дуже багато. Дівчинка зрозу-
міла, що всі вони – прості городяни  й люди більш високого стану, 
− об’єднані якимось загальним  горем, стоять тут давно й не мають 
наміру розходитися, не дочекавшись того, задля чого прийшли сюди 
самі й привели своїх дітей. 

  Весело  налаштована й строкато вдягнена Галя, хоч і являла 
собою повну протилежність оточуючим її людям в одязі темних та 
приглушених тонів,  зупинилася, піддавшись загальному настрою, 
прислухалася до  неголосних розмов. 

− Просив за життя поховати його на Болдиній горі. Власник зем-
лі – Троїцький монастир. Чи дозволив архієрей зробити поховання 
там, де просили? 

− Не наважився. Поряд із цим місцем – царська альтанка. 
  Галя звела очі й побачила перед собою незвичайної форми гору. 

Доволі широка в своїй основі, гора мала вигляд усіченого конуса, 
зверненого плоскою, вільною від дерев і чагарників верхньою своєю 
частиною до неба. Не задовольняючись таким розмахом,  потопаючи 
в зелені дубів, розлогих кленів та каштанів, гора розширювалася 
вбік якихось надзвичайної краси храмів.  

− Кажуть, поховати дозволили край південного схилу, біля Іллін-
ської церкви, над Антонієвими печерами. 

− Святе місце. 
  Галя наважилася запитати, кого будуть ховати, коли відволікла-

ся від своїх думок хвилюванням у передніх рядах тих, що стояли.  
Якась незнайомка – дівчинці здалося, що вона десь бачила цю жінку, 
– роздавала присутнім  листівки, спритно витягуючи їх із кошика 
служниці. Дама стояла до Галі спиною, і допитливій дівчинці захоті-
лося підійти ближче, щоб переконатися в слушності своєї здогадки. 

  Несмілива спроба Галі заговорити застала пані зненацька. 
− Доброго дня! Ви мене не впізнаєте?
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 Заглиблена в свої думки Зінаїда Яківна – це була вона – не від-

разу впізнала в дівчинці, що постала перед нею, дочку Семена та 
Ольги Козаченків, з якими її пов’язувала невдала спроба проявити 
свій талант благодійниці. Впізнавши, взяла дівчинку за руку й, від-
пустивши прислугу, попрямувала до екіпажа. 

− Можеш їхати, Степане, − звернулася до візника. Той же почав 
благати: 

−  Почекайте, Зінаїдо Яківно! Подивіться, все завмерло й зняло 
капелюхи. Горе яке!  Адже він, кажуть, простим людям заступником 
був. Усім відомо, що писав про нас щиро. Чи багато таких людей 
по землі ходить? 

− Читав його твори?
− Неписьменний я, але ж син мій дуже схвально про них від-

гукується. 
  Степан стяг з голови картуз, перехрестився й,  залишивши екі-

паж, попрямував до дороги, по якій рухалася, заповнивши собою 
всю вулицю, нескінченна траурна процесія. Являючи собою без-
межне людське море, що стримано хвилювалося та глухо стогнало 
в глибокій скорботі  непоправної втрати, людський натовп нечутно 
просувався за труною покійного. 

  Звідусіль було чути неголосні розмови. 
− Погляньте, скільки вінків! Поліція гав не ловить. Стежить, щоб 

червоні стрічки на вінках були згорнуті. 
  Якийсь чоловік у чорному мундирі зі шнурком на шиї, три-

маючи руку на кобурі,  протяжно сюрчить; сердиться, ніби йому 
батька вкрали.  

− Городовий вимагає прибрати фотоапарати. 
− Кажуть, хору семінаристів заборонили на похороні співати.
− Забороняти вони вміють. Дивіться! Народ змітає поліцейські 

заслони! 
  Серед людського моря виникає стихійний спів. Червоні стріч-

ки майорять на вінках. Усипана квітами, пливе на піднятих руках 
труна з тілом Михайла Коцюбинського. «Ще один гіркий посміх 
лихої долі» − так відгукнеться на звістку про кончину великого сина 
українського народу Панас Мирний. 
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− Запам’ятай усе це, дівчинко! Так сумують за тими, хто йшов 

на кілька кроків попереду своїх сучасників, − стримано мовила Зі-
наїда Яківна. 

− Кого ховають?
− Правдолюба. 
  Приєдналися  до людського потоку. 
− Я чула, що є люди, які можуть іти стернею та по камінню. Якщо 

щось замислили, не зупиняться. Вузька стежка, котру вони лишають 
по собі,  стане згодом широкою дорогою, якою підуть інші.  

− Вірно,  Галю. Хто вклав у твою голівку такі думки? 
− Тітка Орина. Сестра мого батька. 
− Вона – мудра жінка, – в очах революціонерки блиснуло деяке 

здивування. Поборниці інтересів  народу важко було повірити в 
те, що проста селянка має схильність філософствувати та тему  її 
довгих роздумів. 

  Повернулися до екіпажа. Візник, що сидів на призначеному для 
нього місці,  несподівано звернувся до Галі:

− По одягу бачу, що ти − з-під Остра. 
− Так і є, дядечку! Всі наші мають таке святкове вбрання. Шкода, 

що ви не бачите, в чому прийшла сюди тітка Орина. 
− Знову – Орина! Вона − в Чернігові? – Зінаїда Яківна вже нічому 

не дивувалася. – Поїдьмо до неї. 
  За день відлежавшись та вигрівшись, Орина попросила підвезти 

її до собору. Поки вона молилася, Зінаїда Яківна встигла розпитати 
Галю про  враження, набуті нею під час відвідування храму.

− Я молилася, ніби літала уві сні. Нема крил за плечима, а я лі-
таю! А навколо – ні хмаринки, лише небо. Її очі говорили зі мною 
з ікони. Слів не чутно, але зрозуміло, що сказано. 

− Що ж сказали тобі очі Пречистої?
− Можна не відповісти? Думаю, вони кажуть кожному своє. 

Шкода, що ви, Зінаїдо Яківно, зі мною не молилися. 
− Церква й ікони, Галю, − старі забобони. Є люди, які не вірять 

у Бога. Я – саме така, − говорила Зінаїда Яківна, ніби дитині сніг 
на голову сипала.  
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− У кого ж ви вірите? – розгублено белькотала дівчинка. 
− У людей! Велика сила – єдність і братерство.   Якщо дружно 

люди візьмуться − гори підкоряться. Без попів будемо сіяти, жати 
й білий хліб жувати, – повчала, ніби накривала ошелешену Галю 
мокрим рядном.  

− Люди  − не боги! Де їм – побудувати рай на землі, – не по роках 
розсудливо зауважила Галя. 

  За годину сиділи на веранді купецького дому. Пом’янули по-
кійного правдолюба, помовчали. Перша заговорила Зінаїда Яківна:

− Даремно не погоджуєтеся на пропозицію Бориса Михайловича. 
Завтра вдосвіта баржа попливе по Десні за водою. Увечері були б 
уже вдома. 

− Красно дякуємо! Негоже нам не довести розпочату справу до 
кінця. Підемо додому пішки. Не ображайтеся за це на нас, − обидві 
прочанки були невблаганні. 

  Зінаїда Яківна придивилася до Галиної тітки: висока, струнка  
шатенка, гнучкий стан, тугий бюст, погляд мадонни. Вдягни таку по 
моді −  затьмарить своєю вродою багатьох міських красунь.

− Орино Гнатівно! Радо вітатиму Вас із Галею в своєму домі 
щоразу, коли будете в Чернігові, – передбачлива революціонерка 
підшукувала вправну няньку для своєї майбутньої дитини. 

Минуло кілька років відтоді, як примхлива Килина  знехтувала  
Юхимом, а вже в її просторій хаті оселилося лихо, яке, прийшовши   
зненацька,  залишається там надовго.

Іван, підробляючи на місцевій пристані вантажником, зазнав 
важкого каліцтва. Лиходійна колода, зірвавшись із кручі, безжаліс-
но прокотилася по  спині чоловіка Килини, батька двох малолітніх 
дітей, назавжди вклавши його в ліжко, миттєво зробивши молоду, 
здорову людину нерухомим інвалідом. 

 Горе не кинеш у море, конем не об’їдеш. Не бачили люди,  як 
задихалася, плачучи,  знедолена Килина щоночі.  Знали,  що,  не 
нарікаючи на долю, вставала жінка до сходу сонця,  працювала без 
чиєїсь допомоги до смерку.   Сьогоднішньої роботи на завтра не 
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відкладала, бо не мала нікого, на кого могла покластися. Саме тоді 
й зрозуміла, яка щаслива була з чоловіком у перші роки заміжжя,  
якою підтримкою був раніше її Іван в  усіх домашніх справах.  

  Дивився на поневіряння дружини очима, що все розуміють, ска-
лічений чоловік і страждав не стільки від болю, скільки від власної 
неспроможності   вплинути на ситуацію, що склалася.   

  Слідом за квітнем із водою йшов травень із травою; посівна 
неквапно переходила в полоття та в  косовицю;   червень та липень 
загадували їхати по дрова та збирати  ягоди, бо що влітку вродиться, 
то взимку згодиться; наближалася пора збирання зернових і овочів, 
сушки  достиглих на той час яблук та груш, а ближче до осені – гри-
бів, бо не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. 

  Вертілася Килина, як муха в окропі, намагаючись вчасно з усім 
упоратися. Якщо бігла хутко – біду наздоганяла, йшла  помалу – лихо 
наступало на п’яти. Від негараздів  утекти не могла. Сина й дочку, 
що росли, завдяки її турботам, як  гриби теплої осені,  переобтяжу-
вати працею не хотіла. 

  Літо чотирнадцятого року, незважаючи на всі біди, стало для 
Килини пам’ятним, а день, коли її кучері перестали з туги та журби 
сіктися,  хоч і почався, як звичайно, ошелешив жінку несподіваними 
змінами в її долі. 

  Витопивши зранку піч, нагодувала домашніх сніданком і, за-
мочивши білизну в ночвах, − біле − не біле, аби воду виділо, – зі-
бралася їхати в ліс – давно планувала  перевезти на подвір’я сіно, 
та все було ніколи.  

  Не думала, не сподівалася, що зустріне того дня Юхима Гладко-
го, яким знехтувала колись. Жив Юхим зі своєю родиною в сусідній  
Соколівці, в Максимі бував лише інколи, а якщо приїздив, проходячи 
повз її двір, у Килинине вікно не зазирав. В селі подейкували, що 
хоч і незаможний він, але живе не так, як набіжить: жінку свою не 
ображає, про діточок дбає,  ходить до церкви, обминаючи корчму. 
Подейкували таке люди в присутності Килини, але тут же, схаме-
нувшись, замовкали, бачачи як болісно починали здригатися щільно 
стиснуті губи знедоленої жінки, як зволожувалися її очі.  
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 Прискорено билося Юхимове серце при одній лише думці про 

бажану Килину, проте розум-підказувач відводив статечного батька 
сімейства від коханої жінки, підштовхував його до дружини й дітей. 

  Того дня довелося Юхимові рубати сухостій на краю своєї ді-
лянки. Робота − звична, день був прохолодний, тому, швидко упорав-
шись зі справою, розігнув обідньої пори стомлену спину, обдивився. 

  Відкрита сонцю й вітру галявина, тулячись до сосняку, широко 
розляглася на кілька десятин убік старої дикорослої груші. Саме 
там зажурилася край дороги чиясь невміло складена копиця сіна. 
Це на неї звернув увагу вчора Юхим, повертаючись перед смерком 
додому. Заросла з усіх боків отавою, почорніла від рясних дощів 
копиця являла собою сумний зразок недбалого ставлення до здо-
бутого важкою працею  сіна. 

  Сьогодні біля неї кублилися люди. Жінка – на голові біла хустка 
– та двійко діточок, вправно працюючи вилами, вкладали спресо-
ване дощами сіно на розлогий віз. Споконвіку – чоловіча робота, і 
раптом – жінка з дітьми! Давно забуте хвилювання змусило Юхима 
напружити зір. Чи не Килина, бува, з дітьми  працює поруч?

  Відчувши на собі погляд, жінка підвела голову. Саме тоді, сам 
не розуміючи навіщо, попрямував Юхим туди, де серед високої 
отави миготіла біла хустка. Невже прийшов час поламатися чоловіку 
серед битого шляху?  Мо’ й справді випало йому впасти в гаразд, як 
сливка в болото?  Ішов спочатку повільно, ледь переставляючи ноги, 
спотикаючись об  пеньки, потім швидше й швидше −  до бажаної, 
коханої Килини! 

  До вечора сіно справно доставили у двір і склали під навісом. 
− Зайди, Юхиме, до хати, повечеряй із нами!    
  Разом з  Килиною переступив поріг. Затхлий морок  приміщення 

та  гнітюча тиша, що йшла з усіх чотирьох кутів просторої хати, 
змусили Юхима зупинитися. Спонтанність його вчинку виявилася 
слушною. Якби просунувся чоловік хоч на крок уперед, на один 
глечик, макітру чи полумисок в оселі поменшало б. Усі вони, великі 
та малі, порожні й наполовину заповнені, звикли стояти в цій хаті 
не там, де їм належить, а − долі,  під ногами.  
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− Поглянь, Іване, хто допоміг нам перевезти сіно з лісу! Коли ще 

косовиця, а ми вже сіно возимо. 
  Лише тепер помітив Юхим у віддаленому кутку дерев’яне ліж-

ко, відгороджене від іншої частини приміщення широкою завісою. 
Звідти, з глибини своєї безвиході, дивився на здорового й міцного 
Юхима його колись щасливий,  тепер немічний суперник. 

− Сідай поки що, Юхиме! Я швидко впораюся.
  Спритним рухом повернула Килина чоловіка на бік і, пересте-

ливши йому постіль, надала паралізованому звичного положення. 
Метнулася збирати миски із залишками їжі, що стояли на стільці 
біля ліжка. 

− Чого це ти, Іване, як зголоднів, хліба дістати не здогадався? 
Зараз будемо  вечеряти. За смак не берусь, а гаряче буде.

 Раптовий спазм у горлі перекрив Юхимові дихання, змусив за-
кашлятися. 

− Мені б води ковток, і – додому.
− І не думай, Юхимчику! Залишайся, – Килина безпорадно опус-

тивши руки, зупинилася серед хати.  – Допоможеш води принести…
 Бачачи, що Юхим вагається, підбігла до чоловіка:
− Іване, попроси його залишитися!
  Стало чутно, як стукнула хвіртка.  Це діти впустили у двір ко-

рову, що повернулася з пасовища. 
 Постоявши хвильку, Килина почала шукати дійницю. Куди й по-

ділася її рухливість. Поникла й обважніла зробилася раптом жінка. 
Схиливши голову,  витерла непомітно рушником зволожені очі. 

 Щойно за нею зачинилися двері, почав говорити Іван, який до 
цього часу лежав мовчки. 

− Твій верх, Юхиме! Бачу, як вона тобі радіє. Не той  козак я, щоб 
сперечатися зі своєю жінкою. 

− А як же ти? З такої забави ляжеш уздовж лави! Невже всякому 
овочу свій час? 

− Не потикайся часто в хату, може звикну й до цього! − непри-
родно голосно засміявся Іван.

  Коли Килина повернулася з повною дійницею, чоловіки обго-
ворювали, яку ділянку землі слід відвести під озимину. 
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  На млині в жнива роботи не меншає. Мішки з житом підперли 

тугими боками стіни, заповнили собою місце під наметом. Лінь 
людей марнує, а праця годує, саме тому везуть вони сюди добірне 
зерно. Такої пори кожна пара рук не зайва, тому не забарився Се-
мен Козаченко зупинити Дуню − дружину Юхима, − яка поспішала 
смерком додому.  

− Сергіївно, маю до тебе прохання! Перекажи чоловікові хай 
прийде завтра до млина. Знаю, що й так встаєте до схід сонця, пра-
цюєте до ночі, тому гарантую подвійну оплату. Перекажи, не забудь. 

− Стривай, Гнатовичу! Чого ж ти йому сам не сказав? Хіба не в 
тебе працює Юхим від Петрівки майже щодня?    

− Не в мене. А ти що, не знаєш, де твій чоловік цього літа буває?
− Виходить, що не знаю.
− Оце такої!  Підвів я Юхима! Ти вже не вельми свари чоловіка 

за таке! Він – людина поважна, по-вовчи не вкусить.   
− Я теж не гадюка під квітками. Порозуміємося.
  Чоловік без пригоди не проживе. Давно почала помічати Дуня, 

що здибала Юхима якась напасть на рівненькій дорозі. То прийшов 
запізно, то схватився зарано. Невже його кози бігають у лози? 

− Синку! Чи не знаєш, бува, куди батько сьогодні поїхав? – звер-
нулася вдома до Арсена не на жарт схвильована Дуня. 

− Як завжди, у Максим. 
− Чому ж ти мовчав? Треба було мені розповісти! Батько десь 

блукає, а син це замовчує!
− Не замовчую я! Напевно, тато десь підробляють. Ось вони вже 

їдуть. Самі все розкажуть. 
 Витримка у Дуні була надзвичайна. Ні про що не розпитувала 

Юхима,  щебетала, як соловейко, словом як листом слала, до пів-
ночі не спала,  думаючи, як повестися в цьому випадку, а вранці 
вирішила, що хвилюватися їй поки що не варто, але перевірити, де 
чоловік буває,  треба. Сама за ним не стежила, сина послала слідом, 
він і доповів, чия хата в сусідньому селі була метою щоденного 
паломництва послужливого Юхима. 
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  Не чекала Килина на своєму подвір’ї Дуню, а довелося стріти.
− Добридень, подруго!  Оце вирішила до тебе завітати! Чому ж 

похнюпилася, може, не рада мені? Мо я невчасно? Згадай, як ми з 
тобою колись Купальської ночі вінки свої дівочі плели та на воду 
кидали. Твій  трохи проплив та й прибився до берега, а мого по-
тягло за водою вбік Соколівки, більше його й не бачили. Не на своє 
ти зазіхнула, подруго! Скільки б не крутилося, а змолотися мусить. 
Моя доля − бути з Юхимом, не твоя! 

− Здрастуй, якщо не жартуєш! Вибачай, до хати запросити не 
можу. Там у мене чоловік хворий лежить, тобі таке бачити буде 
незвично. 

− У тебе,  як я розумію, скрізь по чоловікові! Один − у хаті, ін-
ший – у клуні! 

− Попала пальцем у небо, аж бовкнуло! Дарма ти так, подруго!  
Чужому лихові не смійся! Ну, допоміг нам Юхим трохи, бо колись 
товаришували! Спасибі йому за це! Легко тобі знущатися з  бідо-
лашної подруги, маючи доброго чоловіка. Спробуй упоратися всюди 
без нього! Не лише на гору буде важко, а й з гори – шпарко! 

− На чужій ниві ліпша пшениця? Своє дбай, на чуже очей не 
поривай! Ти ж сама колись відмовила Юхимові! Тепер дивишся на 
нього, як віл на брагу!  Вчепилася в мого чоловіка, як блоха в кожуха!

− За що мої свині б’єш, як у твоїм плоті дірка? Не чіплялася я!  
Нехай сам скаже!

  Юхим поклав на поріг молоток, яким підбивав дитячі черевики, 
− за цією справою застала його тут дружина – підвівся й, струснувши 
з себе невидимий пил, ніяково зсутулившись, почав шукати на спині 
кінці брезентового фартуха, щоб розв’язати вузол. Не знайшовши, 
озирнувся. Фартух лежав поруч на ослоні.  

− Ось вам і Лука! Рукавиці за пазухою, а він їх шука! І мовчить, 
ніби води в рота набрав! 

  Упоравшись із хвилюванням, Юхим звернувся до дружини:
− Їдь-но, жінко, додому!  Увечері повернуся – поговоримо. 
− Е, ні! Не наївся, то вже не налижешся! Нікуди я не поїду! Хто 

міняє, чоловіче, той не має! Не все те переймай, що на воді пливе! 
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Зараз батьків своїх покличу, спитаю, як це вони допустили, щоб у 
них по-сусідству зять їх рідний знайшов собі іншу родину, забув про 
дружину свою – їх дочку, про дітей – їх онуків! І злодія не було, а 
батька в діточок украдено!

− Злості у тебе, Дуню, повні кості! Уже й батьків сюди вплутала! 
Що з тобою вдієш? Хай буде гречка! 

  Юхим, підійшовши до своєї любки, заглянув  тій у вічі, ніби 
в душу.

− Вибачай, Килино. Хоч плач, хоч не плач, а вийшло як бач. Пішов  
на шерсть, а  повертаюся сам острижений. Родинний віз – важка 
справа, та нічого  не поробиш, треба його тягти.  

−  Хай  допоможе тобі Господь,  Юхиме.
 
  Хочеш їсти калачі, не сиди в жнива на печі!  Ось чому зали-

шається з ранку до вечора молодь  разом із батьками на млині. Під 
наметом допомагає Галя Арсенові зав’язувати мішки з борошном, 
весело глузуючи із сором’язливого парубка:

− Який же ти незграбний, Арсене! Жвавий, як рак на греблі. Як 
до діла, так і сів. Прилип до стільця, ніби до смоляної лавки. В’яжи 
міцніше! Лінивий двічі робить. Не дай, Боже, розв’яжеться – руками 
не збереш, – голос у дівчини дзвінкий, а очі – веселі. 

− Не стрекочи. Он олівець, пиши швидше, де чий мішок. 
− Швидко лише блоху баба ловила, – Галі подобається ставний 

парубок і вона шукає привід чимось його підколоти:
 – Куди це ти, Арсене, вчора так поспішав, нібито тобі собаки 

на п’яти наступали? 
− Бігла коза додому, та все бачила? Відколи це ти за мною по-

чала стежити? – погляд у парубка − бешкетний і, несподівано для 
Галі, ласкавий. 

− Не було мені іншого клопоту!  Нехай за тобою попівська дочка 
стежить! – Голос у дівчини набуває жорстких ноток. Цього літа 
неодноразово була свідком того, як весело спілкувався Арсен зі 
старшою дочкою отця Михайла. 

− Чого це ти на неї визвірилася? Оксана, на відміну від тебе,  
такого собі  не дозволяє. 
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− Де вже нашій вівці до їхньої кобилки! Де не повернеться, золоті 

верби ростуть. Наша попівна − щось таке, як вовк, тільки жовтенько 
цвіте і синенько пахне.   Подивись на неї в будень, як невбрана та 
боса. Хто зобаче, той заплаче. Малолітня ще, і не піде за тебе, як 
увійде в дівочу пору. Марно ти до неї залицяєшся. Хто – вона, а 
хто − ти! 

− Така твоя правда, як пси траву їдять. Торохтиш, а мішки до 
цього часу не підписані. Дивись, гроза наближається! 

  Темна хмара, що нависла над лісом, важка й низька, закрила 
собою півнеба. Ось уже й вітер, махнувши рукавом, нагнув дерева. 
Удари грому розірвали передгрозову тишу. Стовп піднятого вітром 
піску, затуливши собою просвіт між хмарами, попрямував до млина 
і, зірвавши хисткий намет, під яким стояли мішки з борошном, спря-
мував  свій гнів  убік села, що принишкло в очікуванні розгулу стихії.

  Семен Козаченко, який хвилину тому обговорював з одним із 
своїх робітників якість помолу, стрілою метнувся до мішків, що 
опинилися просто неба.  

− Юхиме, тягни сюди все, що є! Накриємо, інакше – пропало 
борошно!

 Схопивши порожні торби, що лежали на підлозі, метнувся Юхим 
рятувати чуже добро, густо скроплене різкими, важкими краплями. 
Вітер, продовжуючи шаленіти, виривав мішковину з рук та кидав її 
під ноги безпорадних людей,   що були не в змозі впоратися зі сти-
хією. Безперервні спалахи блискавок, які  чергували з перекатами 
грому, залишали надію на те, що гроза незабаром вгамується, а дощ 
не перетвориться на обложний. 

− Несіть сюди брезент! Де брезент? – Семен гарячково нишпорив 
навколо себе очима. 

− Нема брезенту, тату! Вдома він! Самі ж на ньому вчора снопи 
молотили! – вставила своє слово Галя. 

− Доню, ти ще тут?!  Ану мерщій під дах! Упораємося без тебе.
 Раптова злива, відшмагавши тугими батогами все, до чого могла 

дотягнутися, перейшла в град, коли останні мішки з борошном, 
потемнілі від вологи, розмістилися під дахом, а задоволені викона-
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ною  роботою люди, нарешті вгамувавшись, знесилено посідали на 
підлозі млина, з цікавістю спостерігаючи крізь відчинені двері за 
дощем, що вже  вщухав. Відчуття розпачу залишило людей, пішло 
собі геть, ніби його не було зовсім. Очі засяяли веселістю – звідки 
лише взялася? 

− Згадай, Семене, як скинув ти з себе сорочку, аби вкрити нею 
мішки.  Коли ж вітер вирвав її з рук, ліг на мішок, прикривши його 
собою! − сміявся Юхим, витираючи запиленою ганчіркою своє   
обличчя. 

− Так воно й було! – підтвердив спостереження батька Арсен. – 
Поклав дядько Семен пузо на торбу з борошном, град на голій спині 
танцює, а він лише потилицю чухає й  мовчить!

  Вибух реготу сполохав пронозливих горобців, що, підбираючи 
з підлоги розсипане зерно,  безкарно поралися біля дірявого мішка. 

  Юхим був шокований невимушеним тоном, в якому була ви-
тримана тирада Арсена, але робити зауваження синові на людях не 
став, відклав розмову до вечора. 

 Семен сам дав відсіч необачному молодикові:
− Спроможешся колись мати своє добро, подивлюся, як ти його 

стерегти будеш. Малий ще з дядька сміятися.  
  Семен лише про людське око був суворий з Арсеном. Він давно 

вже помітив, що небайдужа його дочка до парубка, тому, не бажаючи 
загострювати суперечку, підвівся й, визирнувши назовні, мовив:

− Здається, дощ уже вщух. Час братися до роботи.
   Цієї миті  грім неймовірної сили, що вдарив одночасно з пря-

мовисним розрядом блискавки, струснув навколишній світ. Усе 
згасло й скам’яніло. Було зрозуміло, що на схід від млина, де вмите 
дощем село купалося в променях сонця, трапилося щось таке, що 
не хотілося навіть припустити. Кожен, хто бачив розряд, мимоволі 
прикинув на око, чи далеко від його оселі або від хати близьких 
йому людей трапилося очевидне лихо. 

− Там  дім тітки Орини! – Галя першою серцем відчула біду. 
− Та ні! Ударило  праворуч, − Семен не хотів вірити власним очам. 
− Збігаю подивлюся!
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− Ну, біжи, дзиґо.
  Протовпившись крізь мовчазний гурт односельців, які зібра-

лися біля знайомої хати, Галя обімліла: під старою шовковицею, 
на яку вони з Сергійком − сином тітки Орини − ще вчора лазили за 
соковитими ягодами, лежав на боці той самий Сергійко. Незграбно 
скорчившись, хлопчик, здавалося, робив вигляд, що знайшов зручну 
позу, щоб угамувати вигаданий біль, і, досхочу натішившись пере-
ляком сестри, що схилилася над ним, підведеться зараз із лукавою 
усмішкою й, блиснувши щербатим зубом,  скаже:

−  Знову я тебе піддурив! 
− Синочку мій рідний!  Кровинко моя єдина! Як же я без тебе на 

цьому світі жити буду? – качалася по мокрій траві, що була густо 
всипана шовковицями, в неймовірних стражданнях тітка Орина. – 
Просила тебе не лазити по деревах, ніби знала, чим це закінчиться! 
Чому ж ти не послухався матінку свою? 

  Галя підвела голову. Стовбур шовковиці, роздвоєний розрядом 
блискавки,  ще курився, видихаючи запах горілого, в той час як лис-
тя, незважаючи на те, що гроза давно вщухла, губило важкі краплі 
раніш довгоочікуваної, тепер нікому непотрібної вологи. Здавалося, 
знівечене дерево, забувши про власну долю, оплакувало разом з 
Ориною дочасний відхід безгрішної душі в інший світ. 

  Змахнувши холодні краплі з обличчя, Галя зупинила свій погляд 
на небі. Там, у безкрайньому холодному просторі, куди наважиться 
піднятися мало який птах, то з’являлася, а то зникала з поля зору 
дівчини розпливчаста цятка. Перш ніж Галя примружила очі, щоб 
розгледіти загадкове явище,  цятка почала набирати свої обриси. 

 Крилатий хижак, угледівши на землі здобич, каменем падав 
униз, виблискуючи в сонячному промінні сріблястими крильми. 
Незважаючи на те, що птах – це був яструб – був досить високо, 
Галя несподівано для себе  побачила, як виграє на сонці його пір’я. 
Вражена тим, що добре бачить, не одразу прийшла до усвідомлення 
того, що з нею відбувається, а усвідомивши, не зраділа, а, швидше 
за все, злякалася. Їй, простій сільській дівчині, з якихось вищих 
міркувань даровано було саме цього скорботного для родини дня, 
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позбувшись своєї хвороби, бачити  набагато краще, ніж раніше. 

 Якби-то знаття, за що карає й милує нас Господь! 
− А-а-а! Пропади все пропадом! – вигукнув дядько Олексій − чо-

ловік тітки Орини. Схопивши сокиру, що лежала поруч, метнувся до 
враженої блискавкою шовковиці. Не тямлячи себе, почав  завдавати  
безладних ударів по штаму дерева. Краплі вологи – в кожній із них 
віддзеркалювалося холодне, байдуже до людського горя небо, – на-
бравши прискорення, ринули з крони на землю. Частина стовбура, 
котра прийняла на себе  найбільшу кількість ударів, повільно, ніби 
знехотя, почала хилитися нижче й нижче, загрожуючи накрити со-
бою не лише нестямного від горя Олексія, а й Орину, яка  лежала 
біля мертвого сина. 

  Саме тоді увагу всіх привернула до себе постать, що лишалася до 
цього часу непоміченою. Віддалившись від тину, біля якого стояла, 
постать попрямувала спочатку до нерухомого тільця новопрестав-
леного й, накривши того знятим з мотузки рушником, підставила  
руки під  частину стовбура, котра ось-ось мала впасти. 

− Вгамуйся, божевільний! Волосина не впаде з твоєї голови без  
Господньої  волі, – отець Михайло, який завжди був якось причет-
ний до значущих подій у селі, напружуючись, ледь стримував штам 
дерева, що вже торкнувся гілками землі. 

− Це з Його відома нам таке горе?  − тітка Орина підвелася й, 
нічого не бачачи перед собою, звернулася, піднявши руки, до само-
го неба:

− За що, Господи? Де край випробувань, уготованих Тобою? 
  Тиша, що настала, поглинувши відчай бідолашної жінки, три-

вала певний час, коли з боку майдану  спочатку нерішуче, потім 
тривожно й навіть несамовито залунав церковний дзвін, опановуючи  
простором, уводячи кожного, хто його чув, у тривожне заціпеніння. 
Усе завмерло,  прислухаючись до металевого стогону, не розуміючи, 
яка звістка змусила дзвонаря невчасно бити у великий дзвін.   

 − Ось вам і судний день! Ремствуєте, а справжніх випробувань 
ще й не зазнавали! – Якби голос не був жіночим,  можна було б 
припустити, що він прийшов із неба. Упевненість, з якою були 
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проголошені слова, вразила людей своєю значущістю, спонукала  
присутніх подивитися вбік пророчиці. 

  Жебрачка Палажка, суха, як зламане стебло кукурудзи, що 
сиротіло біля тину, чекаючи, поки руки господаря, впоравшись із 
іншими справами, віднесуть його в хлів на підстилку худобі, бай-
дуже діставала з торби сухарі й, розклавши їх на колоді, сортувала 
за якоюсь, лише їй відомою ознакою. 

− Не слухайте її, люди! Сама не розуміє, що верзе, – чийсь не-
рішучий голос відволік Палажку від її справи. 

− Це я не розумію?! Зачекайте, прийде час, − раді будете ось 
цьому! – вибрала з усіх сухарів найменший та, піднявши його вище 
голови, повела  очима по натовпу.    

− Плете, дурна, що слина до губи принесе. Бреши, та знай міру! 
Люди! Що ж це робиться? Ми їй подаємо, а вона нам  погрожує! 

− Не звикла я нікому погрожувати! Ви – що, глухі? Не чуєте 
дзвону?   Палажка згребла в торбу сухарі, підвелася й пішла, не 
озираючись, своєю дорогою. 

− А й справді, дзвонить! До чого б це воно?
 Тієї ж миті чийсь голос, тонкий та  протяжливий, злився з мета-

левим  стогоном воєдино і, розриваючи душу кожного, хто його чув, 
на шматки, сповістив: 

− Лихо, люди! Німець − будь він проклятий! – пішов на наші 
землі війною! 

− А-а-а! – загорлали баби, хапаючись руками за пониклі голови, 
розбігаючись по домівках. Кожна з жахом у серці визначила  по-
думки, кому в її родині доведеться, залишивши рідну хату, стати 
до зброї.  Відганяючи геть настирливу думку про те, що не всі 
повернуться з війни, інстинктивно міркувала, як по можливості 
вберегти себе й своїх близьких від руйнівного діяння вселенської 
напасті. І лише потім, звикнувшись зі злою невідворотністю, всі, хто 
мислив далі свого припічка, задалися зрозумілими в таких випадках 
запитаннями: «Яка руйнівна сила штовхає держави до розгортан-
ня війн? Через які високі міркування має статися кровопролиття  
глобального масштабу? Якою мірою збігається воно з поняттями  
добра й  справедливості?»  
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− Арсене, за що люди воюють? – Оксана, старша дочка отця Ми-

хайла, стоячи поруч із любим її серцю парубком, смикала руками 
кінчики хустки. 

− Оце − дива! Така головата й дженджуриста, а не знаєш! За 
Віру, Царя й Вітчизну, – Арсен ласкаво дивився на красуню. Біль з 
приводу розлуки з коханою разом з ейфорією від юнацького сприй-
няття подій, що відбувалися, утворили в свідомості парубка таке 
сплетіння суперечливих думок і почуттів, яке напередодні не могло 
примаритися йому в найхимернішому сні.  Шкодував за одним: не 
доведеться йому за родом служби гарцювати на полі бою верхи із 
шаблею в руці. На долю сільських парубків випадуть лише окопи та 
піші марші, де, незважаючи на незначні, на його думку, незручності,  
проявить він себе таким чином, щоб через деякий час повернутися 
–  груди в Георгіївських хрестах −  у рідне село з перемогою.  Саме 
тоді вчасно буде заслати  старостів  до своєї Оксани. 

− Така кмітлива, а не знаєш! − повторював, як заведений,  одну 
лише фразу Арсен, тягнучи кохану за млина, де ні повний місяць, 
що стояв над їхніми головами, ні зацікавлені погляди випадкових 
подорожніх не могли б перешкодити йому здійснити задумане. А 
замислив він, збираючись іти завтра на війну, справу нечувану й 
зухвалу, ніби якась  диявольська сила штовхала того, хто стояв над 
безоднею, зробити крок уперед, не думаючи про небезпеку. 

− Не піду я туди! Дурні лише в казці щасливі. Схаменися, Арсене! 
– злякано чіплялася руками за ріг млина дівчина, яка не очікувала 
від сумирного парубка такого напору.  

− Сама собі їсти не даєш.  Не бійся, не скривджу! 
− Ні, дяче! Буде інакше!
− Коли повернуся з війни – зашлю старостів. Підеш за мене, 

моя голубко?
− Ти його хрести, ти його святи, а він у болото лізе! Досить 

уже таких розмов! Кривдиш уже зараз! Схаменися, не бери гріха 
на душу! Добро довго пам’ятатиметься, а лихо ще довше. Хочеш 
розтоптати мою юність напередодні розлуки? – в голосі дівчини 
почулися металеві нотки. 
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− Ти, Оксано, як той кібчик. Сама невеличка, а пазурі гострі! Сер-

це твоє, виявляється, з перцем. Певно, не кохаєш мене, моя ягідко. 
Не даремно люди кажуть, що не лише зі мною люб’язна! – хлопець 
не бажав відступати від своїх намірів. 

− Куди вітер, туди твій розумець?  І в думках цього не було! Хто 
міг бовкнути   таку нісенітницю? Напевно, яка-небудь заздрісниця 
хоче нас  посварити, – бідолашна дівчина не знала, як зупинити 
парубка. 

− Оце ти така? Якби мала роги,  заколола б свого Арсена? Доведи, 
що тільки я тобі любий, тоді повірю! – парубок і сам не чекав від 
себе такого нахабства. Мабуть, не тямила голова, що лепетав язик. 

− Вперся ти, парубче, як на пень заїхав! В голові сьогодні горобці 
свищуть? Ти мені – любий, а я тобі − навряд чи, якщо замислив 
таке, – Оксана, відсторонившись, постояла хвильку й пішла, не 
прощаючись, у бік села. 

  Тьмяне місячне коло, сховавшись за хмарою, гнаною вітром, 
встигло перекотитися до закритого лісом горизонту, а Арсен ще 
сидів на камені-жорнові, що слугував вітряку за приступок. Відчай, 
який охопив   парубка з тієї хвилини, коли він зрозумів, що відштов-
хнув від себе цнотливу дівчину, змінився каяттям. Серпневий вітер  
остудив гарячу голову, протверезив думки. Сам не розумів, чому в 
голові крутилося лише кумедне:

                       «Катерина та Дем’ян посварились за бур’ян. 
                        Катерина Дем’яну не попустить бур’яну».      
  Наступного дня, здалека побачивши Оксану серед односельців, 

які  зібралися в церкві з нагоди благословення на ратні подвиги всіх 
мобілізованих, Арсен, бажаючи зустрітися з коханою хоча б очима, 
з хвилюванням у серці підвів голову, щоб із  красунею привітатися, 
але погляд гордовитої дівчини, котрий раніше мав звичку навіть у 
церкві зупинятися на ньому, легко й байдуже ковзнув мимо. Якби 
на кропиву не мороз, вона б іще жалила.  Не йшла дівка на хлопця 
дивитися, прийшла Богу молитися.  Саме тоді зрозумів Арсен, що 
лише диво допоможе йому повернути прихильність неприступної 
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красуні. Розпач накрив парубка чорним крилом. Гучноголосий спів 
отця Михайла, що благословляв новобранців і його, Арсена, на 
ратні подвиги в ім’я Батьківщини, не здавався більше урочистим, а 
нудотний запах ладану ніяк не в’язався ні з уявними криками «Ура!» 
на полі бою, ні з громом литавр з нагоди майбутньої перемоги над 
ворогом. Одна нав’язлива думка, пекуча, як осине жало, свердлила 
свідомість: «Навіщо все це»?

  Запам’яталася мати, яка зосереджено молилася перед образами, 
надзвичайно уважний до нього того дня батько і те, як протяжливо й 
голосно вигукнув заїжджий офіцер його, Арсенове, прізвище, коли 
він, забарившись, не відразу відгукнувся на переклику. Інші події 
того дня, що змінювалися перед очами парубка з калейдоскопічною 
швидкістю, майже не закарбувалися в його пам’яті. 

  Не помітив Арсен і Галю в церкві, не бачив, як зволожилися 
її очі,  коли вишикували їх у шеренгу, як ішла вона разом з усіма в 
пилюці сільської вулиці за колоною новобранців до пристані. 

  Коли зійшов на пароплав, − чапав той черепашачим ходом проти 
течії, послужливо підставляючи боки під піщані  кручі, підбираючи 
в придеснянських селах наймолодших та найміцніших сільських 
хлопців, − усі трюми й палуба були заповнені такими ж, як він, но-
вобранцями. Прилаштувавшись біля металевого поручня поруч із 
машинним відділенням, почав жадібно шукати очима на березі ту, 
до якої линув  серцем і думками. Не знайшовши поглядом Оксану, 
зібрався вже підшукати собі вільне місце на лаві, коли почув поблизу:

− Поглянь лівіше! 
  Його одноліток Тихін Литвин, що стояв поруч, показував рукою 

на самотній човен, біля якого вовтузилася чиясь  тоненька постать, 
то згинаючись, щоб упоратися з мотузкою, то розпрямляючись, щоб 
крикнути щось убік пароплава. 

− Та це ж Галя, дочка Семена Козаченка! Давно помітив, що 
вона лише тебе й бачить. Оце так дівчина! Не боїться ні балачок, ні 
батьківського гніву. Такій − аби її місяць світив, а зорі, як хочуть. 
Не гріх і засватати, як повернешся додому! Ти ж, Арсене, за своєю 
Оксаною світу не бачиш. 
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− Калина хвалилася, що з медом солодка! – усміхнувся Арсен. 
  Відчувалося, що Тихін, вражений поведінкою відчайдушної дівчи-

ни, неприховано заздрив Арсенові. Той же, здивований не менше за 
Тихона, ніяк не висловив свого здивування, в той час як очі його, 
тамуючи в собі легку іронію з приводу того, що відбувалося, невід-
ступно стежили за Галею.

  Вона ж, не маючи ніякого сумніву з приводу доцільності свого 
вчинку, вже відв’язала човен і, відштовхнувши його від берега, 
налягла на весла, намагаючись підгребти до пароплава, який вже 
відчалив і розвертався серед ріки. 

− Що ти робиш, божевільна?! Потрапиш під лопасті! Зупини-
ся! – Одарка, що якимось чином опинилася на березі, намагалася 
остерегти відчайдушну  сестру, але та, не звертаючи уваги на за-
стереження, зосередилася   лише на своїй  нав’язливій ідеї – наздо-
гнавши пароплав, догукатися до того, кого кохала, сказати йому те, 
про що не наважувалася говорити раніше. 

  Залишивши на піску хустину, метнулася Одарка до води, щоб  
допливти до плоскодонки. Хвилі від пароплава, взявши відчайдушну 
дівчину в свій полон, почали накривати необачну Одарку з головою. 
Лише тоді весла в руках Галі припинили свій шалений танок. Кри-
лами розкинулися по обидва боки човна, роздумуючи, що робити 
далі. Потім, мабуть, знайшовши відповідь, почали повільно гребти 
вбік знесиленої Одарки. 

− Дурна ти, сестро!  Який тебе ґедзь укусив? Могло затягти під 
пароплав! – посиніла від холоду Одарка,  ледве переводячи подих, 
схопилася за край плоскодонки.  

− Хто тебе просив мене рятувати? – Галя подала руку і затягла    
сестру в човен, який небезпечно розхитувався.  

  Прощальний гудок пароплава встиг розтанути над принишклим 
селом, люди розійшлися по домівках, а човен з двома сестрами, гна-
ний вітром,  плив за водою в протилежний від пароплава бік. Якби  
матір та батько почули хоч кілька фраз із того, про що говорили їхні 
дочки, залишившись удвох, наразилися б сестри на батьківський 
гнів. Але навкруги була лише водна гладінь, береги – за кілька де-
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сятків метрів, а незвичайність їхніх сьогоднішніх вчинків – привід 
для відвертої розмови. 

− Спочатку я подумала, що хочеш ти передати щось дядькові 
Олексію, − тітка Орина стояла поблизу й махала чоловікові хуст-
кою, − але як почула,  що саме ти кричиш – ледь не устялася від 
жаху! – прошепотіла, витріщивши очі,  Одарка. 

− Що ж я кричала? – Галя пам’ятала кожне своє слово, що злетіло 
у неї з язика в стані розпачу, але їй хотілося, як завжди, покласти 
край зухвальству молодшої сестри. 

− Кричала, що любий тобі Арсен! Будеш чекати на нього й не 
підеш ні за кого іншого. 

− Ой, щоб я жива була! Через це хвилюватися?
− Звичайно! Хто ще з дівчат кинувся б за парубком, почав при-

людно кричати, що любить лише його?
− А й справді! Інші не наважаться, лише ми з тобою, − Галя, 

усміхаючись, поглянула на сестру. 
  Одарка ніби води в рот набрала.  
− Ой! Чого це ти, сестро, надулася, як півтора нещастя? Хіба не 

ти ховалася, вишиваючи Тихону кисет, не бігала за парубком на За-
бар, коли ганяв він  корів на пашу? Думаєш, я нічого не зрозуміла? 
Не за мною ти кинулася у воду, за Тихоном!

− Ох, і здогадлива ж ти! Тебе не обдуриш, – Одарка, усміхаю-
чись, розгладжувала мокру спідницю на колінах, що здригалися 
від холоду та  стримуваного хвилювання.  – Але чи не далеко ми з 
тобою запливли? Розвертай човна!

  Село давно вже зникло з очей захоплених розмовою сестер за 
заворотом Десни, яка сторожко вдивлялася в сіре небо з-під крутих 
берегів, що не обіцяли кожному, хто наважиться до них пристати, 
ні легкого підйому на свої кручі, ні можливості прив’язати човен  
за якийсь прибережний корч. 

− Занесло ж нас, тихих та сумирних, куди Макар телят не ганяв. 
Що скажемо батьку й матці, якщо спитають, де були? – Одарка, за-
черпнувши долонею воду, хлюпнула в обличчя сестрі тугу порцію 
освіжаючої вологи. 



64

Валентина Грищенко____________________________________________
− Божевільна! Сама тремтиш, ніби осика! Хочеш, щоб і мене 

дрижаки взяли? – посміхнулася Галя. 
− Що скажемо вдома? – питаю! – сміялася Одарка. 
− Два брехуни однієї правди не скажуть. Вигадай щось! Тобі 

брехати – як мух собаці хапати.  
  Не знали сестри, що їхня мати прибігла до пристані, коли 

пароплав уже відчалив від берега, і була мимовільним свідком їх 
відчайдушного вчинку. 

  «Буде лайка в хаті», – бідкалася подумки боязка Ольга, вдивля-
ючись в обриси човна, що плив із її дочками за водою. Круту вдачу 
Семена, батька своїх дітей, непримиренного до виявлення будь-яких 
проявів свавілля в родині, Ольга вивчила добре, тому не мала звички 
обговорювати з чоловіком вчинки дорослих дочок. 

  Не могла знати передбачлива Ольга, що злощасна плоскодонка   
знадобиться того дня Семенові, а якась лиха людина не побоїться 
Бога доповісти  розгніваному з приводу відсутності човна батькові 
про свавілля його дочок. 

− Ти була сьогодні на пристані? – з порога кинувся до принишклої 
дружини Семен. – Що там трапилося? Де наш човен? 

  Ольга була в змозі відповісти на будь-яке запитання, тільки не 
на це.  Жінка не звикла брехати, тому, відклавши вбік важку палицю, 
котрою вибивала в ночви насіння з соняшника і, не бажаючи зустрі-
тися з чоловіком поглядом, почала обривати з м’ясистої кружали 
жорстку, суху облямівку.  

− Чи тобі нема чого більш робити, Семене? Може, поїхали дочки 
за скалками. А мо’  намірилися вибрати огірки з грядки, що в Білому. 
Чим  балакати, прибий, краще, дошки в кошарі − теля  розвалило, 
− Ольга вперше вказувала хазяйновитому чоловікові, що він має 
робити лише тому, що хотіла змінити тему  розмови. 

  Нетерпимий до будь-чиїх указівок, Семен, несподівано для 
себе, не огризнувся, не поспішив до млина, де його  чекали невід-
кладні справи, а присів ніяково біля дружини, що, не зводячи очей, 
зосереджено стукала палицею по кружальці соняха. Маленького 
зросту, миловида, ніби замішана на борошні тонкого помелу, зі 
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своїми  клопотами та тривогами, дружина  стала йому цікава, як 
ніколи раніше. 

  Звівши очі, Ольга уважно подивилася на чоловіка. Щось у 
ньому її збентежило. Чи не цей зосереджено-спокійний  погляд? А 
може, незвично опущені плечі? Відклавши палицю вбік, ретельно 
струсила з подолу липкі  залишки кружали. Незвикла до проявів 
уваги з боку чоловіка, сама – стримана й небалакуча, не придумала 
нічого кращого, як запитати:

− Стомився за день? Може, кисляку холодного з погреба дістати? 
− Стривай! Хочу сказати  те, чого не говорив ніколи. Може ста-

тися, що мене мобілізують. Знаю, не ласкавий був із тобою, часом 
− різкий. Прагнув на себе й на тебе ношу звалити нелегку. 

− До чого це ти? – здивувалася Ольга зміні в поведінці свого 
чоловіка. 

− Думаєш, не пам’ятаю, як в перший рік нашого з тобою по-
дружнього життя просила купити на ярмарку краму на спідницю? 
Усе пам’ятаю. Я вже тоді кожну копійку на млин відкладав. Себе в  
усьому обмежував, тебе важкою працею обтяжував, дітям зайвий 
раз бублика не купив. Не ображайся на мене за це! 

− Навіщо старе згадувати? Хто дбає, той і має!  – Ольга витерла 
фартухом  зволожнілі очі. 

− Почекай, не плач! Ревтимеш, коли мене мобілізують. Я до того 
веду, що буде тобі  незвичайна вказівка. Пильнуй свого добра, коли 
мене не буде!

 Зітхнувши, жінка понурила голову.  За хвилину до того здатна 
була повірити, що Господь, залишивши її чоловікові тверезий розум, 
змилостився й наділив його, нарешті, приязним серцем. 

  Якби Семен був уважнішим, то помітив би зміну в настрої 
дружини. Але він залишився, як завжди, сліпий і глухий до всього, 
що виходило за межі господарських справ, по-своєму розуміючи 
значення кожного свого слова. 

− Коли піду на фронт –  хатньою роботою не переймайся. Стар-
шій дочці передаси рогачі – з піччю Галя вже впорається. Вона ж 
догляне  Софину й Кирила, − їх поки що не навантажуй роботою, 
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хай підростуть. Стеж пильно за Одаркою, щоб не принесла в подо-
лі – рано почала перед дзеркалом крутитися!  Їй доручиш город, а 
взимку – прядку й кросна. Стеж, аби не сиділи, склавши руки, Назар 
та Роман. Дасть Бог, війна триватиме недовго, не доведеться їм ста-
вати до зброї, а якщо – ні, хай і не думають поки що одружуватися. 

− Не залишить цар землю-матінку без орачів, усіх не мобілізує. 
А, якщо вже таке трапиться, що ти мені доручиш? Чи, може, я лише 
в розпорядниці  при власних дітях і годжуся?  

− На тебе залишаю млина. Часи – тривожні, не журися та за діло 
берися! Найми сторожа, аби не зазіхнули заздрісні люди на наше 
добро, не підпалили вітряка. З млином, якщо добре будеш вести 
справу, не пропадете.  Вставайте до схід сонця, працюйте до ночі, 
то їстимете калачі.  Тільки пам’ятай, твоя жаліслива вдача може за-
шкодити справі. Потрапиш у чиюсь пастку – можна буде поставити 
хрест на вітряку й на родинних інтересах. Добре ім’я – найкраще 
багатство! 

− Ти вже й про ім’я заговорив. 
− Такий мій наказ! 
  Діставши з кишені кисет, Семен почав зосереджено відривати 

клаптик паперу. Пучка самосаду була з найбільшою обережністю 
покладена на своє законне місце, короткі жилаві пальці Семена ла-
штували самокрутку, в той час як Ольга нерухомо сиділа біля своїх 
кружалок. Вираз обличчя завтрашньої солдатки ніяк не свідчив про 
буревій почуттів, які оволоділи нею. Покора чоловікові стримувала 
в Ользі почуття образи  за щоденну відсутність розуміння й під-
тримки з його боку в тих дрібницях, котрі становили сенс її життя.

  «Не буде без мене на млині ладу! − думав Семен, прикурюючи 
від  знайденої в пічному попелі жарини. – Якби Галя була трохи 
старшою, довірив  би млина їй».  

  Попрощавшись із чоловіком, що пішов на війну, й залишившись 
вдома сама, Орина вперше замислилася над тим, що затримує її  
в селі, які  сподівання пов’язують із рідною хатою. Чоловік − на 
фронті, діти − на цвинтарі, вдома відчай перегукується з безмеж-
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ною тугою. Гіркий світ, а треба жити! Обміркувавши свою недолю, 
вирішила якнайшвидше залишити село. Передбачаючи можливі 
наслідки своєї відсутності, відвезла скриню з добром у батьківську 
хату – у Ольги все залишиться цілим – та й попрямувала зранку до 
батьків жебрачки Палажки. Йшла із сумнівом у душі, що межував 
із розпачем, а ввійшла в хату – заговорила спокійно й розважливо, 
ніби протягом усього життя виношувала задум, який здався всім 
у селі зразком безвідповідального ставлення до нажитого важкою 
працею добра.   

− Помагай вам, Боже, у вашій хаті! Не чекали, а я завітала. Справу 
до вас маю. 

− Заходь, Гнатівно, якщо прийшла. Сідай до столу. 
  Господарі вже поснідали, але на столі височіла гора запашних 

пампушок, які зі смаком уминав онук старих, восьмирічний Івасик. 
− Дякую, я вже поснідала, − Орина присіла на край широкої лави 

біля вікна, що була геть заставлена з протилежного боку всіляким 
посудом. 

− Бабо, я вже наївся, − Івасик, уважно стежачи за мухою, що сіда-
ла на тарілку з рештками сметани, спробував дотягтися до склянки 
молока й, ненавмисно зачепивши  полумисок, змахнув його на під-
логу, стишено зойкнувши при цьому, ніби його самого штовхнули. 

− Незграбний ти сьогодні, Васильку. Пий молоко, не рюмсай. Посуд 
б’ється на щастя, − посміхнулася бабуся, збираючи з підлоги черепки, 
нічим не виказавши свого жалю з приводу розбитого полумиска. 

 Помовчали. Першою заговорила Орина.
− До вас прохання. Якщо доведеться бачити Палажку, перекажіть 

їй, що маю до неї  невідкладну справу. 
− Яка така справа може бути до нашої дочки? Котрий рік ходить 

по землі, як та  тінь, ніби й справді велика грішниця! − старі здиво-
вано дивилися на Орину.  

− Усі блаженні  вгодні Господу. Він їм – перший заступник. Хочу 
залишити хату, город і хазяйство на вашу дочку. Маю задум найня-
тися на роботу в одну з економій, що під Києвом.  

− Ой, хто ж так робить?! Піти у найми, залишивши своє добро 
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на чужих людей! Чи впорається Палажка з хазяйством? А настане 
час, коли захочеш ти повернутися додому, прийде з війни Олексій 
– куди їй тоді?  

− Буде жити з нами, якщо захоче, − Орина, не прощаючись, по-
прямувала до дверей. 

− А я з ким буду жити? – Івасик тулився до бабиної спідниці, в 
той час як  остовпіла стара стояла серед хати. На таку пропозицію 
заможної односельчанки вона не розраховувала. 

− Що ти думаєш із цього приводу? – звернулася до чоловіка, 
щойно за Ориною зачинилися двері. 

− Під цю жінку й комар носа не підточить. Орина, що кішка: як  
її не кинь,   усе на ноги стає. Вважаю, що не до кінця ознайомила 
нас Гнатівна зі своїми  намірами і хату залишає не з дурного толку. 
Одне зрозуміло: для нашої дочки в тому біди нема ніякої.  Досить 
уже їй нудитися світом, ніби й справді велика грішниця. Прийшов 
час ділом довести людям і собі, що  не обділив її Господь працьо-
витістю й добрим серцем. 
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ЧАСТИНА ДРУГА
  

Від залізничної станції до економії йти недалеко. Дорога зви-
вається між дерев’яними спорудами невеликого міста, – що там 
за поворотом? –  знехотя виводить на запилену околицю, − куди 
це ми потрапили? – і, вирвавшись на волю, не сягає широкою 
стрічкою в степову далечінь, а впирається в широкі різьблені 
ворота. За невисоким парканом стоять добротні будинки гос-
подарчого призначення: птахоферма, просторий скотарник  з 
вигулом для худоби, окремо – великий свинарник, а ближче до 
лісосмуги – кілька стаєнь.  Саме там прилаштувалися численні 
вози й  брички.   

  Від воріт дорога завертає вліво й виводить незабаром кож-
ного, хто по ній піде, до контори економії – добротної будівлі, 
що з усіх боків оточена молодим фруктовим садом. За конторою 
пролягає широка вулиця. Тут розміщаються гуртожитки для ро-
бітників і робітниць – он їх скільки! – а також їдальня, пекарня, 
пральня, а в самому кінці вулиці – нещодавно зведений медпункт. 
Між господарчим двором і лазнею височіє колодязь-журавель, 
а ліворуч, там, де дорога несподівано переривається, постають 
комори для зберігання зерна. Це їх видно всім, хто проїздить 
залізницею мимо  згаданої станції. Це вони, комори, стають 
орієнтиром кожному, хто вперше добувається економії. Трохи 
далі височіє  вітряк. Без нього, як без церкви.  

  Восени сезонні роботи наближаються до завершення, але у 
Йосипа Антоновича Пшеничного, управителя економії, справ не 
меншає. «Підготувати все необхідне для розміщення військового 
шпиталю», − така телеграма надійшла тиждень тому з Броварів. 

  Управитель не вперше   виконує невідкладні вказівки влас-
ника економії. Він розуміє важливість такої справи, проте не 
може збагнути, яким чином упорається з покладеним на нього 
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завданням. Сезонні робітниці вже розраховані, тому розмістити 
шпиталь – не проблема.  Але де взяти необхідну кількість об-
слуговуючого персоналу? Потрібні санітари, пралі та куховари. 
Ті кілька десятків робітниць, що залишилися до зими в економії, 
збирають буряки. Залучити свинарок, скотарів та конюхів до 
роботи в госпіталі – неможливо.

− Тату, не переймайся! Ми твердо вирішили працювати сані-
тарками, − на порозі кабінету стояли дочки управителя, учениці 
київської гімназії Дучинської. 

− Як це розуміти? Чи не збираєтеся ви залишити навчання?
− Так, тату. Вчинки задля блага Вітчизни – найблагородніші. 

Ти завжди це повторював, – улюблениця батька, ясноволоса 
Лідочка – вродою в свою матір-покійницю – аргументувала, як 
завжди, переконливо.

− Сідайте,   − Йосип Антонович відклав убік щойно передані 
йому рахунки на пиломатеріали – в економії планували розпочати 
будівництво церкви – й замислився. Після передчасної смерті 
дружини його дочки, хоч і не були кинуті напризволяще, отри-
мали змогу жити своїм розумом.   Так склалося, що за справами 
ніколи було розпитати їх про все, що складало зміст їхніх дівочих 
інтересів.  Батько хоче навести доньок на добрий розум: 

− Вельми хибно неправильно розставити пріоритети на по-
чатку життєвого шляху. Батьківщині бажано, щоб мої доньки 
стали освіченими людьми.  Саме в такому випадку ви можете 
бути корисними Вітчизні.  

− Але ж, тату! Залишатися за таких часів осторонь того, чим 
живе  країна, аморально, – темно-руса мовчунка Наталя – чимось 
схожа на покійну матір Йосипа Антоновича − не може стримати 
патріотичного поривання  душі. 

− Рідні мої дівчатка! Ви не уявляєте собі,  що таке щоденна 
праця в шпиталі. Це – стогін поранених, сморід від ран, що гни-
ють, та бинтів. Це – операційні з ампутованими кінцівками, котрі 
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вам доведеться прибирати. А  цілодобові чергування! Ви здатні 
це витримати? – вичерпавши аргументи, які мали переконати 
дочок відмовитися від  необачного рішення, Йосип Антонович 
робить вигляд, що заглиблюється в рахунки. 

− Байдужі люди не варті того, щоб їх поважали. Хто, якщо 
не ти, це завжди нам втлумачував? Хочемо наслідувати приклад 
цариці Олександри Федорівни та її дочок. Що може бути нині  
важливіше за конкретну допомогу тим, хто, ризикуючи життям, 
б’ється  на полі бою з ворогом?  

  Йосип Антонович перевів свій погляд на  двері й, переконав-
шись у тому, що вони зачинені, пояснив:

− Відмітною рисою дворянства, нащадками якого ви є, завжди 
було вміння тверезо мислити та зважено підходити до оцінки 
офіційної інформації. Війни руйнують, а буває, що нищать під-
валини того устрою, котрий є  першоосновою достатку народу 
й стабільності його просування шляхом прогресу. Хочете знати, 
що зараз турбує мене більш за все? – Йосип Антонович уважно 
подивився на дочок. Чи варто говорити з ними відверто? Чи до-
статньо дівчатка дорослі, щоб збагнути ту істину, яку він хоче 
вкласти в їхні голівки, які сприймали до цього часу навколишній 
світ лише асоціативно? Відчуваючи, що діти його не зрозуміють, 
виклав усю правду:

− Що будує суспільний дім? Лише мир. Немир його руйнує.  
Кровава бійня, що іменується війною, в разі несприятливого збігу 
обставин на фронті здатна змінити світогляд людей, поставити 
хрест на їхній вірі в непорушність монархічного устрою. І тоді 
можливі такі потрясіння в державі, які можуть бути порівняні 
лише з усесвітнім потопом. Дай, Боже, щоб мої припущення не 
справдилися, інакше ми з вами  не уникнемо недолі бути відки-
нутими в рідному краї на узбіччя історії. 

  Виникла пауза, після якої говорити про щось було недореч-
но. Стукіт за вікном – скидали пиломатеріали з возів – та голоси 
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робітників, що перегукувалися  між собою, повернули думки 
Йосипа Антоновича в звичне русло. 

  Того ж дня обидві його дочки  поїхали до Києва продовжу-
вати навчання. За кілька місяців вони складуть іспити на звання 
народних учительок. 

  Розміщувати  шпиталь зійшлася вся економія.
  − Спиридоновичу! Заснув чи що? – маленького зросту моло-

дичка стояла над старим, що дрімав, сидячи, на східцях одного з 
гуртожитків. – Гукаю, гукаю – не чуєш. Де ноші стоять?

− Це ти, Василино? На мить задрімав – одразу знадобився! 
Стрекочеш, мов сорока. Он де ноші. За хлівом лежать, – старий 
широко посміхнувся, показавши при цьому красиві зуби, підвівся й 
схопив молодицю за талію. – Спіймав! Досить від мене бігати, все 
одно моя будеш, – голос у дідка дзвінкий, очі – веселі, а хватка − 
міцна. Ніби не старий він зовсім, а парубок, що забув поголитися. 

− Добре того лякати, хто боїться!  У  Сірка очі позичив, та й 
байдуже. Не для пса ковбаса. Нікому заступитися, от і розперезався. Був 
би мій Федір вдома, він би тобі нагадав, що з постолами на стіл 
не вбираються! – молодиця поправила на голові хустку.

− Ти, Василино, дуже високої думки про себе. Ще невідомо, 
чи дочекаєшся чоловіка з фронту. Такі діди, як я, на дорозі не 
валяються. Ти мені давно припала до душі. За мною будеш, як 
за кам’яною стіною. Роздумаєш, дай знати.

− Мели язиком, скільки влізе, – підхопивши ноші, Василина 
попрямувала  до возів, що зайняли всю вулицю перед гурто-
житками економії. «Поранених скільки, Боже ж мій! А казали: 
«Малою кров’ю обійдемося».  

  За кілька днів, які пробула в економії, Орина встигла пото-
варишувати з  язикатою Василиною. 

− Де була?  Ходи сюди!
− Де була – мене вже немає, −  відмахнулася Василина. – Знову 

старий шкарбан залицяється.
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− Хто саме?
− Наш завгосп. Як пішов чоловік на фронт, життя не стало від 

старого. Хоч бери звільнення та тікай світ за очі. Проте нікуди 
подітися зі своєю оравою, − Василина витерла вологі очі рукавом. 

− Веселіше, не затримуй! Важко поранених несіть до колиш-
нього жіночого гуртожитку, решту прошу – сюди, – говорив 
ставний чоловік у білому халаті. 

− Хто це?
− Лікар  головний. А ось і фельдшерка вийшла. Уже й баб 

мобілізували. 

  Не гадав Юрій Вікторович Штерн, що непереборні обстави-
ни змусять його, відомого київського ортопеда,  звалити на себе 
турботи, несумісні ні з рівнем його професійної майстерності, 
ні з колом питань, що виходять із міркувань доцільності та здо-
рового глузду. Звиклий жити по совісті, він з перших днів війни 
залишив прибуткову практику й очолив військовий шпиталь. 

− Юрко, не виправдовуй свій вчинок лише почуттям патріотиз-
му, − говорила останнього  вечора перед його від’їздом на фронт 
дружина. – Тобою керує протест. Це – зрозуміло. Німці − пред-
ставники твоєї нації − пішли стіною на  наших співвітчизників. 
Неприйняття реальності зумовлює відповідні дії. 

− Облиш це, Лізо. Підійди до мене, сядь поруч. Твої запалені 
очі й стомлений вигляд уводять мене в сум. Знову погано спала? 
Це може тобі зашкодити. Як почуває себе наше маля? – Юрій 
Вікторович, ставши на коліна,  притулився щокою до живота 
вагітної дружини, посміхнувся: − Брикається, пустун! Ти вже 
повечеряла? Ананасів сьогодні в лавці не було, я приніс яблук. 
Чогось ти мовчиш. 

− Мій любий! Довелося цілий день простояти біля плити. 
Наша куховарка знову побігла до недільної школи. 

− Пріся навчається? Мабуть, справді наближаються неабиякі 
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часи, якщо заманулося  їй учитися,  − Юрій Вікторович пригорнув 
до себе дружину. 

− Не іронізуй. Добром це не закінчиться. Вчора вона натякну-
ла, що діждеться пори, коли пани злізуть з гори, а людська кривда 
їм боком вилізе.  Стверджувала, що такі, як вона, керуватимуть 
державою, а ми з тобою будемо обходитися без служниці.  Що 
ти на це скажеш?  – Ліза перевела дух і примхливо  надула губе-
нята.  Юрій Вікторович ледь стримався, щоб не поцілувати їх за 
звичкою. Проте дотепність запитання і пауза, котру витримала 
дружина, чекаючи відповіді, потребували задоволення її допит-
ливості. 

− Такі питання не повинні тебе хвилювати. Намагайся за моєї 
відсутності поводити себе з Прісею коректно й  нічим не пере-
ймайся. Запропонуй їй почитати щось із нашої бібліотеки. 

− Вона буде читати, а я – куховарити? – обурилася Ліза, від-
хиляючись від чоловіка. 

− Гаразд, не гнівайся, − притуливши дружину до себе, поці-
лував її у духмяну шийку. 

  «Чому так неспокійно на душі? – думав, лежачи, прислуха-
ючись до шуму дощу за вікном. – Де межа між добром і злом? 
Яким має бути ступінь обережності, що дозволяє пройти дорогою 
життя, не завдаючи незручностей собі й своїм близьким? Ким 
визначена міра відповідальності кожного перед суспільством 
і суспільства перед кожним? Чи існує золота середина, що до-
зволяє  іти крізь життєві перипетії,  не завдаючи шкоди власній 
совісті, не втрачаючи при цьому чистоти помислів та юнацького 
оптимізму?»

  Ні власні успіхи й невдачі, ні щоденні радощі й жалі не були 
в його розумінні підставою для того, щоб занадто радіти або над-
мірно засмучуватися з їх приводу перед обличчям непереборної 
невідворотності, що насувалася на той світ, в якому він жив разом 
зі своєю родиною та співвітчизниками. Тривога, що охопила його 
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з перших хвилин після оголошення війни, переставши мати все-
осяжні масштаби, знайшла конкретні, майже відчутні на дотик 
контури, і ця визначеність дозволила спрямувати думки у звичне 
русло, надавши їм відповідної ділової спрямованості. Саме тому 
він зробив те, що, на його думку, було найбільш обґрунтованим: 
усі свої заощадження в банку перевів на ім’я дружини, відклавши 
розмову з нею з цього приводу до свого від’їзду. Знаючи її схиль-
ність до марнотратства, сподівався, що обставини, які склалися, 
спонукають Лізу, зорієнтувавшись у ситуації, не зробити за його 
відсутності нічого такого, що  суперечило б інтересам її та їхньої 
майбутньої дитини.

 
  Сьогоднішній день почався для доктора Штерна з розмови із 

завгоспом. Йшлося про належне зберігання госпітального облад-
нання та запобіжні заходи, пов’язані з недопущенням того, щоб 
новий операційний стіл, який залишався поки що в підсобному 
приміщенні, не зробився якимось чином непридатним. 

− Не хвилюйтеся, складський дах  не протікає, а замок – на-
дійний. Усе буде належно збережене! − старий подивився на 
доктора недобрим оком й несподівано мовив:

− З проханням до вас звернутися можна?
− Прошу. 
− Дочка хворіє. Другий день не встає. Ось-ось померти може. 

Чи не зволили б її оглянути? Тут − недалеко. Бричку подам до 
ганку, пішки йти не доведеться. Не відмовте! − переступав з ноги 
на ногу Спиридонович. 

− Оглянути можна було б, − часу немає. З операційної не ви-
ходжу. А фельдшера відпущу ближче до вечора. 

− Дякую, Юрію Вікторовичу. Вік пам’ятатиму, − старий укло-
нився й ледь чутно  видихнув: − Де тобі зійти до моїх потреб. 
Одне слово – німець! Той же татарин. 

   Краєм ока стежачи за лікарем, помітив, як той попрямував 
до управителя, що під’їхав до шпиталю на вороних.  Спиридоно-



77

_________________________________________________________Жорна                              
вич не забарився повести очима, наче злодій по ярмарку, одразу 
оцінивши, у що могли б обійтися йому красені-коні, якби він мав 
неабиякі гроші.

− А я − до тебе! – старший конюх Микита постав перед завгоспом. 
– Навіщо видав Іванові потерті сідла? 

− Нема інших, – розвів руками Спиридонович. 
− А мені хоч із-під нігтя виколупай! Нові сідла закуплені ще 

навесні. Кращих коней віддаю фронту, а ти сідла заховав. Ході-
мо до контори, розберемося, чия правда! − гарячкував Микита, 
ставши проти завгоспа, як окунь проти води. 

− Сердите не буває сите.  Може й справді переплутав зосліпу. 
Адже Іван коли приходив? Надвечір! Лампу я на складі не за-
свічую, пожежі боюся. Мабуть, видав не ті сідла. А ти вчинив 
лемент.  Торохтиш, як діжка з горохом!

− Такий вродився, − відхідливий Микита витирав розгарячіле 
обличчя рукавом сорочки. − Давай сідла. 

− Бездонної діжки не наллєш. Спочатку принеси ті, що взяв, 
а вже потім на інші рота роззявляй. 

− Скупий ти, Спиридоновичу, аж синій. Буде тобі твій мотлох 
цілий та неушкоджений. Старий пень! – Микита зібрався вже йти, 
коли почув позаду єхидний смішок:

− Зате ти вельми молодий! Бачив, як весело скачеш біля тієї но-
вачки, що влаштувалася куховарити.  Ориною її, здається, звати. 
Дивись, не обпечися! Чоловік її на фронті, але ж війна – не вічна. Не 
одне їж, хлопчику. Раз − хліб, два рази − борщику, − Спиридонович 
зібрався вже йти, коли був схоплений за комір сорочки. 

− Густо дивишся, та рідко бачиш! Важким злом дихаєш на 
кожного, з ким справу маєш. Жінку свою на той світ загнав, дочку за 
челядку тримаєш, за розум узятися не хочеш! − гарячкував Микита, 
міцно тримаючи Спиридоновича за комір. 

− Не давайся під ноги, бо знесу голову!
− Ой, з переляку душа в п’ятки втекла, – усміхнувся Микита. 
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− Онде твоя мила! – вискаливши зуби, Спиридонович хитнув 

головою вбік Орини, що прямувала з відрами до колодязя. 
  Залишивши завгоспа в спокої, Микита обсмикнув на собі со-

рочку, поправив ремінь і, не озираючись, попрямував убік стаєнь, 
усім своїм виглядом показуючи насамперед самому собі, що й на 
думці не мав задивлятися на вродливу куховарку. Намагаючись 
переключити увагу на те, що хвилювало його раніше, наказав 
конюхові Івану повернути старі й отримати нові сідла.  

  Жеребчик Вітер, здавалося, на нього чекав. Гнідого, що по-
шкодив собі ногу,  залишили сьогодні в конюшні, і ветеринар,  
який його оглянув, наклавши пов’язку, попередив конюха про те, 
що рана − значна, і потрібно   ще  кілька днів, перш ніж можна 
буде залучати жеребця до роботи. 

− Хороший мій! Скучив! – Микита гладив свого улюбленця 
по лискучому крупу, милуючись породистим вигином шиї же-
ребця. – Треба ж було тобі вскочити в яму!  Так можна й без ноги 
залишитися. Занадто гарячий. Не ходиш – літаєш, – промовляв 
до гнідого, щиро вірячи в те, що Вітер розуміє кожне його слово. 

− Напоїти його треба! − почув за спиною. 
− Сам напою, іди, − неприродно тихо відгукнувся Микита, 

намагаючись не дивитися вбік Івана, що повернувся до стайні. 
  Ні на мить не забуваючи про те, що гожа Орина весь час 

курсує між їдальнею й колодязем, заповнюючи кухонний бак 
водою, Микита з усіх сил стримує бажання поспішити до неї, 
але раптом починає боятися, що може перестаратися в спробі 
здаватися байдужим до ставної молодиці, й тому спішно виводить 
жеребця зі стайні. Вдивляючись у тих, хто стоїть біля колодязя, 
здалеку впізнає стрункий стан молодиці, помічаючи при цьому, 
що руки її вже не такі  моторні, хустка збилася назад, а сама вона  
дивиться в його, Микитин, бік. 

− Здрастуй, голубко! Чи не важко тягати воду? – запитав, під-
ходячи ближче.  
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− Доброго дня! До такої роботи звикла, − нахилилася за відром. 
− Бачу, сумна ходиш. Образив хто? – підійшов, намагаючись 

допомогти. 
− Ні, Бог милував, −  звела очі. 
− Як влаштувалася? Може потрібна допомога? – торкнувся 

руки жінки.  
  Промовчала, але руку не відняла, лише зітхнула. 
− Чого це очі на мокрому місці? Чи не знала раніше пестощів? 

– мовив, як видихнув, поправляючи шорсткими пальцями пасмо 
її волосся, що  вибилося  з-під хустки. 

− Чому це Ви, Микито Іллічу, принародно за мною впадаєте? 
Може, сподобалася я Вам? – подивилася прямо у вічі. 

− Ще й як сподобалася! Куди не піду – очі тільки тебе шукають. 
Невже не помічала? 

− Помітила, − вперше за всю розмову посміхнулася Орина. – 
Лише боялася в те повірити. 

− Не треба боятися! Він у нас − холостий, нежонатий, − Ва-
силина, що невідомо звідки взялася біля колодязя, весело блис-
нула очами. Помовчавши, тихо додала: − Та дарма вже. Чого 
очі опустили? Справа житейська. Я нічого не бачила й не чула, 
− посміхнулася й пішла своєю дорогою. 

− Негарно вийшло, Микито Іллічу! Хоч правда й одна, та 
брехень буде багато.  Знеславлять нас люди. 

− Дійсно! Дражнити гусей не варто, бо не уникнути великого 
ґвалту.   Вийди сьогодні, як стемніє, за ворота. Чекатиму, − подав 
коромисло з відрами, лагідно поглянув услід. 

  Жеребець, що стояв поряд, тупцюючи на місті, нагадав про 
себе тихим іржанням, і Микита підвів гнідого до корита з водою. 

– Пий, Вітре! Війна з германцем для нас із тобою нібито не 
існує. Ти ногу пошкодив, тому уник відправлення на фронт, а я 
долю свою зустрів і думати забув, що незабаром мобілізують.

  Промінь сонця, який донедавна ховався за хмарами, освітив 
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усе навколо.  Багряно розмалювавши калину біля клуні, зазирнув 
за лісосмугу, постояв у роздумах на березі озера, що мирно дріма-
ло собі просто неба.  Легковажний промінь поглузував із павучка, 
який летів верхи на павутині над заповненими зерном коморами 
економії, і, не вигадавши нічого кращого, пішов блукати по дво-
ру, прислуховуючись до того, про що йшлося в покоях шпиталю. 

− Батько мій Георгія отримали за японську кампанію, − у під-
несеному тоні продовжував почату розмову нещодавно проопе-
рований солдатик, в той час як його сусід-піхотинець намагався 
самостійно, без сторонньої допомоги стати на милиці.  – Службу 
відбували тато на «Варязі», потім у Петербурзі перед царем про-
йшлися  урочистим маршем. Господній помазанець на честь тих, 
хто живим залишився, прийом улаштував, власноручно хрести 
вручав. За царським столом довелося тату посидіти, куріпок 
скуштувати.  

− Цар – не вогонь, а ходячи біля нього обпечешся. Де ж тепер 
твій батько? – в тому ж піднесеному тоні із сарказмом у голосі 
поцікавився з віддаленого кутка покою сивовусий артилерист, 
що критично сприймав кожне слово солдатика. Боячись зачепити 
рану – щойно зняли шви – він, хоч і лежав обличчям до стіни, 
здавалося, бачив усе, що відбувалося, і чув, про що йшлося, бо 
втручався в розмову щоразу, коли почуте виходило за межі його 
розуміння. 

− Де тато – не знаю. Писали, що відбувають службу на якомусь 
броненосці, − солдатик тихо зітхнув. 

− Удаєш із себе простака чи справді не розумієш, чому не пише 
твій батько? – несподівано різко повернувся в ліжку сивовусий 
артилерист, проте, застогнавши,  відкинувся на подушку.   

− Не знаю.
   Сивовусий підвівся, поставив поранену ногу на підлогу.  
− Сергійовичу! – звернувся до літнього піхотинця, – розтлумач 

йому! Сил нема, який йолоп. 
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− Заспокойся, Миколайовичу! Звідки йому знати? Хлопець − із 

глухомані. Газети до них на хутір не доходять, а якби й доходили, 
читати їх нікому. Ти письменний, Степане? – звернувся до сол-
датика, який кліпав очима, не розуміючи, в чому його провина. 

− Читаю трохи.
− Це – нічого. Захочеш – навчишся. Не завжди, хлопче, Геор-

гіївськими    хрестами  героїв віншують. Буває, дерев’яними  
нагороджують, трапляється, в кайдани заковують, за грати кида-
ють. Це вже − кому як пощастить. А ти надійся! Може статися, 
що твій батько − живий, додому повернеться, коли захлинеться 
війна нашою кров’ю. 

  Літній піхотинець зробив спробу поправити неіснуючою 
рукою пов’язку на голові, коли якийсь рух за вікном відволік 
його від такого наміру. 

  Починаючи свій шлях від комір, повз госпітальні вікна су-
нула валка возів,  завантажена об’ємними мішками з зерном для 
потреб фронту.  Характерне поскрипування коліс у поєднанні з 
вигуками візників нагадали піхотинцеві про те, що не встиг він 
вдома завершити традиційні селянські роботи. Тривога з цього 
приводу була б у пораненого не така велика, якби та ж сама валка, 
повертаючись зі станції, не поповнювала шпиталь покаліченим 
військовим людом. Щоб якось відволіктися від гнітючих думок,  
вирішив вийти на свіже повітря. 

  Легковажний промінь зрадів піхотинцеві, який з’явився на 
ганку, але той, знехтувавши можливість спокійно погрітися на 
сонечку, кинувся до лікаря, що тільки-но сюди під’їхав.

− Юрію Вікторовичу!  Відпустіть мене, ради Бога, додому. 
Сили немає сидіти тут, ніби у в’язниці. Не вояк я зі своєю куксою.  
Вдома жінці хоч якась допомога буде. Втечу, якщо не відпустите!  

− Поїдеш скоро додому. Рука не болить?
− Болить голова! Що там вдома? 
− Комісувати спочатку мусять. Потерпи трохи.  
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  Нічого не зрозумівши з того, про що йшла мова, не знай-

шовши об’єкта, гідного його уваги, наївний промінь пішов за 
хмари, які не забарилися  кинути на землю густу тінь, від чого 
навколишній краєвид набув похмурого вигляду. Пізня осінь не 
йняла віри в щасливий перебіг подій. 

 
  На одному з численних бурякових ланів економії працювали 

жінки. 
− А ще запрошували сюди в робочий сезон музикантів, − про-

довжувала почату розмову огрядна молодиця. 
− Навіщо? – поцікавилася ряба стара, що вовтузилася із за-

ступом біля  важкого  коренеплоду. 
− Щоб весело і навіть приємно було працювати! − креснула 

очима молодиця. 
− Про які веселощі мова, коли піт заливає очі? – стомлено 

відповіла стара.
− Е, не кажи такого, бабцю! Бува праця, що плаче, а бува, що 

скаче. Згадай себе молодою, – не вгавала  балакуча жіночка. 
− Давно це було, вже й не пригадаю, – відмахнулася стара, 

розгинаючи спину. 
− Усе ти пам’ятаєш!  − не вгамовувалася огрядна молодиця.  – 

Роботі сідала  замолоду на шию, не вона тобі. А чому? Мовчиш? 
Я тобі відповім:  за роботою ти себе поважала. Чи не так?

− Прип’ялася, як смола до чобота! Он скільки людей, а ти до 
мене причепилася, – стара взяла корзину й, залишивши почату 
борозну, перейшла на сусідню.  

− Невгамовна ти, Христе! – розсміялася кучерява баба, що з 
цікавістю спостерігала за словесним двобоєм. – Розказуй, навіщо 
запрошували в економію музикантів? 

− Щоб краще працювали.
− Як це? – засумнівалася недовірлива баба.
− Уяви собі: женеш ти борозну, болить у тебе в попереку. 
− Навіщо уявляти? Жену. Поперек болить.  
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− От і добре. А тепер уяви собі, що ось там, біля лісосмуги, 

де закінчується твоя борозна, музики грають гопака. Будеш при-
слуховуватися, де в тебе болить?

− Не буду! − розсміялася баба. − Люблю поспівати й потан-
цювати на свята. 

− Ото ж бо й воно! І робили ми тоді, ніби на крилах летіли. 
Сапки в руках гопака вибивали, – вела розмову молодиця. 

− А ввечері падали на ліжко ніби підкошені! Кому таке треба? 
– в’їдливо відреагувала  кучерява баба.  

− Мені було потрібно! − не вгамовувалася Христя. – Платили 
тоді добре. Я, наприклад, за один сезон на придане собі заробила. 
Вдяглася й узулася того року в усе нове, – Христя розпрямила 
спину й, зітхнувши, продовжила: − Так то воно – так. Але ж, якби  
не пішов мій Свирид на війну, робила б я зараз на своєму полі. 
Без музик, та весело. Проте довелося засіяти свій город озими-
ною і бігти сюди за копійкою. Добре, що хоч недалеко. Діточок  
щотижня провідати можна. 

  Жінки замовкли, заглибившись у свої думки, в той час як 
руки робили звичну справу. Кожна згадала своє, рідне: білу хату 
під вишнями, голопузих дітлахів на всіх лавках, поряд з ними − 
батька з матір’ю, на столі – свіжоспечену хлібину, за рушниками  
– святі ікони, під ними – запалену лампаду,  і – мир  у Божому  
світі, що межує з неземним спокоєм, який люди звуть раєм. Де 
все це? Куди пішло, не попередивши, коли повернеться? Хто 
винен, що нема в тому раю місця їй, наймичці, яка гне спину 
на чужому полі, та її чоловікові-солдату, котрий гниє в окопах 
першої світової? 

  Коли сіли край поля перепочити, кучерява баба завела пісню:
                                       «Вітер віє, повиває,
                                        Деревом колише,
                                        А брат до сестриці
                                        Дрібні листи пише…»
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  Не набравши сили, пісня згасла, ніби не було її зовсім.

 − Чи далеко їхати? – поцікавилася фельдшерка у Спиридо-
новича, вмощуючись поруч із ним на возі. Сьогоднішній день 
її втомив. Утім, не лише сьогоднішній. Неймовірна втома і не-
свідомий страх перед чимось досі невідомим гнітили її останнім 
часом усе дужче. 

− Декілька верст до моєї хати, не більше, − Спиридонович 
відчайдушно стьобнув  коня, від чого той злякано здригнувся й 
несподівано шпарко рушив із місця. −  Доставлю швидко, Гор-
діївно! Кінь – молодий, візник  − справу знає. 

− Навіщо ж так б’єш, якщо кінь добрий? Гладь його вівсом, 
а не батогом, – порадила завгоспу фельдшерка. Вона постійно 
мала справу з ним по службі й була раніше вражена вдаваною 
чемністю цієї людини.  

− Що коняці зробиться? На те він і кінь, щоб знати батіг, – 
Спиридонович вискалив не за віком красиві зуби. 

− Оце ти такий? – щиросердо засмутилася фельдшерка.  
  Не відповівши нічого, старий усміхнувся й, від’їхавши від 

економії на чималу відстань, примружив очі. Те, що побачив, 
розгнівило його. Жінка, на яку він зазіхав, недоступна Василина, 
в супроводі конюха Івана йшла в бік залізничної станції. Вузлик 
молодиці, який ніс її супутник, яскравою плямою виокремлював-
ся на тлі приглушених фарб осіннього краєвиду, подразнюючи 
уяву старого, не даючи можливості з тверезою головою підійти 
до ситуації, що склалася. 

− Шльондра, не інакше! – вилаявся Спиридонович. 
− Який тебе ґедзь укусив? – обурилася фельдшериця. 
− Не про тебе говорю, Ганно Гордіївно. Он, подивись – іде 

парочка. Яке дибало, таке й здибало. Убив би обох, якби стрів 
у іншому місці! І коли тільки злигатися встигли? Геть з дороги, 
бо обламаю ноги! – Спиридонович хльоснув коня, ледь не за-
чепивши подорожніх возом. 
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  Василина та Іван, які не чекали з боку візника упряжки, що 

проїздила мимо, нічого поганого, стримано охнувши, встигли 
останньої миті відскочити вбік. 

− Ой, лишенько! Якийсь навіжений! – схлипнула Василина, 
потрапивши в придорожній рів. – Чи не завгосп наш проїхав? 
От невіглас! Розуму − палата, та ключ від неї загублений. Чого 
регочеш, Іване? – витріщила очі молодиця. 

− Приревнував тебе старий, – сміявся парубок. – Тепер сте-
режися. Спиридонович – шантажист. 

− Що комар, то й сила? В одному завинила – з хлопцем  раз 
поговорила! – здивувалася Василина. 

  Проїхали половину дороги, коли Спиридонович почув від 
фельдшериці запитання, відповідь на яке обміркував заздалегідь. 

− На що слабує твоя дочка?
− Пузо болить, − видавив із себе й замовк. 
− І давно це з нею? – поцікавилася фельдшерка. 
− Щонайменше дві доби стогне. 
− Чому не привіз до шпиталю?
− Не хотіла їхати. З вадами вона в мене. Народила її жінка в 

полі, та, мабуть, чогось не догледіла: змалку криво тримає дочка 
шию, а говорить так, що лише я розумію, − опустивши плечі, 
неохоче розповідав старий.

− Набідувався  з нею? – співчутливо вела фельдшерка.  
− Та ні! До роботи дочка − проворна,  в матір-покійницю. 
  Вслухаючись у монотонне поскрипування воза, деякий час 

мовчали. Коли ж  крізь темряву, що опустилася на землю,  про-
ступили тьмяні обриси села,  старий заговорив знову:

− Дуже прошу: не суди її суворо! 
− Чого це ти, Спиридоновичу? Ніби чогось боїшся! – здиву-

валася фельдшерка. 
  Давно не білена хата, до якої вони під’їхали,  здавалося, за-

тужила,  ждучи від господаря уваги до її потреб. Занедбаність, 



86

Валентина Грищенко____________________________________________
що межує з розоренням, проглядалася тут не лише в дрібницях. 
Дірявий дах оголив у верхній своїй частині крокви і вже насувався 
на вікна, щомиті погрожуючи скинути злежану солом’яну масу 
на призьбу,  суцільно заставлену  всіляким посудом, корзинами 
та верейками, мотлохом незрозумілого призначення. Наполовину 
відірвані віконниці, реагуючи на найменше коливання повітря, 
скрипіли; а почорнілі від часу й дощів вхідні двері, що ледь три-
малися на завісах, надавали цьому безладу логічної завершеності. 
Дивлячись на цю вбогість, кожен, хто поважає людство, забажав 
би спитати: «До якої межі може дійти людина, здатна довести 
свою оселю до такого запустіння?» 

− Прошу до хати. Обережно, тут підгнила дошка, не спіткнись, 
Гордіївно. От лихо, не знайду сірників. Знайшов.

  Тьмяне світло від гасової лампи вихопило з темряви стіл,  
заставлений  глиняним посудом сумнівної чистоти,  та гору не-
дбало зваленого на лавку ганчір’я.    

− Уставай, Ликеро!  Спиш чи що? Прокидайся. Лікаря тобі 
привіз, – старий узяв лампу й, обережно ступаючи, попростував у 
бік широкої лави біля печі, традиційно званої у цих краях полом.

  Тиша, що ставала дедалі напруженішою, завершилася сто-
гоном, котрий був би логічним у такій ситуації, якби походив 
від тої, що лежала на лавці, а не від її батька. Потупцювавши на 
місці, лампа попливла до столу. 

− Запізно приїхали. Сконала дочка. Даремно відволік тебе, 
Гордіївно, від справ. 

− Стривай, Спиридоновичу, може вона ще жива! Тримай 
світло, не впусти.

  Намагаючись прослухати пульс, Ганна Гордіївна доторкну-
лася до жінки, котра лежала на лавці. Рука, що встигла задубіти, 
віддала льодяним холодом, від чого  досвідченій фельдшерці 
стало моторошно, і вона, відсахнувшись, перевела свій погляд на 
обличчя небіжчиці, яке не було досі непідвладне тліну.   Марму-
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рова антична статуя мала б вигляд жалюгідної подоби  обличчя 
мертвої красуні, яке заклякло в німому вдоволенні, що межує з  
істинним блаженством. 

− Грій воду, Спиридоновичу. Та знайди в що вдягти дочку в 
останню путь. 

  У цей час якісь звуки, схожі на стогін, тонкі   й протяжливі, 
не голосніші за комариний писк, змусили Ганну Гордіївну взяти 
лампу з рук Спиридоновича й піднести її туди, звідки йшло не-
зрозуміле стогнання. Побачене не було ні сном, ні марою, але 
сповнило досвідчену фельдшерку, яка щоденно бачила біль та 
страждання інших, відчуттям нереальності того, що відбувається. 

  Поруч із небіжчицею, згорнувшись клубочком, лежало маля. 
Розбуджена світом від лампи, дитина надірвано заскиглила. Зі-
рваний голос малюка – це був хлопчик – та його  недоглянутий 
вигляд свідчили про те, що дитина  залишалася  тривалий час 
без їжі й материнського піклування. 

   У ногах у покійної Лукери, потопаючи в калюжі крові, ін-
стинктивно намагаючись уникнути долі своєї матері, борсалося 
ще одне немовля. Її величність життя боролася зі смертю, знема-
гаючи в нерівній сутичці. Остання перейшла в наступ, і потрібна 
була допомога, щоб покласти такому розвитку подій край. 

− Ножиці, Спиридоновичу! Пуповину перерізати. Так, добре. 
Онук у тебе ще один! Чуєш?

− Байстрюк! Якби не ти, Гордіївно, взяв би це жабеня за одну 
ногу, на іншу б наступив, та  – в копанку! 

− Бійся Бога! Що ти мелеш у розпачі? Народилася дитина 
сиротою, візьме її Господь під свій захист, дасть двох янголів-
хранителів, щоб захищали.  Дай у що сповити онука й біжи по 
воду. Обмиємо покійницю, вирядимо в останню путь. 

  Цієї миті грім – звідки лише взявся глибокої осені? – струснув-
ши околиці, прокотився з тріском над хатою, ніби сипонув гороху 
в  металеві ночви,  прогуркотів  збоку й вгамувався  за селом. 
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  Обізнана зі спостереженнями, які старі люди передають мо-

лодим, фельдшерка поквапилася сповістити здивованого старого:
− Народився великий грішник або праведник.
  Де, коли й ким уперше було визначено допустиме співвідно-

шення добра  і зла в кожному людському індивідуумі, достатнє 
для того, щоб, збивши на життєвому шляху підошви до крові, 
здобути славу  неабиякого грішника чи праведника? Хто почав по-
мічати прикмети, за якими робили висновок про те, ким із раніше 
згаданих уособлень добра і зла має шанс бути новонароджений? 
Чи слушні ці прикмети? Свідчать вони про  глухе невігластво чи 
про неабияку  мудрість наших предків?

  Про те, що в економії живуть якісь діти, Орина дізналася 
від Василини. 

− Фельдшерка – дай їй, Боже, здоров’я! – у себе в кімнаті 
помістила дітлахів. До меншого нікого не допускає, каже, що 
хлопчик дуже кволий.   

− Звідки у Гордіївни малюки? – здивувалася Орина.
− Кажуть, що підкидьки вони, а ти не вір, – шепочучи, запев-

няла подругу Василина. 
− Чому ж не вірити?
− Діти − не її, це зрозуміло, − зам’ялася Василина, міркуючи 

подумки, чи варто тримати в таємниці те, про що здогадувалася 
сама й поки що не наважувалася розповісти жодній людині. 

− Почала говорити – доказуй. 
− Скажу, що знаю. Про решту здогадайся сама. − Василина 

озирнулася, щоб упевнитися в тому, що ніхто не підслуховує їхню 
розмову, і продовжила: – Бачила недавно, як їхала фельдшерка 
зі Спиридоновичем убік Рудні. Там він має хату. День потому 
ховав завгосп дочку. Саме тоді з’явилися тут діточки, − торохтіла 
Василина, скрушно хитаючи головою. 

− Отож-бо він із фельдшеркою привітно вітається.
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− Є за що Гордіївну шанувати. Що бачила оком – не бреше 

язиком. Послав Господь Спиридоновичу онуків. Але ж навіщо 
старому вовку заячий хвіст? А з іншого боку, може,  схаменеться, 
перестане грішити, бо нема в світі цвіту цвітішого над маківочок, 
нема ж і роду ріднішого над діточок та онуків! – розумувала 
жаліслива Василина.

   Крокуємо життєвою дорогою, розставляючи невидимі віхи, 
що свідчать   про логічну завершеність колишніх прагнень і 
сподівань, про втілення в життя нових рішень, часто нелегких, 
прийнятих у хвилини роздумів.  Рішуче вибираємо на життєвому 
перехресті крутий поворот із минулого в майбутнє. Що чекає на 
нас попереду? − Не відаємо. − Які підводні рифи уготувала нам 
ріка життя? − Не хочемо знати. Чи маємо рацію, спалюючи за 
собою мости? − Час покаже. 

− Що ти зібралася робити, доле моя? – звернувся Микита до 
Орини, що прямувала з повною корзиною харчів убік бурякового 
лану. 

− Обід на поле віднесу. Баби вже, мабуть, зголодніли, – зди-
вувалася поставленому запитанню Орина. 

− Я не про те. Чому щодня бігаєш до фельдшерки? 
  Відмахнулася, зробивши вигляд, що справа не варта того, 

щоб вести про неї  розмову. 
− Прийдеш сьогодні? – заглянув у вічі. 
− Прийду, − посміхнулася й пішла далі. 
  Поставлене Микитою запитання було надто гостре для 

Орини, щоб відповісти на нього  зопалу. Вона й справді часто 
бувала у фельдшерки.  Бездітну жінку хвилювала подальша доля 
малюків. Тяжіла до них, відчуваючи потребу взяти участь у 
догляді за дітлахами: зварити кашу, переповити молодшого, 
нагодувати обох. 

   Відтоді, як погодилася вийти смерком за ворота, минуло 
небагато часу. Розуміючи, що щастя без розуму – дірява корзина 
і стосунки з Микитою, замішані на гріху, не доведуть до добра, 
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Орина не могла поринути в них з головою, бо розуміла, що 
об’єднання доль та продовження стосунків залежить не так від 
самих людей, як від вищої сили, об’єктивність та справедливість 
рішень якої не варто заперечувати. Ця сила неодноразово давала 
зрозуміти Орині, що мати власних дітей вона чомусь не може. 
Залишитися з Микитою, щоб народити від нього здорову дити-
ну, чи зануритися з головою в піклування про сиріт? Коли б той 
розум наперед, що потім! Розуміючи, що навряд чи зважиться ще 
раз народжувати, інстинктивно шукала можливість продовжити 
себе в дітях, які не були часткою її плоті. 

  Орина не мала наміру обговорювати цю тему з ким би то не 
було, навіть з Микитою. Але розмова мала відбутися, тому, впо-
равшись зі справами, вийшла за ворота. 

  Вони зустрічалися в маленькому будинку на околиці містеч-
ка. Мати Микити – сухенька стара, що вже звикла до привітної 
подруги сина, зустріла Орину, як рідну. 

− Заходь, голубко, роздягайся! Напевно змерзла?  Не диво. 
За тиждень −  Покрова. Сідай до груби, там тепліше. Прийде 
Микита – вечерятимемо, − щебетала старенька. 

− Спасибі, бабусю! Дивно, що нема його вдома.  Обідньої пори 
поїхав шукати жеребчика. Ніяк не міг дібрати, куди подівся Вітер 
зі стайні, – дивувалася  Орина. 

− Знайшов жеребця? – поцікавилася стара. 
− Не знаю. 
− Де ж бути Микиті так довго? Ніч − темна корова, світ увесь 

поборола! Ось уже й дощ-довгов’яз у землю ув’яз, по шибках 
потік! – бідкалась мати. 

− Не хвилюйтеся, бабусю! Такому ніщо на заваді не стане! 
Чуєте, вже біжить щодуху? Здається мені, що хвіртка рипнула. 

− А хода − важка! Ніби щось на собі несе. Боязко мені чогось.  
Боже, пронеси біду повз нашу хату! – перехрестилася стара.

   Не обминуло їх лихо, здибало на гладкій дорозі. Завмерла 



91

_________________________________________________________Жорна                              
мати, побачивши, як вносять сина до хати. Кинулася до нього, 
щоб допомогти чимось, та де там! 

  Орина поникла, як верба край дороги, ждучи, що скаже Іван, 
який разом із іншим конюхом укладав Микиту на лаву. 

− Жеребець приніс його до стайні. Покликали лікаря, той лише 
руками розвів. З усього видно, що живий ще був Микита, коли 
сідав верхи. На голові видно сліди від  ударів чимось важким. 
Чия рука могла піднятися і за що били – не розповість, а той, хто 
бив, не зізнається, − бідкався Іван. 

− А упряжка, на якій він їздив, прийшла? – поцікавилася 
слушно Орина.

− Нема упряжки! На світанку поїдемо шукати. 
  Новопреставленого поховали, на дев’ятий день пом’янули, а 

конюхи продовжували об’їжджати близькі й далекі села з надією, 
якщо не знайти, то хоча б отримати якісь відомості, куди могли 
подітися коні. Усе − дарма! Як крізь землю провалилася упряжка, 
а разом з нею й вороні. 

  Коли ж через деякий час, вкотре домагаючись Василини,  
завгосп запропонував їй поїхати з ним до міста, щоб оглянути 
будинок, який він хотів купити, Орина, яка була посвячена в 
сердечні справи своєї подруги, запідозрила, звідки у Спиридо-
новича  великі гроші. 

− Поїдеш з ним? – звернулася до Василини.
− Чому б не оглянути хату? – здивувалася такому запитанню 

корислива подруга. – Ще невідомо, чи прийде мій чоловік з 
фронту, а якщо й прийде, чи не залишиться довіку калікою. А тут 
така можливість! Де наше не пропадало. Обіцяє Спиридонович 
забрати моїх дітей у новий будинок. Що вони в селі бачать? В 
економії завгосп – шанована   людина. Підростуть трохи діточки 
– можна буде і їх тут улаштувати. Платять  добре. Вилізе голота 
з болота. Як не скористатися такою нагодою?  

− Така рішучість не лише мед п’є, вона й сльози ллє. Крутить 



92

Валентина Грищенко____________________________________________
тобою Спиридонович, як циган сонцем. Вміє зуби заговорити! 
Брудні  у нього  думки й руки! – натякнула Орина подрузі, звідки 
у завгоспа можуть бути гроші, й замовкла, злякавшись, що про 
такі припущення довідається той, хто викликав останнім часом 
жах у її серці. 

  Василина зрозуміла натяк.  
− Сильні та багаті − рідко винуваті. Його відмити та вдягнути 

в гарний одяг – буде як молодий. Бачила, які в нього зуби? Він 
лише здається старим.

  
  Приїзд слідчого у карних справах та детальні допити всіх, хто 

в день убивства Микити відлучався з економії, ніяк не вплинули 
на настрій її робітників. Колись увімкнений та відрегульований, 
господарський механізм працював без видимих збоїв та зволікань. 

− Не треба цьому дивуватися, Йосипе Антоновичу, – говорив 
управителю економії доктор Штерн, з яким той поділився своїми 
міркуваннями з цього приводу. – Люди схильні протестувати 
проти безглуздої загибелі однієї душі й мовчати, коли гинуть 
мільйони. Вселенська пожежа диктує стереотипи поведінки 
окремих осіб та народних мас у цілому. Надпотужний подразник 
провокує негайне гальмування. Якщо плоть захлинається над-
звичайним болем, її можна палити розпеченим залізом, травити 
кислотою – відповіді не буде. 

− Дозвольте з вами не погодитися, Юрію Вікторовичу! Вій-
ськовий конфлікт − це вирішення життєвих труднощів звіриними 
засобами. Якщо  нині якийсь божевільний оприлюднить безглузду 
ідею і разом з нею таку ж  мету −  бунтівні маси підуть на таке,  
що страшно собі уявити.  Підбурювачі розбрату вже нагадують 
про себе. Закликають у панів брати, своє вертати. Хтось чиркне 
сірником, і все запалає. Катастрофа й надзвичайні страждання 
чекають усіх нас. 

− Безглуздих ідей було завжди безліч, проте знаходилися світлі 
голови, здатні протиставити їм такі аргументи та стереотипи по-
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ведінки в доленосні для країни часи, котрі нищили бунт у зародку, 
не даючи йому можливості оволодіти масами. 

  Приязні один до одного, вони різнилися поглядами на події, 
що відбувалися в країні. Те, в чому один із них вбачав тимчасові 
труднощі, для іншого було неминучою руйнацією існуючих під-
валин суспільного ладу. 

− Зрозумійте, Юрію Вікторовичу! − гарячкував управитель.  − 
Визначна риса російського ума – недостатній розвиток гальмівної 
системи:  бовкнути з гарячки і якщо щось не так, одразу – бійка. 
До того ж, ми не вміємо програвати. Поразки нас, на жаль, не 
згуртовують, не мобілізовують на викорінення  причин, що при-
звели до небажаних наслідків. Вони нас роз’єднують. Жбурляти 
каміння у військових стало улюбленим заняттям   натовпу. Що 
можна в такому разі чекати від військового з рушницею, якщо 
йому втлумачити, що кращий аргумент у суперечці є куля? 

− Наразі небажано й навіть небезпечно демонструвати свою 
невіру в успішне закінчення військової кампанії, – Юрій Вікто-
рович застеріг управителя й замовк, помітивши постать, яка до 
них наближалася. 

  Сивовусий слідчий із кримінальних справ досить стомився 
від усього, що було пов’язано з його тривалим перебуванням у 
економії. Відсутність свідків не дозволяла йому ні на крок про-
сунутися в розкритті злочину.   Роблячи припущення з приводу 
того, хто міг поквитатися зі старшим конюхом, він чимдалі більше 
схилявся до думки, що лише той, хто викрав гнідого з конюшні, 
завдав Микиті згодом смертельних  ударів.   

− Пане управителю, маю до вас розмову! – слідчий перевів 
свій погляд на лікаря, даючи тому зрозуміти, що присутність 
інших осіб у цьому випадку небажана. Він остаточно вирішив 
пригальмувати розслідування злочину, слушно вважаючи, що 
відсутність будь-яких  доказів не дозволяє йому притягти кого б 
то не було до кримінальної відповідальності. Не бажаючи аргу-
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ментувати своє рішення, намагався звернутися до управляючого 
за допомогою. Тільки-но Юрій Вікторович пішов, слідчий за-
говорив без натяків:

− Пане управителю! Обставини змушують мене залишити 
економію до закінчення слідства. Чи не могли б ви допомогти 
мені в інтересах справи? 

− З превеликим задоволенням. 
− Маю конкретне прохання. Сповістіть мене в тому випадку, 

якщо хтось із працівників економії зважиться на виняткові ви-
трати. Це може бути купівля будинка, присадибної ділянки або 
коней. − Слідчий усміхнувся й додав: − Чи є в економії  власники 
тугих гаманців, тобто − пани з повними кишенями?

  Йосип Антонович замислився.
− Хто не розтринькував гроші, міг заощадити протягом кіль-

кох років чималу суму. Але постійних робітників тут мало. На-
ймаються здебільшого на літо, отримують на руки не так вже й 
багато, щоб зважитися на виняткові  витрати. 

 Йосип Антонович натрапив на «грошовий мішок»  наступно-
го дня.  Зранку, впоравшись зі справами в конторі, попрямував 
до комір. Учора він отримав телеграму від господаря. Власник 
економії просив посилити охорону запасів зерна. 

  Коморами, що здалека милували око своєю монументальніс-
тю, управитель завжди пишався. Від схоронності того, що в них 
зберігалося, − результату  копіткої праці сезонних робітників і 
його самого, добірної пшениці вищої якості − залежала стабіль-
ність доходів економії. Стратегічний продукт − зерно, в умовах 
військової кампанії багаторазово піднялося в ціні. 

  Не встиг Йосип Антонович відійти від контори, як поруч із 
ним виріс, ніби красноголовець у лісосмузі після теплого дощу, 
завгосп. Запопадливо  кланяючись,  незрозуміло за що вибачаю-
чись, задріботів поруч,  мимрячи якесь прохання. 

  Йосип Антонович несхвально ставився до улесливих людей, 
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тому спробував нагадати підлеглому, що прийнятніше буде гово-
рити відверто, без манівців, за що завгосп образився.  

− Говори прямо! Що ти просиш? 
− Розрахуйте мене! Не хочу більше працювати в економії, − 

белькотів старий так, ніби три дні хліба не їв. 
− Чому? Лежачий плуг ржавіє, а ледача людина старіє, – упра-

витель  звик підходити до таких справ виважено. 
− Нездужаю останнім часом! − збрехав завгосп. 
− У всякої Федорки свої отговорки? Чи дійсно слабуєш? – 

Йосип Антонович щиро співчував старому. 
− Простріл − хай йому трясця! – допікає, – звивався, як пес у 

сливах, Спиридонович. 
− Звернися до лікаря – вилікує! –  управитель пішов собі далі. 
− Не хочу тут робити! Ось вам хомут і дуга, я вам більше не 

слуга. Поїду геть. Відпустіть,  Богом прошу! – рвав на ходу під-
метки завгосп, кинувшись за Йосипом Антоновичем. 

− Куди поїдеш? Чим тобі тут погано? 
− Одружуюся я. Жінка кличе до себе! − вертівся Спиридонович 

навколо управителя, як в’юн у ополонці.
− З ким одружуєшся? − здивувався Йосип Антонович. – Знаю 

я її?
− З Василиною! – несподівано для себе випалив Спиридоно-

вич.
− Василина – баба заміжня. Де жити будете?
− Купимо будинок! – бовкнув завгосп і одразу замовк, із жахом 

у душі зосередившись на тому, як відреагує його співрозмовник 
на таку інформацію. – Заощадив трохи грошенят. Зовсім трохи, 
− белькотів невпевнено, відчуваючи десь глибоко всередині, що 
здригнувся управитель, ніби вдарили його в груди. 

− Гаразд.  Приходь завтра вранці до контори, − Йосип Анто-
нович прискорив ходу і, не озираючись, попрямував у тому ж 
самому напрямку. Намагаючись робити вигляд, що не зрозумів, 
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звідки у завгоспа купа грошей, не поспішав до телеграфу, щоб 
зв’язатися зі слідчим. Будучи впевненим, що злочинцеві нема 
сенсу залишати економію, не отримавши розрахунок, намагався 
перевести увагу на інше. 

  Круки – звідки стільки? – оглушливо каркаючи, окупували 
навколишні дахи, посідали на прилеглій до комір території в надії 
поживитися зерном. Молодий крук, меткий в своєму прагненні 
добутися  бажаної мети, метушився, розкотисто каркаючи, поміж 
такими, як сам, амбіційними зірвиголовами, що захопили місця 
зверху на дахах, і менш рішучими пернатими авантюристами, які 
оселилися на землі, понукаючи всіх до рішучих дій. Той, хто взяв 
на себе відповідальність очолити зграю, гепнувся всією своєю 
масою на поріг комори. Якби не людина поряд,  сховище пшениці 
було б негайно окуповано нахабними пернатими. 

  «Зерно − основа добробуту людей, в усі часи було й буде 
об’єктом  зазіхань круків усіляких мастей», − встиг подумати, 
переступивши поріг комори, управитель економії. Оглушений 
раптовим ударом по голові, впав на мішки з пшеницею. Останнє, 
що закарбувалося в його згасаючій свідомості, було майже не-
реальним:  круки, що досягли своєї мети, бенкетують, наділяючи 
його, Йосипа Антоновича, дочок крихтами зі свого розкішного 
столу. 

  Уночі після похорону управителя Пшеничного на очі доктору 
Штерну не йшов сон.  Трагічні події останніх днів, помножені на 
хронічну втому й хвилювання з приводу стану здоров’я дружи-
ни – його Ліза мала ось-ось  народити – спровокували тривале 
безсоння. Лежати в ліжку з розплющеними очима для діяльного 
доктора було вельми неприродно і   він, хоч раніше ніколи не 
вставав серед ночі, цього разу підвівся, засвітив  лампу й одяг-
ся. Заглиблений у свої думки, підійшов до столу. Відсунувши 
в бік незайману вечерю, поклав перед собою аркуш паперу й 
замислився. 
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  Згадав дочок покійного Йосипа Антоновича, те, як трималися 

дівчата за руки, йдучи за труною свого батька, їх відчужений ви-
гляд під час останніх почестей та похоронної відправи в церкві. 
Круглі сироти, вони кинули на віко труни разом з грудками землі 
свою безтурботну юність. Повертаючись після похорону в еко-
номію, почув від однієї з них фразу, від якої віяло  певною при-
реченістю, абсолютно непритаманною віку цих молодих панянок: 
«Мабуть, дійсно, немає Бога. Усе нині дозволено». 

  Юрій Вікторович узяв ручку, посунув до себе чорнильницю 
і, вмочивши перо, почав писати додому листа.  Він  посилав  
дружині звістки раз на тиждень, але вийшов  сьогодні з цього 
графіка.  Написаний ним учора лист не був відправлений адре-
сатові через відомі сумні події, тому лежав на столі серед інших 
паперів.  Сьогодні написав таке:

 «Люба моя Лізо! Добре знаючи, як неймовірно важко тобі без 
моєї підтримки, наважуюся звернутися з надзвичайно серйозним 
та важливим для мене проханням. З нашого листування ти знаєш, 
як близько я зійшовся останнім часом з управителем  економії 
Йосипом Антоновичем Пшеничним,  людиною прекрасної душі 
й неабиякого розуму.  Подательки цього листа – його невчасно 
посиротілі дочки.  Направляю їх, залишених без батьківського 
піклування, під твоє заступництво. Сподіваюсь, моя рідна, що 
будуть вони прийняті в нашому домі, зігріті твоєю турботою та,  
по можливості,  підтримані матеріально,  якщо така підтримка 
знадобиться.

 Люблячий тебе чоловік Юрій Вікторович Штерн».
 Закінчивши писати, доктор вклав листа в конверт, на якому 

вивів печатними літерами свою домашню адресу. Зробивши це, 
задув лампу й підійшов до вікна. 

  Непроглядна темрява пізньої ночі гнітила Юрія Вікторо-
вича тривожною безвихіддю. Згадав слова, почуті від Йосипа 
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Антоновича напередодні його загибелі, які він, доктор, майже 
не сприйняв тоді: «Вселенська пожежа диктує стереотипи пове-
дінки окремих людських індивідуумів і народних мас у цілому». 
Обмірковуючи почуте, слушно згадав інше: «Робіть по совісті, і 
не будете судимі». Де й коли були почуті чи прочитані ним такі 
слова, доктор Штерн не пам’ятав, але йому імпонувала очевидна 
злободенність цієї мудрості.

 
  Вбивство Йосипа Антоновича Пшеничного, людини, яка 

багато років поспіль керувала великим за своїм економічним по-
тенціалом господарством, звичайно ж, приголомшила всіх, хто 
знав цю людину. Шок  від того, що трапилося, спонукав людей, 
аналізуючи події, вдатися до розшуку вбивці управителя. Про-
тягом кількох днів конюхи Іван та Самсон, шукаючи вороних, 
об’їздили всі навколишні села і знайшли таке, що дозволило їм 
притягти за комір у контору економії Спиридоновича. Слідчий 
устиг на той час упоратися з обідом і чекав, коли прийдуть за 
посудом.

  Іван ледь стримував хвилювання: 
− Ось, пане слідчий! Це на його подвір’ї знайшли бричку. Він 

її на дрова розпиляв, та все одно розпізнати можна. Це на ній 
їздив покійний Микита шукати гнідка. 

   Спиридонович  розпрямив вузькі плечі.
− Бреше! Не вірте йому! Це – інша бричка. Стара. Розбиту 

розпиляв на дрова, щоб добро не пропадало. 
  Почувши таку відповідь, Іван ледь себе стримав, щоб не за-

махнутися на брехуна. 
− А це що? Там же знайшли, на твоєму подвір’ї! – тицьнув-

ши якусь ганчірку сторопілому старому під ніс, поклав її перед 
слідчим як незаперечний доказ причетності завгоспа до вбивства 
Микити. 

  На виваляному в багнюці кисеті, що втратив свій вигляд,  
візерунок був ледь помітний, але Орина, яка зайшла сюди за 
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посудом, одразу впізнала свою роботу. Не звертаючи уваги на 
присутніх, підійшла до столу. Глухим голосом мовила: − Правду 
каже Іван! Сама вишивала цей кисет для Микити, − опустилася 
в німому розпачі на стілець.  

  За розпорядженням слідчого Спиридонович був негайно пе-
репроваджений у повіт, а наступного дня під час обшуку в його 
хаті знайшли золотий годинник з дарчим написом Липницького 
Казимира Адамовича, власника економії: «Пшеничному Йосипу 
Антоновичу в зв’язку з п’ятдесятирічним ювілеєм, із вдячністю 
за двадцятип’ятирічну плідну співпрацю. 9 серпня 1909 року». 

  Коли не залишилося сумніву в тому, що Спиридонович – 
злочинець, котрий має відбувати тривале покарання за подвійне 
вбивство, постало руба питання, куди подіти його онуків. Орині 
вдалося відстояти перед опікунською радою своє право вси-
новити Колю, молодшого з братів. Анатолія – старшого онука 
Спиридоновича – віддали до місцевого притулку. 

  Відтоді спливло багато часу. Вогняною лавиною прокотилася 
війна колись міцним господарством економії. Залишки зерна, 
не конфісковані першою світовою, замела війна громадянська, 
а мобілізовані революцією підпалили комори та розібрали до-
бротні господарчі будівлі на дрова. Поділивши землю,  забрали 
численних корів та коней – куди б ви думали? − на свої подвір’я.  
Але прийшов згори певний наказ, і лиха машина закрутилася у 
зворотній бік. Ту частину поголів’я худоби, яка зосталася ціла, 
привели назад, поставили в наспіх збиті стійла, межі зорали, а до 
почорнілої стіни будівлі колишньої контори економії прибили – як 
ви думаєте, що саме? –  держак із прапором кольору крові  та ви-
віску, яка наочно демонструвала ступінь революційної свідомості 
мас у вирішальний період історії країни. В нашому випадку це 
була «КОМУНА «ЧЕРВОНИЙ ПАРТИЗАН».  Колишні гурто-
житки економії окупувала найактивніша частина комунарів, яка 
проводила свій час за співом революційних маршів та  читанням 
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книжок того ж спрямування.  Легко здогадатися, що  нечисленні 
продовольчі запаси за таких обставин швидко вичерпалися, і 
охочим співати хором довелося  мінімізувати свій раціон, а ви-
щезгадану худобу віддати   місцевим селянам-одноосібникам в 
обмін на насіннєве зерно. Саме тоді внаслідок посушливого літа 
не вдалося зібрати й малої частки зернових, якими була славетна 
ця земля. Мабуть, через те вивіску, що демонструвала  ступінь 
революційної свідомості мас, зі стіни контори зняли. Залишився 
висіти лише червоний прапор. Голодні люди пішли того року 
селами, міняючи свої речі на літру молока чи буханець хліба.
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ЧАСТИНА ТРЕТЯ 

На той час, залишивши економію, що прийшла в занепад, по-
вернулася Орина додому. 

 Пожежі першої світової та громадянської воєн не пожаліли черні-
гівські села, покалічили, а то й назавжди забрали багатьох рільників, 
зробивши їх  дружин удовами, а дітей − сиротами. Невибагливий 
сільський побут став більш суворим, а статки – нестабільними. 

  Дуже здивувалася Орина, коли дізналася, що чоловік її захо-
пився революційними ідеями. Стриманим, непростим у спілкуванні 
зробився Олексій Лось, мабуть, тому, що став головою сільради. 

  На сільському майдані ніде впасти яблуку. Чого б це воно? 
День – будній, маленька праця взимку краща за велике безділля, а 
люди стоять, не розходяться. Перемовляючись між собою, чоловіки 
тягнуть самосад. Скупе на тепло зимове сонце, здається, назавжди 
пішло за сині хмари, від чого занесений снігом краєвид здається 
похмурим і навіть безрадісним.  

− Прийшов учора ввечері вповноважений із волості, наказав 
нашому Арсенові зібрати людей, − мимрить собі під ніс кирпатий 
парубок, мнучи в руках власні рукавиці, в той час як очі його зир-
кають в усі боки, спостерігаючи, чи багато людей прислухається 
до його слів. 

− Про що вони говорили, Сидоре?  − хоче довідатися літній 
піхотинець, який нещодавно повернувся в село і з цієї причини не 
знає багато з того, що відомо його односельцям. 

  Відповісти  парубок не встигає. Юхим Гладкий, що   стоїть 
спиною до тину,  вчасно ставить крапку на такій розмові:

− Є у нього шапка, та немає голови. Не розпитуй, Степановичу, 
ні про що. Хлопець − порожня бочка, тому й гуде. Рідний син він 
мені, але скажу  тобі: іноді так чисто бреше – й віяти не треба.  − І, 
звертаючись до Сидора, додає: − Чого сюди прийшов? Тебе тут не 
вистачало. Іди  додому! 
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  Кирпатий насуває тугіше шапку на голову, збираючись сказати, 

чому саме прийшов на майдан, коли натовп починає розступатися, 
пропускаючи вперед голову сільради Олексія Лося, голову комнеза-
му Арена Гладкого та незнайомого матроса років двадцяти з гаком. 

 Сидір, скориставшись нагодою, розчиняється в натовпі, щоб за 
хвилину опинитися поруч із возом, на який піднімається приїжджий.

  В очікуванні того, що він скаже, люди на якусь мить замовкають, 
але потім починають повільно рухатися до воза, від чого натовп, 
якщо на нього  дивитися згори, становиться схожим на бджолиний 
рій, який, обліпивши з усіх боків свою матку, завмер, ждучи її  рі-
шення з приводу подальшої долі бджолиної сім’ї. 

 Хвацький уповноважений, відкашлявшись, виразно, майже по 
складах, починає говорити, вкладаючи в свою промову максимум 
переконаності: 

− Товариші селяни!  Я – Твердохліб Никифор Матвійович, прийшов 
сюди роз’яснити лінію радянської влади стосовно продрозвер-
стки. Насущне завдання свідомого селянства – всіляко зміцнювати 
рідну владу, віддаючи на її потреби надлишки продовольства. Що 
ми маємо по вашій сільраді? План здачі зерна державі досі не ви-
конано! Немає ніякого сумніву в тому, що це − саботаж лінії партії 
з продовольчого питання. Маю список тих, хто до цього часу не 
здав надлишки  зерна на заготівельний пункт! – приїжджий трясе в 
повітрі аркушами паперу, дрібно списаними чорнильним олівцем. 
– Радянська влада дає саботажникам можливість виконати цей план 
до кінця поточного тижня в повному обсязі. По закінчені  цього 
терміну влада зберігає за собою право вчинити з саботажниками 
так, як того вимагають закони воєнного комунізму! 

 Уповноважений заглиблюється в ознайомлення зі списком не-
свідомих громадян, маючи намір його оприлюднити, та раптом, 
роздумавши це робити − чи то писав писака, не розбере й собака,  
а може, не вмів як слід читати – передає папери Арсенові: 

− Зачитай!
  Репліки з усіх боків з приводу сказаного переходять у суцільний 

гул, коли Арсен починає говорити: 



104

Валентина Грищенко____________________________________________
− Товариші! Мені − голові комітету незаможних селян − не-

приємно  прилюдно оголошувати прізвища тих із вас, хто саботує 
продрозверстку. Це − переважно шановані в селі люди, колишні 
солдати-окопники та  червоноармійці, які проливали кров за ра-
дянську владу. Що ж це виходить, товариші? Ті, котрі мають бути 
в селі опорою радянської влади, чинять їй опір! – Арсен зібрався 
оголосити згаданий список, коли був зупинений реплікою з натовпу: 

− Ненадійна твоя влада!
 Упізнати по голосу того, хто говорив, було неважко. Так міг ви-

словлюватися лише Семен Козаченко. Колись Арсенові прийшло на 
думку поглузувати з   хазяїна вітряка, коли той закрив собою мішки з 
борошном від раптової зливи. Дядько Семен відразу дав відсіч йому, 
тоді ще юному хлопчиську, і спогад про той випадок міцно сидить 
у голові Арсена, не даючи можливості спромогтися в присутності 
цієї людини на  якесь необачне висловлювання. Не кожен віл згадує, 
яким  колись був телям, а Арсен пам’ятає. 

  Олексій Лось теж упізнав голос брата своєї дружини. 
− Чого це наша влада ненадійна? – визвірився на родича голова 

сільради.
− Обіцяє багато, а користі від неї – одна копа лиха. Скільки разів 

тікала звідси, аж кофта здіймалася?  За останні три роки – двічі! 
Прийде, забере собі хлопців та коней, які найміцніші, й шукай 
вітру в полі!  Врожай зернових два роки поспіль  був добрий, а що 
ми, хлібороби, з того мали? Останнє зерно влада відбирає. Горе 
гострить розум! Не віддамо більше ні зернини! Посівна скоро. Чим 
будемо сіяти? 

  Громада – великий чоловік. Обізвавшись схвальними вигуками, 
натовп чекає відповіді. Але місцеве начальство мовчить, не бажаючи 
йти проти Семена. Надто міцна ще звичка, успадкована від дідів-
прадідів, шанобливо ставитися  до заможних односельців. 

  Схвально сприймаючи мовчання обох лідерів бідноти, Семен 
думає: «Хорошим сином нагородив Господь Юхима Гладкого, та 
має Арсен одну ваду: схиблений трохи на ідеї всесвітньої єдності та 
братерства». А ще розуміє господар вітряка, що Арсен  та Олексій 
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не завзяті активісти, інакше не змовчали б про те, що вітряк до цього 
часу  не реквізовано і навіть приносить  йому, Семенові, певний 
прибуток, що суперечить лінії партії більшовиків і йде врозріз із 
декретами радянської влади. 

  Нерішучість обох ватажків сільської бідноти не залишилася 
непоміченою принциповим уповноваженим. Він сам дає відсіч 
прямолінійному Семенові: 

  − За такі висловлювання про радянську владу розстрілюють, 
але не для того я сюди приїхав! Моя справа – попередити, що з сабо-
тажниками продрозверстки панькатися не будемо!  Останній термін 
здачі надлишків зерна вам відомий. Посильно підтримати владу 
робітників та селян – обов’язок кожного. Ідіть і виконуйте його! 

  Розходитися люди не поспішали. Кожному хотілося вгадати в 
сказаному таємний зміст, незаперечність якого не давала їм шансу 
чинити  так, як вони звикли. Простіше кажучи, кожен хотів зрозумі-
ти, чи така вже міцна радянська влада, щоб виконувати її вказівки. 

− Сила закону не знає! Кого тут за останні роки не було! Черво-
ні, білі, Антанта, поляки, всі, кому не ліньки, пройшли кованими 
чобітьми по нашій землі. Ось і цей приграв. Хоче нагрітися нашим 
потом. Але що йому −  користь, то нам – хворість. Повіриш такому, 
та й залишишся голий за його порадою! Якби то на його владу та 
наша хитрість, – розумував Кіндрат Вірьовка, відокремившись зі 
своїм братом від натовпу. 

  Ілля поквапився змінити тему розмови:
− Як вважаєш, брате, залишить сьогодні червонопикий матросик 

село? Біда нашим головам із такими, як він, кілок йому в печінку! 
Невже ніхто не зупинить його десь по дорозі на Максим? 

− Що  ти верзеш?! – злякався Кіндрат. − Аби живі, а що голі, то 
нічого! Колись і наша візьме! Нема в Соколівці таких, хто здатен за 
пуд зерна позбавити людину життя.  

− Рахунок іде не на пуди. На тонни!  Гріха нема, якщо за наше.  
Як зберуться тучки в кучки – буде громовиця. Дружній череді і вовк 
не страшний! − не вгавав Ілля.  Сьогодні він позичив у брата мішок 
жита, щоб перебитися якось до нового врожаю. 
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− Маєш намір звести з уповноваженим рахунки? Зрозумій, брате,  

один гусак поля не витопче. Не бери гріха на душу. Батогом обуха 
не переб’єш.   

  Відтоді, як провели в останню путь батька з матір’ю, перестав 
Кіндрат жити одинаком, забувши колишню свою образу.  Забрав 
Палажку з Васею додому, навчив сина-підлітка орати й сіяти,  ходити 
за худобою − сам Кіндрат залишив на війні руку. Однаково байду-
жий до білих і червоних, поділяв думку, що будь-яка влада − від 
Бога, а тому суперечити їй і  виступати проти неї  − лише самому 
собі шкодити. Чим не позиція  захистити себе й свою родину від 
репресивних заходів непередбачуваної влади? Одного лише не міг 
збагнути розсудливий Кіндрат: яка саме влада послана Всевишнім 
на землю. Біла чи червона? 

 Непроста розмова відбулася  того дня між Твердохлібом і двома 
головуючими.  Здивований м’якосердістю обох ватажків селянської 
громади, вповноважений втлумачував їм прописні, з його точки зору, 
істини про те, що запаси хліба в Україні величезні, й допомогти 
державі реквізувати їх у селян – нагальне завдання комітетів неза-
можних селян та сільрад. Говорив про те, що розширеним штабам 
особливих губернських, волосних і районних комітетів, членом 
одного з яких він є, нема на кого більше покластися в  справедливій 
справі  вилучення надлишків зерна у селян. 

  Арсен аргументував не так переконливо:
− Не варто робітниче-селянській владі відбирати у трудящих 

останнє. Нема такого закону. Маркс про це не писав.
  Оце так Арсен! Він знає, про що писав Маркс. Не інакше, на 

германському фронті або в лазареті під Могильовом, де пролежав 
парубок у чотирнадцятому році цілий місяць із простреленим пле-
чем, підсунув йому нишком якийсь більшовик зачитаний до дір 
«Капітал» Маркса. А може…

− Закону такого, й справді, нема! І не так воно робиться, як усім 
хочеться. Справа в тому, що ніхто не розписав наперед, як іти до 
перемоги комунізму. Але ж за праве діло стій сміло! Ось чому керує-
мося в конкретних умовах лише своєю кмітливістю та революційною 
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совістю, − погодився з Арсеном бувалий більшовик. – Радянська 
сила ворогів побила! Історія йде невторованим шляхом. Ніхто не 
знає, яким саме буде той комунізм. 

  Перш ніж іти в Максим, уповноважений поцікавився, чи орга-
нізовані в селі нічні обходи, пояснивши:

− У Куликівській волості  Чернігівського повіту гуляла нещодавно 
банда Нестора Махна. 

− Махновці беруть лише награбоване. За селян стоять стіною, – 
відреагував на таку новину голова сільради. 

− Звідки про це знаєш? – голос уповноваженого стає різким, а 
погляд – недобрим. 

− Сусід мій був у його повстанській армії, коли поклала вона край 
наступу на Москву військ генерала Денікіна. Батько Махно − сила! 
Якби він сюди прийшов, не стали б наші хлопці рідною кров’ю 
шаблі промивати.

− Покажеш мені якось того сусіда!
− Та що його показувати! – здивувався Олексій. – Приходьте в 

село на престольне свято. Як почуєте: «Розпрягайте, хлопці, коней»  
− там і він. Каже, що пісню цю склав хтось із побратимів Махна. 

− Думай, що кажеш. Яке ще − престольне свято?
− Воздвиження. 
− Забудь старі свята. Відзначай свої, революційні! 
  Стримано попрощалися. Не минуло й двох тижнів, коли пішла 

чутка, що пропав  Твердохліб на зворотному путі за Моровськом.  
Люди повихали трохи язиками з цього приводу й заспокоїлися, ви-
рішивши, що звів рахунки хтось із енергійним волосним уповно-
важеним небезпідставно.

 
  Завітала в село весна-красуня. Як було не прийти? Адже знала, 

що чекали  на неї, готувалися до зустрічі. 
− Не вір, моя голубко, тим людям, які кажуть, ніби революційна 

влада втрачає свої позиції, − говорив Арсен своїй Оксані, сидячи з 
нею увечері на колоді біля попівського дому. 

− Як це – не вір? Зупинялася, кажуть, учора баржа на пристані, 
і той єврей – забула, як його прозивають, товари він усілякі возить 
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– таке нашим сільським дідам розповів! – дивуючись, вилупила очі 
зазвичай стримана попівська дочка. 

− Кауфман його прізвище. Що ж розказав Борис Михайлович? 
– недовірливо поцікавився Арсен, милуючись ямочками на щоках 
своєї коханої. 

− Мовляв, немає більше на дорогах та на Десні  патрульних  за-
гонів, котрі не давали й миші пролізти на базар. Товари більше не 
відбирають. Торгуй, скільки душі завгодно! А ще говорив, що можна 
везти продавати все, що хочеш, аби довідка на руках була про те, 
що здав продподаток. 

  Арсен розсміявся й, нахилившись до вушка красуні, прошепотів:
− Ось чим, виявляється, цікавиться попівська донька!  
  Посміхаючись, Оксана розгладила сорочку на грудях парубка 

й тихо мовила:
− Дуже я тому радію.  
− Оце так новина! – здивувався Арсен. – Може, зібралася моя 

красуня  їхати на базар?
 − Пересмішник ти, Арсене, та я – не образлива. А радію з того, 

що не залишатимешся ти в своєму комнезамі щодня до ночі,  і вщух-
нуть нарешті в селі розмови про те, що відібрав мій милий в когось 
останній мішок жита, − Оксана ласкаво подивилася на парубка. 

  За парканом заскімлив пес. Певно, вийшов отець Михайло 
відв’язати дворового сторожа на ніч, щоб розім’яв той старі м’язи 
та прогнав, якщо   знадобиться, недобру  людину від мирної оселі.  

− Не бачив я собаки раніше у вашому дворі.  
− А його й не було у нас. Приблудний прижився. Збив батько 

конуру,  носить їсти своєму улюбленцеві, розмовляє з ним, ніби 
той усе розуміє. 

− Звичайно, розуміє пес господаря. Ще й як розуміє, −  Арсен 
грів дівочі руки в своїх долонях. 

  Було чути, як батюшка піднявся на  ганок, рипнули вхідні двері, 
потім все затихло й скам’яніло:  місяць на небі, його світло й тіні від 
церкви, садів і хат уздовж дороги. Наша пара теж боялася поворух-
нутися, щоб не порушити своєю присутністю первозданну тишу. 
Першим заговорив Арсен:
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 − Такого вечора гріх не сказати головного. Чекай на мене завтра 

вдома, моя голубко, прийду зі старостами. Сподіваюсь, не приго-
тувала ти своєму Арсенові гарбуза?  − пригорнув дівчину до себе, 
зазирнув у вічі. 

− Що могло навести мого коханого на таку думку? Найщасливі-
шою буду!  Тим паче, що гарбузів навесні вже немає,  –  пригорнулася 
до грудей парубка. 

− А батьки твої − як гадаєш? – на виженуть мене – голову ком-
незаму – з хати? – запитав не без остраху. 

− Думаю, не виженуть. Не велів же мені щойно тато йти додо-
му! – розсміялася весело. 

− Хіба він знає, з ким ти тут сидиш?
− Ще б пак не знати! Проходу мені не даєш!  Скриня вже повна 

приданого, вінок до вінця купила, чобітки нові − теж. Чекаю, коли 
стану на рушника в парі з тобою! − шепотіла щаслива дівчина, 
тулячись до бажаного. 

− Хай полежить поки що твій вінок у скрині. Сплету тобі інший, 
свіжий і ніжний, як ти, моя голубко. Подивись − молода стоїть! − 
показав на кущ квітучої калини, що тішилася своєю вродою біля 
паркану.  – Сплетемо вінок із суцвіть!

− Та чи підніметься рука на цю красу?  Не шкода буде ламати 
квітучі гілки? – схопила милого за руки. 

− Що з калиною станеться? Чим більше її ламай, тим рясніше 
квітне наступної весни,  − пробував дотягнутися до найближчої 
гілки, коли відчув, як здригнулася Оксана, відсторонилася від нього. 

− Холодно  стало. Піду додому, − мовила  й пішла до хвіртки. 
− Образив тебе чимось? Залишайся! Бовдур  я!  Бовдур, якого 

світ не бачив! На що підняв руку! На квітучу калину! Не ображайся, 
горлице моя люба! Йди до мене, зігрію тебе своїм серцем! 

  Тиша, що полонила весняну ніч, була б недосконалою, якби не 
їхнє воркування до світанку та чиясь пісня:

                                     «Чом, дівчино, зажурилась,
                                      Чом не чуть твоїх речей?
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                                      А, бувало, щебетала,
                                      Як у саду соловей. 
                      
                                      Не ходи, милий, за хутір,
                                      Не топчи зелений луг,
                                      Не суши моє серденько,
                                      Не люби моїх подруг.

                                      Любилися, кохалися,
                                      Як зерня в горісі,
                                      А тепер ми розійшлися, 
                                      Як туман у лісі.

                                      Любилися, кохалися,
                                      Як голубів пара,
                                      А тепер ми розійшлися,
                                      Як чорная хмара».

  Повернутися до рідної домівки разом із прийомним сином було 
Орині непросто. Суворий чоловік не хотів бачити в своїй родині 
очевидного. Поставлений перед фактом, не отримавши від дружини 
ніяких пояснень з приводу появи у неї дитини, не квапився висувати 
претензії, замкнувся в собі, зробився мовчазним, навіть понурим. 
Жили один від одного далеко – було легко,  почали жити близько 
– стало слизько. Але не відштовхнув Олексій хлопчика від себе  ні 
словом, ні поглядом, хоч і тримав його на відстані, придивляючись 
до жінки й до її   дитини, слушно вважаючи, що час розсудить, від-
межує все чорне від білого. 

  Орина була вдячна чоловікові за відсутність з його боку цікавості 
щодо таємниці народження маленького Колі та її особистого життя 
в економії, розуміючи, що на більшу підтримку з  боку чоловіка, 
ніж тактовне  замовчування проблеми, що виникла, навряд чи слід 
розраховувати. Так і жили: домашню лямку тягли вдвох, хліб і сіль 
ділили на всіх порівну,  а   відверту розмову відкладали.  

  А люди міркували з цього приводу так і сяк, ще й робили  деякі 
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висновки. Місяць не минув із того часу, як повернулася Орина додо-
му, а вже по селу пішли чутки про те, що не даремно пробула вона 
тривалий час в економії, були  на те вагомі причини. 

 Одарка, середульша дочка Семена Козаченка, яка принесла сіль-
ські плітки в хату, не маючи звички говорити манівцями, виклала 
всю правду, не замислюючись над тим, яке враження справлять на 
Орину її слова: 

− Ой, лишенько! Кажуть люди таке, що й передати ніяково! Ніби 
були ви, тітонько, в управителя економією покоївкою, прижили від 
нього дитину, наказував вам той пан тікати з ним від радянської вла-
ди за кордон, та ви не послухалися. Ще в селі  плетуть, що дав упра-
витель вам силу-силенну грошей, щоб ви з Миколкою не бідували! 

 − Не вір злим пліткам, Одарко.  Вік прожити – не поле перейти. 
Життя, як  та стерня, не пройдеш, ноги не вколовши. Але ти, небого, 
більше вір своїм очам, ніж чужим речам. Моє щастя таке, як тієї 
курки, що качат водить.  Нікому не передавай лихі наговори. По-
живилася я там, як Сірко паскою. Як пішла пішаком, так і прийшла 
з порожнім мішком.  Дитина це – наша, не нагуляна!  – сказала, як 
гвіздка забила, Орина. 

− Як же це, тітонько? Адже не жили Ви тоді з чоловіком. Людей 
не обдуриш! − відбила небога. 

− Нехай говорять, що їм заманеться. Кожному рота не закриєш. 
Розкажи краще, як живете.

  Орина вже встигла відвідати брата й знала, що не залишилися 
старші небоги в дівках, але поговорити з ними наодинці не мала 
нагоди. Особливо важко було дивитися Орині на  Галю. Невеселою 
здалася їй найстарша небога під час останньої зустрічі, зосеред-
женою на чомусь своєму, навіть сумною. Повною протилежністю 
старшій сестрі була в шлюбі  Одарка. Незважаючи на непрості часи, 
здавалася веселою та щасливою, всім своїм виглядом доводила відо-
му думку, що з милим і в курені рай.   

− Вік би я, тітонько, щастя не бачила, та нещастя допомогло. 
Батько з фронту без ноги прийшли, − прости мені, Боже, такі слова! 
– говорила, як на духу, балакуча  Одарка. – Трохи не надірвалися ми 
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у війну на своєму млині. Як звів проклятий тиф мамцю в могилу,  
взяла Галя вітряк у свої руки, а мені доручила поратися в хаті та на 
городі.  Звідки лише  ті сили  бралися! Назар та Роман – від своїх 
однолітків навіть у рості відстали, бо день у день тягали мішки з 
борошном, поки їх громадянська війна не замела. Зранила обох, але 
живими, слава Богу, залишила. Виступали в загоні Демида Ромашки 
в південних волостях Козелецького повіту проти ворогів України, 
брали участь у вісімнадцятому році в Ніжинському революційно-
му повстанні проти гетьманщини, ходили в рейди до Приазов’я й 
Причорномор’я у складі полку Червоного козацтва. Повернулися 
після  громадянської війни героями. Наречених собі вже підшука-
ли. Батько дають братам землю, щось із обіцяного додасть влада, 
за яку вони із шаблями ходили проти білих. Із того лісу, що у нас 
відібрано – ще прадіди садили – отримали брати пиломатеріали, 
хати збираються ставити. А ми вертілися всі роки, як ті мухи в 
окропі. Мати як померли, почала Софина доглядати за Кирилом. А 
я – Господь не дасть збрехати! – до того втомлювалася на городі та 
біля печі, що до церкви на свята не сила була йти. І це − замолоду! 
Але ж нічого! Вимолила у Господа велику милість. Прийшов мій 
парубок з війни, заслав старостів. А батько на той час уже без ноги 
були і помічників, ой, як треба було! Якби не така нужда, не віддав 
би мене тато за безземельного Тихона.  Зі свекрами живу, вагітна 
вже! − Одарка погладила обома руками свій опуклий живіт і про-
довжила: − Галю віддав батько заміж за першого, хто посватався. 
Андрій – приймак, але йому – повага, бо він – опора в домі. Не хотіла 
сестра йти з немилим під вінець, а довелося! − зітхнула Одарка. 

− Чому не хотіла? Андрій – парубок гарний, хоч і зростом не 
вийшов. Це нічого, що не козацького роду. Рідня його – роботяща, 
до людей – шаноблива. Бачила я обох у церкві на Великдень. Гарна 
пара − дай їм, Боже, щастя!

  Нічого не відповіла Одарка. Хоч і балакуча була, але секрет 
сестри  не видала  навіть рідній тітці. 

  Настала пауза,  після якої розмова на попередню тему здалася  
недоречною. 
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  Важкий гул, спочатку ледь чутний, потім високий і тривожний, 

виник за вікном і, набираючи силу, почав оволодівати простором, на-
магаючись привернути до себе увагу всього села: «А-да-ме! А-да-ме! 
Де ти? Де ти»? Деренчання шибок, яке приєдналося до гулу, змусило 
всіх, хто мав змогу це чути, спочатку злякатися, потім замислитися, 
з якого  приводу кличуть дзвони людей на майдан цього разу. 

− Церковний дзвін надсаджується, незважаючи на те, що день – 
будній, а час – неурочний. Тривожно  бомкає, ніби не в собі дзвонар, 
− міркувала вголос Орина. – Може, послати Колю? Хай довідається, 
що трапилося.  

− Піду і я додому, тітонько, – підвелася зі стільця Одарка. – ді-
знаюся, що скоїлося. 

− Наглянь там за хлопцем, бо ще розгубиться в натовпі, почне 
рюмсати, − турбувалася про сина Орина. 

− Зі мною буде, як за кам’яною стіною, – запевнила тітку Одарка. 
  А хлопцеві  тільки того й треба! Обтрусив штаненята – ко-

пирсався в піску біля Десни – підтягнув пасок, і – бігом за тіткою! 
Біжить довготелеса Одарка, як на пожежу, Коля за нею ледве всти-
гає. Білястий чубчик – не зачесаний, на ногах – цибки, сорочка на 
худенькому тільці – наче на кілку,  але ж дріботить хлопець слідом 
за Одаркою з надзвичайним задоволенням. Одна лише  прикрість: 
тримає тітка його за  руку, не відпускає ні на хвилину. Така ганьба, 
хоч плач! Хлопці, як на зло, обгонять, сміються з Миколки. Нічого 
не вдієш, доведеться стерпіти. А що робити? Самого матка далеко 
ходити не пускає, а тут − така можливість! 

  Чого це так багато людей на майдані? Навіть у свята не бачив 
хлопець такого натовпу. Всі скупчилися біля воза, що стоїть перед 
церквою. На віз чомусь покидані ікони. Стоять люди, ніби на по-
хороні: баби хрестяться і плачуть, а дядьки чомусь дивляться собі 
під ноги. 

  Аж ось церковні двері відчиняються, і якийсь парубок – Коля 
бачить його вперше – з іконою під пахвою, за ним – ще двоє, − ви-
носять із Божого храму  хрести й мішки з чимось важким. Натовп 
зустрічає їх невдоволеними вигуками: 
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− Нехристі! Як лише таких земля носить! Останнє винесли, 

нічого не залишили! 
− Даремно хвилюєтеся, громадяни! – парубок виймає з кишені  

якісь папери й потрясає ними в повітрі. – Ось директива радянської 
влади! А ось – опис церковного майна, вилученого на потреби 
держави лише з нашої церкви! А тепер уявіть собі, скільки це буде 
у масштабах усієї країни. Не можна залишати це багатство попам. 
Старовинні ікони не мають ціни! Робітничо-селянська влада зуміє 
правильно розпорядитися цими  коштовностями. На кошти від їх 
продажу зведуть фабрики й заводи, побудують нові школи, закуплять 
хліб для голодуючих. Лише обмежені  люди можуть перешкоджати 
втіленню такого декрету в життя. 

  Мало чого зрозумів Миколка з того, про що говорив парубок. 
Маленький і спритний, проліз слідом за Одаркою до воза. Далі все 
було, як у німому кіно, про яке хлопець не має уявлення, котре не-
забаром привезуть у сільський клуб: натовп заворушився й почав 
рухатися вбік реквізованих ікон − щоб, скориставшись моментом, 
вирішити питання по-революційному. Не залишилося б на возі жод-
ного святого образу, якби розгубився парубок, не вихопив з кишені 
револьвер. Охнув натовп і, розступившись перед представниками 
влади, замовк.  

− Затоптали б тебе люди, Колю, якби не опинився вчасно під 
возом! − чи то хвалила, чи то  сварила хлопчика Одарка, тягнучи 
його за собою у найближчий провулок, ховаючи під широким фар-
тухом невелику ікону.  Встигла таки поцупити з воза святий образ, 
не злякалася вагітна молодиця  револьвера! 

  Останнє, що запам’ятав хлопчик з того дня, було: протерши 
чистим рушником ікону, лізе тітка Одарка на горище, промовляю-
чи: − Зранку постила, а в обід ікону вкрала. Допоможи, Боже, так 
заховати, щоб не знайшли! – А ще розповідає про все, що трапилося 
на майдані, своїй сестрі, роблячи такі висновки: 

− Не бути попівні за Арсеном. Напав майбутній зять, ніби не-
чистий, на церкву, де відправляв службу батько нареченої! Якби 
ти, Галю, бачила, як дивився на Арсена з церковного ганку отець 
Михайло, коли вихопив той з кишені револьвер! 
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  Не бачила  Одарка, як піднімалася її сестра того дня на горище. 

Діставши з потайного місця ікону, схиляючись у поклонах перед 
святим образом, молилася Галя про сокровенне. Просила Богоро-
дицю змилуватися й послати спокій у  її душу, відвернути думки від 
все ще бажаного Арсена. З вірою та надією вдивлялася в обличчя 
Божої Матері, шукала підтвердження того, що молитва почута. Та 
сумні були очі Богородиці, а вінчик над головою святого немовляти 
не вигравав райдужним сяйвом, як це було далекого тринадцятого 
року, коли, будучи ще дитиною, просила Галя Божу Матір  у черні-
гівському соборі про зцілення. 

  «Не почута моя молитва, − засмутилася подумки молодиця, 
− завинила я перед Богом і собою! Навіщо пішла за нелюба? Хто 
тягнув мене в церкві за язик, коли говорила, що йду під вінець із 
доброї волі? Нема мені за це прощення й не буде!» 

  Несподіване шорхання примусило озирнутися. Чоловік, крек-
чучи й зітхаючи, піднімався на горище. В руках Андрій тримав 
сулію самогону. Сиза рідина широко коливалася в напівпорожній 
посудині, красномовно засвідчуючи  той факт,  що перш ніж об’ємна 
пляшка потрапила до рук Андрія, хтось не один раз  допадався до 
горілчаного сурогату.  

− Ось ти де! Тримай! – простягнув  дружині ношу. – Поки він, 
п’яний,  спить, приберемо цю заразу далі від  очей.  

  Андрій не хотів споювати свого двоюрідного брата. Знаючи, 
що на млині зайвих рук не буває, прибився той із сусіднього села 
кілька тижнів тому до гостинних родичів, щоб отримати за свою 
працю якусь торбу борошна, бо в його власній хаті котрий день не 
було вже ні крихти хліба. Побачивши, що на млині нема чим по-
живитися  навіть мишам, удався чоловік у безпросвітне пияцтво, 
намагаючись утопити в оковитій свою тугу й неспроможність якось 
вплинути на таку ситуацію. 

− А яким справним хазяїном був твій брат! А тепер, бач! Без діла 
слабіє  душа. Без роботи день роком стає, – співчувала родичеві 
Галя. − Бджола мала і та працює.
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− Лежачого хліба ніде нема.  Слабким виявився мій брат. Ішов 

звично  своєю дорогою, не замислюючись, куди йде, а опинився на 
роздоріжжі –  розгубився. Усіх би перегнав, та боїться бігти, − спо-
кійно відреагував Андрій на висновки дружини. 

− Чужа біда перед очима, а своя – за плечима. Може тобі відомо, 
куди йти?  У наших кишенях теж вітер гуляє, а в коморі – хіба що 
мишам на тиждень вистачить, − сказала, неначе зав’язала, й одразу 
знітилася, бо добре знала, що не з тих її чоловік, котрих біда на 
гладкій дорозі здибати може. Б’ється  Андрій, як риба об лід, а коли 
вже береться за гуж, не каже, що не дюж. Роботі сідає на шию, не 
вона йому. Дружину не скривдить, діточкам  дасть ради. Справний у 
Галі чоловік, не гірший, ніж вона сама. Найкраща  спілка – чоловік 
та жінка. Чоловік у домі – голова, а жінка – душа. Чого ж це вона 
його гризе день у день? 

  Ніяк не відреагував Андрій на зауваження, бо не лише жалів, а й 
любив неласкаву дружину. Розумів, що краще мати жінку сварливу, 
ніж дурну. Знав, що пішла за нього неохоче, тому не чекав особливої 
прихильності з її боку, сподіваючись на те, що тверезий розум, який 
повною мірою був властивий його благовірній, наведе її на думку про 
те, що бути його дружиною – все одно, що мати надійного горобця в 
руках, а зітхати по ватажку сільської бідноти – те ж саме, що мріяти 
про голубця в небі.  

  У хаті заплакала дитина, і Галя поспішила до немовляти. Минуло 
лише два місяці відтоді, як побачила дівчинка світ. Личко у Галиної 
доньки – ніби у янголяти, вічка – розумні. Коли народилася доня,  
пішов Андрій до отця Михайла за йменням. Повернувся додому – і 
з порога: 

 − З Палажкою поздоровляю!  
− Ой, Боже ж мій, світе! Дочка – Палажка! Не бути цьому! Будемо 

звати Полею. 
  Під колискою, яка висіла на трамі − дерев’яній балці, що про-

стяглася вгорі від стіни до печі, – стрибав, намагаючись дотягнутися 
рукою до сестри,  синок молодого подружжя, улюбленець батьків 
Антон. Хлопчик щось белькотів, тримаючи в пухких рученятах 
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маленький тугий вузлик з пожованою м’якушкою хліба, що випав, 
поки в хаті нікого не було, з колиски на підлогу. 

  Переповивши доньку, Галя приклала її до грудей. Почуття  спо-
кою та вдоволення, що межують із насолодою, виникли разом із від-
чуттям захвату соска дитячим ротиком, який рішуче налаштувався 
витягти з материнської плоті молоко – безцінний дар бажаному 
немовляті. Що ще буває міцніше й надійніше за цей зв’язок? За-
для цього, незважаючи ні на що, треба радіти тому, що маєш,  не 
гнівити Бога, нарікаючи на свою долю. Раптово збагнена істина 
стала відповіддю на запитання: «Як жити, не кохаючи чоловіка?» 
Вперше за кілька років подружнього життя Галя, подумавши про 
свого благовірного з приязню, майже з любов’ю, жахнулася того, 
якою  холодною й нетерплячою була з ним раніше, як мучила такою 
поведінкою рідну людину.  

 Андрія ж, який цієї хвилини зосереджено плів рибальську сітку, 
хвилювали ті ж самі обставини. У вмілого й долото рибу ловить, 
проте сітка зайва тут не буває. Виважено працюючи човником, він, 
хоч і не дивився на дружину, відзначав краєм ока кожен її рух. Ось 
вона, поклавши доньку в колиску, взяла за руку сина і не пішла, як 
завжди, у справах, а сіла на ослін. Ось про щось запитала – голос у 
дружини тихий і приємний. Навіть засміялася у відповідь на його 
жарт. Загадавши синові піти пограти у дворі, провела дитину за 
двері й замовкла. Що з нею відбувається? Удавальницею ніколи не 
була. Лисом його жінка не підшита. Повзком, де низько, не лазить; 
тишком, де слизько, не ходить. Прямолінійна завжди. Говорить, ніби 
сокирою рубає. Але чому посвітлішало раптом у хаті, ніби янголи 
сюди залетіли? 

  Не бажаючи якимось необережним словом чи жестом порушити 
незвичайність хвилини, Андрій опустив руки з незавершеною ро-
ботою, поглянув на  дружину. Галя вперше за всі роки подружнього 
життя прямо й спокійно дивилася йому у вічі. Не розуміючи, чому 
саме має він завдячувати зміні в її поведінці, але відчуваючи, що 
такий погляд не обіцяє  неприємності, Андрій, сам не розуміючи, 
що робить, підвівся з лави, на якій сидів. Не помітив, коли впустив 
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човника з намотаними на нього нитками,  не пам’ятав, як ступив 
дружині назустріч, дивом не заплутавшись ногами в нитяному клуб-
ку, що лежав на підлозі. Прийшов до тями, коли цілував очі жінки, 
солоні від сліз радості, майже щасливі.  Потопаючи в ніжності й 
бажанні, підшукував найкращі слова, які тільки знав. Багаторічна 
звичка говорити просто, без натяку на прихильність або неприязнь 
по відношенню до дружини, яка допомагала йому раніше в найпікант-
ніщих життєвих ситуаціях,  була наразі недоречна, навіть зайва. 

  Не знайшовши у своєму лексиконі нічого іншого, він, чомусь 
соромлячись та подумки дорікаючи собі за недомовність, шепотів на 
всі лади просту, на його думку, фразу: − Я дуже радий, коли ти така!

− На красивого чоловіка дивитися гарно, а з розумним жити 
легко, – вторила йому дружина, відомою їй з юності приказкою. 
Досвід зваблювання бажаного чоловіка, переданий їй на генному 
рівні всіма поколіннями жінок, починаючи з праматері Єви, не міг 
зрадити сьогодні тій, котра визначилася, нарешті, в своєму виборі, 
і щиро бажала того, з ким  тривалий час була в законному шлюбі.

   Семен, що  незабаром повернувся з лісу до хати, застав дочку й 
зятя за  обговорюванням того випадку, коли Андрій був затриманий 
всюдисущою рибінспекцією на Десні під час незаконного вилову 
риби. 

− Поцікавився я, звичайно, куди пішов мій улов. Виявилося, 
що передали  два пуди карасів збірному пункту допризовників. У 
тамтешній їдальні погано з харчами. Для такої справи – не шкода. 
У Червоній Армії здебільшого  − бідняцькі сини. Може, хоч там не 
голодуватимуть. 

  Як у воду дивилася Одарка, коли говорила, що між попівною 
та її нареченим назріває конфлікт. Переконав-таки батюшка дочку в 
тому, що не Богом посланий їй жених. Проковтнув отець Михайло 
Арсена не прожувавши. Аргументи батюшки були категоричні й 
переконливі:

− Можна було б, скріпивши серце, не зважати навіть на по-
грабування храму – за вказівкою згори діяв голова комнезаму, не з 
власного розуму. Але те, що не побоявся він Божої кари підняти на 
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людей зброю, зрозуміти  неможливо. У Біблії як сказано? «З мечем 
прийдеш −  від нього ж і загинеш».   Не такий чоловік потрібен моїй 
доньці! Не такий. 

  Виплакала бідолашна Оксана безсонної ночі  дівоче горе в 
подушку, а наступного дня запряг батюшка коня та й відвіз дочку 
подалі від жениха, який вмить став небажаним. Подейкували, що 
купив отець Михайло старшій дочці в Острі хату. Казали, що бачили 
Оксану в тамтешній церкві, поки не переобладнали її під склад.

   Посушливий був той рік, неврожайний. Хліба, що залишився 
після продподатку, вистачило до перших приморозків. Кожен, хто 
побував у інших місцях, казав, що там – ще гірше, в чому змогли 
незабаром переконатися й інші. Після Покрови пішли звідусіль 
прийдешні люди селами в пошуках їжі, стукаючи у хвіртки, пропо-
нуючи сякі-такі пожитки за декілька картоплин чи склянку молока. 

  За шматок кишки ладні були люди йти сім верст пішки.  Кожен 
бився, як риба об лід, щоб роздобути хліб насущний. Матвій Са-
мійленко, який нещодавно повернувся з-під Перекопу, не придумав 
нічого іншого, як  збити з  пиломатеріалів, що залишилися з колиш-
ніх часів, сани.  Закликавши в заступниці Божу Матір, упираючись, 
тягнув їх  за  собою сім  верст до Моровська, щоб віддати їх там на 
передноворічному ярмарку за пуд жита. Приніс те коштовне зерно 
додому і заходився одразу робити воза, щоб  відкотити його туди 
ж – у кінці квітня в Моровську  – Георгіївський  ярмарок.  Уже в 
Бондарях побував, колеса замовив. Десять колісників у лісовому  
селі. На всі навколишні села вправно працюють.   

  У господарстві Юхима Гладкого хліба вистачило до Різдва, 
саме тоді вирішив чоловік діяти випробуваним методом. Звалив 
на сані кілька колод – лежали під хлівом із тих часів, коли ліс був 
свій, − запряг конячину та й подався в ті місця, де сосняків немає 
й близько, попит на деревину – великий, а пшениця родить добре і 
купити її можна в кожному селі. 

  Провела Дуня чоловіка, наказавши бути по можливості обачним 
у дорозі, охрестила його тричі та й завмерла в  скорботній позі, див-
лячись услід рідному силуету, що поступово віддалявся. Розуміла, 
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що не по роках Юхиму − їздити самому по зерно, небезпечно й 
тривожно стало на дорогах, а допомогти нічим не могла. 

  Пішли в минуле  ті часи, коли бігав Юхим від сім’ї в гречку, 
посивіла вже його чуприна, виросли діти, але бачила уважна до 
кожного кроку чоловіка Дуня,  що шукають його очі, як і раніше, в 
сусідньому Максимі – ходили туди на Покрову на храм − колишню 
свою любку Килину. Невже давні пригоди не боронять Юхима від 
шкоди? 

  Але не це хвилювало Дуню сьогодні. Сам поїхав чоловік, нікому 
допомогти йому в дорозі. Напередодні викликали в район Арсена, 
а на Сидора де сядеш, там і злізеш. Лежить собі на печі – ні грач, ні 
помагач! Поки грім не гряне, не встане. Якби та піч була  на коні, 
славний козак був би з молодшого сина!  І в кого лише такий удався? 

  Біль від передчуття якогось лиха, що насувалося, здавив Дуні 
горло. Хотіла бігти за чоловіком – ноги не несуть. Снігова скатертина  
світ накрила. А тут ще й хуртовина  почалася, колючий сніг в об-
личчя кидає, кроку ступити не дає, перемети намітає.  Так і дивись, 
щоб у кучугуру не потрапити. Холод такий, що й кожушана лата 
за рідного брата.    

  Ледь допленталася Дуня додому, сіла, як була, в одязі на лаву та 
й   просиділа так у скорботній позі, дивлячись у запорошене снігом 
вікно, поки  не брязнули клямкою двері. 

  Арсен, що повернувся з Остра, повідомив матір з порога про те, 
що бачив батька за Карпилівкою. Веселий та бадьорий був старий, 
велів чекати на нього за два тижні. На таку звістку обізвався з печі 
Сидір:

− Послухав би мене, коли забирали зерно, скинув з воза якийсь 
мішок  біля свого двору − не довелося б старому їхати світ за очі! 
Не такий ти, брате, прямий, як свинячий хвіст. Не маєш  кмітливості 
собі на користь.  Який з того зиск, що ми в комнезамі? Землі маємо 
по десятині на душу, засівати її  нічим, на столі − ні крихти хліба. 

  Не вперше чув Арсен від брата такі закиди. Йому вже набридло 
втлумачувати Сидорові прописні істини. Розумів, що розмовами 
справі не зарадиш, тому вирішив змовчати. 
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  Заметіль вирувала кілька днів поспіль і вщухла за тиждень до 

Водохреща, надавши можливість сонцю, що проглянуло із-за хмар, 
розкошувати на всьому, що потопало в снігу: на полях, сосняку, го-
родах і хатах, не позбавивши однак синіх тіней права розгулятися 
нарівні зі світом, надати кольоровій гамі навколишнього краєвиду 
завершеного вигляду.

  Саме такого дня повернувся Юхим додому. Дві незнайомі жін-
ки та дівчинка років восьми, підігнавши коня до тину, підійшли 
до хвіртки. На стукіт відізвався дворовий пес, вибігла з хати Дуня, 
спочатку сплеснула радісно в долоні, потім остовпіла, побачивши 
незнайомих людей, і зараз же, придивившись, заспокоїлася. Лежить 
її Юхим на санях, обійнявши рукою один-однісінький мішок, ніби 
не хоче підводитися. Розсміялася, звертаючись до чоловіка:

− Прикипів до мішка, Юхиме?
  На її голос повернув чоловік голову, зробив спробу підвестися 

і тут же з глухим стогоном повалився на бік. 
− Сам не  встану! – вказав  на праву ногу, що лежала на широкій 

дошці. 
  Сини перенесли Юхима до хати.  Знявши з нього верхній одяг, 

поклали батька в ліжко і лише тоді згадали про  людей, які з ним 
приїхали. 

  На подив Дуні жінки не скористалися метушнею, щоб піти геть, 
а сиділи на санях, тримаючись за коштовний мішок та за свою валізу, 
сподіваючись, що про них згадають. Запрошувати їх до хати двічі не 
довелося. Коли зняли пальта й розв’язали хустки, стало зрозуміло, 
що приїжджі  − не баби, а молодиці, а може й зовсім дівчата – таки-
ми стрункими  були їхні статури, такими свіженькими −  обличчя.  

− Вчительки ми. Приїхали навчати місцевих дітлахів грамоті. 
Багато їх  у селі? – спитала більш метка.  

− Чимало. Більше сотні. Вчителів у селі не вистачає, − посміхнувся 
Арсен, придивляючись до темноволосої, яка ні на крок не відпус-
кала від себе дівчинку. «Гарна!» – подумав, мимоволі порівнюючи 
молоденьку вчительку зі своєю колишньою нареченою, спогади про 
яку гострою колючкою сиділи в його серці. 
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  Грілися проти печі, поглядаючи на стіл під образами, на якому 

з легкої руки Дуні з’явилися полумиски з квашеним та соленим, 
іншими апетитними сільськими стравами, що не претендували на 
оригінальність. 

  Вдаватися в розмови не поспішали, але обговорення головного 
за столом не уникнули. У Юхима язик не довгий, проте розповісти 
про свою подорож за хлібом він умів красно: 

− Стільки в світі горя, як піску біля моря! Як село, то й голо. В 
одній хаті – мак, а в другій – так.  У степових районах – голод, хліба 
− й не шукай. Ліс віддав якомусь тамтешньому начальникові за 
мішок пшениці та мерщій назад. Приїхав би раніше, якби відмовився 
підвезти одну людину. Подорожній здався мені спочатку веселим 
парубком, жартами та приказками всілякими розважав, і того, що 
скинув нишком у сніг мій мішок, я спочатку навіть не помітив. Не 
запідозрив недобре, коли попутник мій серед безлюдного степу 
зістрибнув із саней.  За хвилину  помацав я рукою в сіні – нема 
мішка! Розвернув сані і − торованим шляхом за пройдисвітом!  До-
велося зійтися в рукопашній! Слабкий він виявився, хоч і молодий. 
Певно не один день у роті крихти не мав.  Але ж бився за той мішок 
не на життя, а на смерть! Інвалідом мене зробив. На бідного Хому і 
дерево пада, – несподівано засміявся Юхим, показуючи на покалі-
чену ногу. Попросивши дружину подати ложку,  продовжив: − Він 
же й допоміг потім той мішок на сани покласти. 

  Цього разу розсміявся Сидір:
− Може Ви йому, тату, ще й хліба шматок запропонували?
− А ти б не дав? Хліба не було, а самосаду відсипав по знайомству, 

−  усміхнувся Юхим. – Біль у нозі був нестерпний, але зупинявся 
лише на ніч. Добрі люди мені й моєму мішку притулок давали, 
плату за постій не вимагали. А в Острі напоумив Господь підвезти 
цих панянок. Випросили вони в когось дошку, закріпили на ній мою 
ногу, і відразу так легко стало, що забув я навіть про мішок, заснув 
на санях і проспав до самого дому, − розсміявся знову Юхим. Був 
чоловік сьогодні несподівано веселий,  задоволений собою. 

− А мій тато ще й не такі хвороби виліковував! − зауважила ми-
мохідь приїжджа дівчинка, сьорбаючи зі склянки молоко. 
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− Хто твій батько, дитинко? – поцікавилася Дуня. 
  Мала поквапилася з відповіддю, але, отримавши схвальний 

погляд темноволосої дівчини, з гордістю промовила:
− Тато був лікарем.  
− Чому – був? – здивувалася господиня.   
  Тоненька ручка здригнулася й поставила склянку  на стіл. 

Усім тільцем припавши до своєї покровительки, дівчинка мовчала, 
говорили лише її очі. І було в них стільки болю, який межував із 
безвихіддю, що всі, хто сидів за столом, забувши на мить про своє, 
замислилися над чимось більш глобальним.  

− Вибачте, ми не представилися! − порушила тишу чорнява при-
їжджа. – Я − Наталя Йосипівна, − підвівшись із-за столу, присіла в 
легкому кніксені. – А це – Лідія Йосипівна – моя сестра! − вказала 
на ясноволосу, яка  хитнула головою. 

  Дівчинка ж, подумавши, чи варто привертати до себе знову за-
гальну увагу, назвалася тихо, з неабиякою гідністю:

− Мене звати Анна Штерн. 
  Манери приїжджих, а також уся їх подоба, не схожа на зовнішній 

вигляд місцевих дівчат і молодиць, не залишилися непоміченими 
присутніми.  

− Як жити в селі збираєтеся? Челядок та міських квартир тут 
немає. Розваг усіляких, до яких панянки звикли, вдень із свічкою 
не знайдете! − вишкірився Сидір, поводячи кирпатим носом. 

− Це – нічого, − вимушено посміхнулася Лідочка. – Був би 
теплий куток та лазня щотижня, більше нічого не треба. На харчі 
собі заробимо.

− Лазня є в сусідньому селі. Сім верст – туди, стільки ж – назад, 
можна збігати,  якщо хочеш, щоб тебе висміяли! − яструбом насідав 
на панянку Сидір.  

− Де ж тут миються? Невже над ночвами? – мовила не без жаху 
в голосі Лідочка. 

  Здивувати приїжджих принадами інших реалій сільського по-
буту Сидір не встиг. Юхим, котрий з кожною реплікою сина робився 
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більш похмурим,  скориставшись правом господаря оселі, гримнув 
на свого бовдура:

− Самі в усьому розберуться! Не твоя справа – пояснювати вченим 
панянкам, що до чого! – І звернувся до вчительок із запитанням: − 
Де маєте намір жити? В селі порожніх хат немає. 

− Веліли  звернутися до голови сільради. Його зобов’язали за-
безпечити нас житлом.

  Молоді панянки, котрі дісталися села з метою навчати місцевих 
дітлахів грамоті, звичайно ж, були не кимось іншим, як дочками 
покійного управителя економії Йосипа Антоновича Пшеничного, 
а дівчинка, що з ними приїхала, – донькою відомого нам лікаря 
Юрія Вікторовича Штерна. Складними і навіть трагічними були 
обставини, що передували їх появі в селі. 

  Коли дружина доктора Штерна прийняла до свого дому осиро-
тілих дочок управителя, чоловік її значився безвісті зниклим. Са-
нітарний потяг, що перевозив госпіталь у глибокий тил, випадково 
зупинився на станції, котра була підвладна революційно настроєним 
масам, для яких кращим аргументом у спорі була куля – саме це 
пророкував колись у розмові з доктором управитель економії. 

  Залишившись без підтримки чоловіка з новонародженою донь-
кою на руках у місті, де з калейдоскопічною швидкістю змінювалися 
не лише настрої обивателів, а й сама влада, Ліза розгубилася. Якби 
вона, знявши велику суму грошей з рахунку в банку, могла знати, 
що куховарка Пріся, яка  на словах піклувалася про добробут своєї 
господині та її немовляти, не побоїться взяти гріх на душу, піде 
на злочин! Шукати злодійку з викраденою нею купою грошей у 
місті, де панувало правове свавілля, було так само  нерозсудливо, 
як рубати гілку, на якій сидиш. Не злякавшись наслідків, наївна у 
своєму прагненні закликати злодійку до порядку, Ліза сама взялася  
її розшукувати, що, судячи з  усього,  жінці вдалося, оскільки, пі-
шовши одного вечора з дому, вона  в нього більше не повернулася. 

  Відчай від чергової біди, що їх спіткала, не завадив сестрам 
Пшеничним взяти на себе обов’язок опікуватися Анею Штерн, 
осиротілою донькою тих, хто щиро переймався раніше їх власною 
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долею. На той час дівчата   підробляли уроками, що давало їм змогу 
зводити кінці з кінцями. 

  Лиха без добра не буває. Посміхнулася якось доля молодшій 
сестрі.   Ясноволоса Лідочка, здавалося, зустріла своє щастя. Але 
настав січень вісімнадцятого року. Толерантній більшості Централь-
ної Ради і в страшному  сні не могло приснитися, що незалежності 
України може загрожувати сусідня держава робітників і селян.  За-
коном про добровільну народну армію фактично були демобілізовані 
збройні сили, і нареченому Лідочки, студенту університету Святого 
Володимира, який виступив у об’єднаному загоні українських до-
бровольців на захист Києва, довелося скласти свою голову  під 
Крутами в нерівному бою з радянськими військами. Зламавши опір 
захисників столиці, більшовики влаштували там криваву різанину: 
наскоки, пограбування, самосуди. Розстрілювали кожного, хто го-
ворив «націоналістичною» українською мовою. Шістнадцять разів 
змінювалася влада в Києві. Шість разів приходили сюди війська 
Української Народної республіки та Української держави і стільки 
ж – більшовики, поки в ньому не залишилися. 

  За вікнами духмянів червень двадцятого року, коли квартира, 
в якій мешкали сестри, була перетворена розпорядженням міської 
влади на комуналку, тобто, перестала бути надійним притулком і 
захистом від свавілля революційних мас. 

  Усі перелічені біди змусили сестер Пшеничних у пошуках кра-
щої долі, залишивши незатишний Київ, перебратися в село, де не 
було звичних міських вигод, як слушно зауважив безапеляційний 
Сидір, але була реальна перспектива не загинути від голоду й холоду. 

  Голова сільради прийняв нових вчительок так, як належало 
зустрічати всіх добрих людей, котрі звертаються до нього за допо-
могою. Запросивши до хати, познайомив із дружиною й сином. Не 
помітив, як знітилася Орина, побачивши приїжджих. Отримавши 
від панянок запевнення в тому, що вони вже пообідали, відвела 
їм куток. Вузьке ліжко дісталося Наталії Йосипівні й Ані, а стара 
скриня − Лідії Йосипівні.  

− Сподіваємося, що заважати вам будемо недовго, − запевнили 
хазяїв вдячні панянки у відповідь на їх піклування. 
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  Давно минули ті часи, коли Палажка, знехтувана Кіндратом, 

блукала навколишніми селами. Привів чоловік її й сина після кон-
чини батька й матері в свою хату. Брат Кіндрата Ілля жив одинаком 
по сусідству, ще один брат знайшов собі дружину в Моровську. 
Стишилася образа в серці колишньої жебрачки на себе й близьких 
за важкі випробування, що випали на її долю, та залишилося в рисах 
суворого обличчя жінки німе запитання щодо  правомірності тих 
поневірянь, які її спіткали. Відповідь на це запитання не втрачала 
з роками для Палажки своєї значущості. 

   Зима того року була лютою. Довготривалі завірюхи  чергувалися 
з тріскучими морозами. Хмурив брови на весну лютий, не даючи 
їй до кінця березня ні найменшого шансу нагадати про своє на-
ближення відлигами. Погодні катаклізми посилила епідемія грипу. 
Не було слободи без цієї біди. З косою гуляючи по селу, не минала 
немилосерда хвороба жодної хати. Завітала  небажана гостя і в дім  
Палажки. 

  Спочатку занедужав Кіндрат, за два дні потому – Василько. На 
той час, коли захворіла Палажка, чоловік і син були вже у важкому 
стані. Зрідка приходячи до тями, задихаючись від нападів кашлю, 
кликав Кіндрат жінку, просив дати йому напитися. Василько лежав 
мовчки, тому  Палажка постійно стежила за тим, щоб не пропус-
тити мить, коли син розплющить очі. Намагалася вчасно встати й, 
долаючи власну слабкість, напоїти хворих відваром калини. 

  Чекати допомоги не було звідки, хвороба міцно затвердилася 
в селі. У хлівах мукали корови, кричали негодовані свині. Почуття 
обов’язку виводило хвору Палажку з хати. Ледь тримаючись на 
ногах,  приносила води, ходила за худобою, топила піч і, знесилена, 
падала в ліжко. Перед очима все пливло, у вухах − дзвеніло. Цей 
всепоглинаючий дзвін не заважав зосередитися на насущному й 
згадати про те, що треба вчасно перекрити комин, щоб хата не ви-
холодилася,  винести в комору заздалегідь зварену юшку.  

  Коли ж дзвін у вухах хворої жінки досяг свого апогею, все земне 
кудись відійшло, втратило свою значущість. Не чула, коли виносили 
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з хати чоловіка. Опритомнюючи, думала про все, що гнітило її ра-
ніше, з примиренням у душі. Гостра потреба жити, щоб, піднявши 
сина, вивести його в люди, дочекатися онуків, превалювала інші 
бажання Палажки, що передчасно йшла за відому межу. 

  Коли опритомнів Вася, батьки його були вже в іншому світі. 
Дуже здивувався, побачивши перед собою дядька Іллю. Рідко за-
ходив до цієї хати батьків брат, а коли тут бував, загонив підлітка в 
глухий кут одним запитанням:  − Ким ти мені доводишся, вилупку? 
Братом чи небожем? 

  Тому й не здивувався Вася, коли побачив, що нишпорить його 
рідний дядько в усіх кутках, не звертаючи уваги на те, що небіж, 
здається, йде на поправку й усе бачить.

− Заборгував мені Кіндрат велику суму. Обіцяв повернути, та не 
встиг, помер. Своє шукаю, чужого мені не треба. Тільки порожньо 
тут. Добра, як у курки молока або на вербі петрушки. Певно, не 
щастило Кіндратові в картах, прости йому, Господи, − шелестів 
Ілля, залізши в чужу «солому».  

− Брешете Ви! Не грали мій тато в карти!
− Звідки ти знаєш? І не батько він тобі зовсім. Тому забирайся 

геть, поки   не викинув тебе на сніг, як погане кошеня! 
  Нічого не знайшов у хаті дядько Ілля, розсердився незрозуміло 

на кого й пішов собі, грюкнувши дверима. 
  Скакало ягнятко весело, доки матір бачило. Не стало мамки – не 

весело  ягняті! Ковтаючи сльози, заліз Вася з головою під ковдру. 
Лежить собі, голодний і холодний, у рідному домі, не знає, як тепер 
житиме на цьому світі. Тут би Янголу-Хранителю з’явитися, до-
помогти сиротині. Тому й не здивувався хлопець, коли скрипнули 
двері. Висунув голову з-під ковдри й побачив перед собою не одно-
го, а одразу трьох янголів. Двох великих і  маленького. Ось вони 
схилилися до нього, про щось запитали. Принесли дров, розпалили 
вогонь у грубі – відразу стало тепліше. Запропонували їсти й пити. 
Смак калинового відвару Вася пам’ятав, саме таким його мамка  
поїла, царство їй небесне! 

− Хто ви, люди добрі? 
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− Нові вчительки. А це – вказали на дівчинку – Аня! Сподіває-

мося, ви заприятелюєте.  
  Був би круглий сирота в притулку, якби не перейшли сестри 

Пшеничні до нього в хату, не почали опікуватися хлопцем. Тут і 
хвороба ніби чогось злякалася, почала відступати,  потім і зовсім 
пішла геть. 

  Підвів якось знесилений Вася голову з подушки, обдивився. В 
хаті – нікого   немає. Певно, не прийшли ще вчительки зі школи. 
На стільці поруч – склянка молока та шматок хліба. Все прикрите 
рушником, щоб не дістався його сніданок спритному котові. Ось 
він − заліз на підвіконня, мружиться від світла. Що привернуло 
його увагу за вікном? Білі мухи знову полетіли? Ага, все зрозумі-
ло! Синиці в гості завітали! Скупалися в снігу, посідали на гілках 
дерев і завмерли, ніби заснули. Березневе сонце розщедрилося на 
тепло, бурульки розвісило. Це сніг сходить теплими сльозами із 
солом’яних стріх.

  
  Позачергові збори комітету бідноти добігали кінця, коли слово 

надали Іллі Вірьовці. Середнього зросту, опецькуватий та гостроокий, 
м’яв у руках поношену шапку й, не зволікаючи, молов, задля чого 
сюди прийшов. Торочив, ніби дратвою строчив: 

− Час вилучити хліб у тих, хто ухиляється від здачі продподатку! 
Плюють на розпорядження радянської влади, а ми перед ними шапки 
ламаємо!  Підемо по дворах, заберемо зерно у подвійному розмі-
рі – кілок їм у печінку! Наступного разу будуть розумніші! Давно 
треба було це зробити. Нехай знають, що управа буде на кожного, 
хто не здає зерно. Не згодний з тим, що  сільський піп та вчителі  
звільнені від здачі продподатку.  Всі вони – одного поля бур’яни!  
Земельний наділ у попа є. Житом він його не засіває, це вірно, але 
ж вітер у кишенях цього пана не гуляє. Куди ступить – всюди має! 
Ви ж подумайте: родись, хрестись, помирай, та все йому грошики 
давай! Нехай  віддає на загальну справу. Буде хоч якась від нього 
користь. Те ж саме скажу про вчителів. Чим вони кращі від інших? 
Городи  мають, не голодують. На словах стоять за радянську владу.  
Хай на ділі доведуть, що це – так! 
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  Голос Ілля має верескливий, позицію  – революційну, в суджен-

нях присутня логіка,  яка по душі багатьом із присутніх. Схвальні 
вигуки з місць: «Правильно говорить!» та «Ілько – молодець!» − 
перебиває владний окрик головуючого:

− У кого хочеш забрати останнє? Чи не в тих учительок, що 
опікуються  твоїм небожем-сиротою?   −  в голосі  Арсена  − не 
притаманне йому єхидство. Проте Ілля вже розпалився і вгамувати 
його неможливо. 

− Саме в них! Добре влаштувалися ці нероби − кіл їм у печінку!  
Ще невідомо, якого поля вони ягоди. Одне слово – приблуди! Чого 
від них чекати? Що у заїжджих на думці? Зарплатню мають, хазяй-
ство їм непогане дісталося! 

− Ось що не дає тобі спокою!  Беруть завидки на ті пожитки! 
Хазяйство не в твої руки перейшло! – Арсен гірко усміхається й 
закриває папку з протоколами засідань. 

− Збори оголошую закритими. Завтра зранку йдемо по дворах. 
Зброю брати не  раджу. 

 Може, й свій револьвер залишить Арсен вдома? Певно, здога-
дався, чому  поїхала попівська дочка із села напередодні весілля. 
Чи може переговорив із Оксаною в Острі, куди поспішив відразу 
після її від’їзду? Бачив хтось із односельців його в тамтешній церкві. 
Що робив у святому храмі переконаний атеїст, якщо не шукав там 
свою наречену?

  Зимовий світанок  вже осяяв крижані візерунки  на шибках. 
Монотонно постукують рогачі в руках Галі, потріскують у печі дро-
ва, але Семен ще спить, прокидатися не хоче. Учора він керував на 
млині встановленням нових крил, що стало закінченням ремонтних 
робіт, розпочатих півроку тому. Сам би не впорався, допомогли зяті 
та сини. Довелося звернутися й до братів. Сергій допоміг лісом, а 
Тиміх – грошима. Тепер можна буде спробувати запустити млин. 
Нехай майже вхолосту – жито в селі залишилося лише насіннєве – 
але від того, що вітряк запрацює, стане Семенові тепліше на душі. 
Почуття задоволення від виконаної роботи, що дає можливість на 
деякий час розслабитися, забути про все, що цього року турбувало, 
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змінюється цілком виправданою тривогою. Невідкладні запитання 
вимагають відповідей.  «Чи зможу  вчасно повернути борги?  Яким 
буде врожай зернових цього року? Чи не відступиться влада від своїх  
обіцянок послабити  податковий гніт»? Не знайшовши відповідей 
на ці запитання, старий зітхає й розплющує очі. 

  Семирічний Антон – старший онук Семена намагається за-
лізти до діда на піч, міцно  стискаючи в кулачку дерев’яну ложку з 
апетитною  картопляною мнушкою. 

− Знову сьогодні рано встав? – поцікавився Семен, протираючи 
очі. − Встиг уже отримати від матки свої ласощі? А ноги! Мокрі й 
холодні, наче лід! Знову бігав перевіряти, яка сьогодні погода? – за-
сміявся Семен, вмощуючи  онука біля себе. 

− Кучугури за ніч намело, дідусю! Влітку сніг − водою, а взимку 
– горою. Босоніж ніяк не можна. Довелося сходити біля порога − 
матка лаяти будуть, − шепотів Антон, злизуючи  мнушку з ложки. 

− Будеш бігати по снігу босий – прив’яже тебе мати на печі, як 
минулого разу, − застеріг онука Семен, указуючи на гак у стіні, що 
сам же вбив з цією метою на прохання дочки. 

− Не за те мене насварили.  
− А за що?
− За сало! Мені на колядках багато чого в торбу накидали.  Що 

смачніше − додому приніс. 
− А сало викинув? 
− На кілки нанизав. На другий день увесь тин синиці обсіли, тут 

мамка й здогадалися, чиїх це рук справа. 
− Не любиш сала?  А деруни зі шкварками любиш?  − дід ску-

йовдив онуків чубчик. 
 Тупіт ніг об поріг змусив Семена насторожити вуха. Хто воно 

йде  до хати? Зимовий ранок – не літній. Взимку мужик на світанку 
за ворота не спішить. Прагне насамперед у дворі дати всьому лад. 
Спочатку сніг перед порогом розчистить, щоб не бігла господиня 
з дійницею по заметах. Потім худобу нагодує й напоїть, вилками 
в корівнику попрацює, щоб не світили коров’ячі боки плямами від 
свіжого гною. А вже, як поснідають, запрягає коня та їде по дрова або 
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по копицю сіна, що стояла з літа сиротою десь у лісі або на болоті. 

  Наказавши онуку: − Залишайся тут! − сунув Семен ногу в коло-
шу й, допомагаючи собі руками,  зісковзнув на животі з печі, щоб 
стати, спираючись на милиці. Він уже здогадався, хто міг завітати 
так рано.  Чутки про те, що будуть силоміць забирати зерно, тривож-
ною хвилею прокотилися  по селу, не залишаючи нікого байдужим. 
Люди бідкалися з цього приводу, дехто зловтішався. 

− Зустрічай, дядьку Семене, вповноваженого робітничо-селян-
ської влади! Хотів вирішити питання з твоїм зятем – не вийшло. 
Відмовляється виплачувати податок на млин, − переступивши 
поріг, рішуче оголосив Арсен, дивлячись поверх голови Семена, й 
зупинився, ніби вкопаний, біля дверей, пропускаючи вперед Андрія 
з оберемком дров. Морозне повітря, линувши в приміщення, за-
клубочилося холодною парою, і Галя, що стояла біля печі, квапливо 
причинила за чоловіком двері. 

  Семен спробував осадити колишнього свого наймита:
− Ти б, Арсене Юхимовичу, привітався спочатку, потім уже про 

щось говорив. Не стій біля дверей. Проходь, поговоримо. 
− Ніколи мені орудувати язиком, як циган пужалном! Товариші 

чекають! Треба ще півсела об’їхати, день тепер короткий.  Вантаж-
те ваш борг перед державою на сани, і – ніяких до вас претензій з 
нашого боку! – гарячкував Арсен, перекрикуючи плач немовляти, 
що прокинулося в колисці.  З вікна було видно, як усі п’ятеро ком-
незамівців, тупцюючи на морозі, зиркали через тин убік Семенової 
хати – мороз, хоч сам не біжить, а стояти не велить. 

− Вивезли на заготівельний пункт, скільки могли. Нема більше 
жита. Не пам’ятаємо вже, коли пекли хліб. Картоплею живимося! 
− відповів Семен не без жорстких ноток у голосі. 

− Хто ж тобі повірить, дядьку Семене? Щоб у твоїй хаті та не 
було хліба? Бути такого не може! Мірошник з голоду не вмре.  Що 
у вас на столі під рушником лежить? – перейшов на єхидні нотки 
Арсен і замовк, захлинувся своїм запитанням, розуміючи,  що пе-
регнув палку. Але ж слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш. 
Відступати теж не міг. Зніяковіло  дивився голова комнезаму вбік 
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столу, чекаючи, що йому скажуть. Але Семен промовчав. Дістав з 
кишені кисет і в пошуках клаптика паперу висунув шухляду.  

  Невідомо скільки тривала б ця пауза, якби в розмову не втру-
тилася Галя: 

− За справами, певно, поснідати не встиг, якщо на стіл задивляєш-
ся. – Взявши в руки те, на що було вказано, піднесла до остовпілого 
голови комнезаму й прибрала рушник. 

− Пригощайся, Арсене, будь ласка!  Умів сказати, умій і діяти. 
Деруни – свіженькі, ще теплі. 

− Мамо, дайте дядькові картоплі. Він, напевно, зголоднів, − від-
гукнувся з печі Антон. 

  Від сорому та злості на себе й усіх, хто змусив його, селянського 
сина, ходити по дворах односельців у неприємних для нього спра-
вах, Арсен зблід. Тремтячою рукою знайшовши на дверях клямку, 
звернувся до Андрія: 

− Давай вийдемо.
  Через те, що засумнівалися експропріатори в правомочності 

своїх дій, чи то з якоїсь іншої причини, долучатися до темної справи 
почали не одразу. Посперечавшись між собою, відкрили ворота й 
заходилися  виносити насіннєве зерно. 

− П’ять мішків набрали! − коментував, сидячи біля вікна без-
сильний щось змінити Семен. – Озимий клин у нас – малий, яровий 
ще менший буде. Уся надія на млин. 

  Незвична тиша в хаті змусила його озирнутися. Галя, залишивши 
біля печі рогача, біла, ніби крейда, схилилася над лавою в нехарак-
терній для неї позі. Здавалося, їй не вистачало повітря. Звільнивши 
голову від хустки, вслухалася в щось у собі, намагаючись утамувати 
якийсь біль. Риси  її обличчя  загострилися, а руки в пошуках чогось 
нишпорили по лавці. 

− Тобі зле, дочко? – злякався Семен. 
  Нічого не відповівши, дотяглася жінка до кружки й, зачерпнувши 

з відра води, почала жадібно пити холодну вологу. Розпрямившись, 
глибоко вдихнула. Приховуючи гіркі почуття, взяла віник і почала 
підмітати чисту підлогу. Ні батько, ні чоловік не повинні були зна-
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ти, що відбувалося у неї в душі після візиту того, хто досі снився їй 
ночами. Не озирнулася на чоловіка, що  увійшов у хату. Мела-мела, 
не вимела, коли почула, що наступними за списком комнезаму йдуть 
її дядьки Тимофій та Сергій. Завдяки водяному млину у Бабині брати 
Семена  не бідували. 

 − Посоромився Олексій прийти сюди зі своєю сільрадою, − мір-
кував уголос Семен, маючи на увазі чоловіка своєї сестри. 

− Кажуть, сновигає по дворах із товаришами в іншому кінці 
села, − відгукнувся на такі слова Андрій.  

  Час – не віл, його не залигаєш. Якось дотягли того року до 
весни і, скориставшись насіннєвою позикою, підкупивши жита, 
пустили закріплені за ними десятини землі під яровину. Хто дбає, 
той і має. Жнива  порадували врожаєм. Люди трохи повеселішали, 
збадьорилися.

 
  День був святковий, і Орина, вирішивши відвідати з чоловіком 

і сином  родичів, дістала після сніданку зі скрині святкове вбрання. 
По черзі намотуючи на каталку хустку й спідницю, корсетку й роз-
шиту сорочку, била по них з прокатом зубчастим рублем. Каталка в 
одежі каталася − одежа посміхалася, робилася м’якою та гладенькою. 
Не відпочивши ні трохи, взялася Орина робити те ж саме з одягом 
чоловіка та сина. Через кілька  хвилин, витерши  піт із чола, милу-
валася своєю роботою. 

  Коли ще, як не святкового дня можна чинно, з гідністю про-
йтися утрьох до церкви, відвідати родичів, посидіти з ними за одним 
столом? Обідати, не обідати, аби рід одвідати! 

  Маковій − перший день посту, але стіл цього дня − не бідний. Тут 
і традиційна соколівська  страва – холодний відвар із сушеної риби та 
грибів до молодої картоплі; до вареників із вишнями, шовковицями 
або порічками – мед;  риба смажена й варена, пиріжки з маком та з 
грушами, пружні кисло-солодкі киселі в глибоких тарілках, узвар 
і, звичайно ж, хліб, або розлогі, запашні перепечі з борошна нового 
врожаю.  Почастувати родичів є чим. 

  Чоловіки збираються за столом окремо: Семен з братами, синами 
та зятями – біля стіни, під іконами. Жіноча половина столу – ближче 
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до дверей. Хазяйка мотається, ніби маятник, туди-сюди, від столу 
– в комору, до печі й назад. Зрідка сяде на край лави перевірити, чи 
не треба кому чого подати. Сьогодні за господиню − Галя, іншим 
разом це може бути Одарка чи Орина, – усе залежить від того, в 
чию хату зійдеться рідня. Софина ще дівує, тому такими справами 
не переймається. Встигне ще  надолужити своє.

  Матері заздалегідь турбуються, щоб  діти не були голодні; садити 
їх з усіма за  стіл тут не заведено. За малими нагляне найстарший 
із дітлахів. Антон  − невеликий на зріст, зате − спритний і меткий. 
Довірити малечу такому можна. Коля – на рік старший від Антона, 
але керувати іншими не прагне, хоч і тримається в дитячому колі 
незалежно. Він перший пропонує піти до Десни: 

− Гайда до порому! Вчора був там із конем, бачив, що кавуни 
везли із-за Десни. Мабуть, уже дозріли. 

  Бувати біля порому дітвора рада. Збігши із кручі, задирають 
сорочки й, виблискуючи на сонці голими сідничками, потопаючи по 
відому містинку в чорному, глинистому мулі, – привіллі для п’явок та 
різної пекучої водорості,  плутаючись ногами в стеблястому лататті, 
переходять убрід неглибоку заводь,  що зветься тут не інакше, як 
зарожок. Діставшись піщаної коси, миють у Десні ноги. Перевівши 
подих, обдивляються. 

  Пором стоїть вище по Десні, поруч із ним плавно розгойду-
ються на хвилях від суден, що йдуть за водою і проти неї, човни й 
човники,  прив’язані залізними ланцюгами до масивних суковатих 
корчів. Тутешні мілини – улюблене місце дітвори.  Берег тут рівний, 
піщаний, а вода – прозора й тепла, ніби молоко з-під корови. Де, як 
не на косі, можна, забувши про все на світі, плескатися у воді до-
схочу, поки не посиніють губи, не підуть по всьому тілу мурашки, а 
шкіра не зробиться схожою на гусячу? Тим паче, що сонце в серпні 
ще ласкаве, літній день – довгий, а пильні батьківські очі  – десь у 
селі, далеко. 

  Сонячний диск, позначивши полудень, поплив у західному на-
прямку і, зависнувши над сосняком, намірився занурити свій гарячий 
лик у лісові нетрі, коли серед малолітньої братії, яка хлюпалася до 
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цього часу у воді, виникло  занепокоєння, що межує з тривогою. 
Трапилася суперечка, після якої син тітки Орини побився об заклад 
доплисти до бакена, котрий   розгойдувався майже на середині Десни 
на хвилях від баржі, що саме пройшла за водою.

− Вертайся! Пливи до берега! Беру свої слова назад! – волав 
Антон, який хвилину тому стверджував, що Коля ледь тримається 
на воді. 

  На березі стало тихо, коли голова малого плавця, то занурюю-
чись у воду, то виринаючи, білястою цяткою замелькала біля бакена. 
Сподівання хлопців на те, що Коля, схопившись за нього, перепочи-
не, перш ніж наважиться плисти назад, зникли разом із упевненістю 
в тому, що цей мовчун не здатний на відчайдушні вчинки. 

  Антон не пам’ятав, скільки часу минуло, відколи над головою 
Миколки зімкнулася водяна гладінь. Не бачив, як тікала вбік села, не 
озираючись, перелякана тим, що трапилося, дітвора. Втяг винувату 
голову в плечі, похнюпився. Сумбур у голові від того, що сталося, 
перебивала  почута напередодні загадка про коноплі:

                           «Били мене, били, на шматки порвали,
                            У воді мочили, по траві валяли,
                            Одну половину з кашею поїли,
                            Другу половину на плечі наділи!» 
 Отямився, коли почув поруч із собою: 
− Братом йому доводишся? 
  Підвів голову й не повірив своїм очам: Миколка, блідий, мов 

полотно, сидить поруч. Біля нього вовтузиться незнайомий темно-
волосий чоловік. Із баржі сходять на берег якісь люди. Чорноока 
красуня – яскраво-червона косинка пов’язана на голові – звертається 
із запитанням: 

− Сільрада ваша де? Покажеш?
  Антон розмазує сльози по обличчю тремтячою долонею й за-

перечно хитає головою:
− Нема там сьогодні нікого. 
− Будній день − мають бути! − наполягає на своєму вродлива 

незнайомка. 
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− Сьогодні – Маковій. Працювати – гріх. Хочеш бути бідним – 

кради й працюй у свята, − дивуючись нетямущості жінки, стверджує 
Антон і, повернувши голову на голоси з боку села, бачить, як тітка 
Орина, спотикаючись, біжить сюди щодуху − ноги грузнуть у піску, 
платок збився на потилицю, волосся вибилося з-під чепця, сама  − 
біліше від полотна. За нею дрібоче гурт дітлахів, у хвості процесії 
плентається  перелякана рідня. 

  Фінал дійства – загальна ейфорія від благополучного  кінця по-
дій, котрі могли б завершитися трагічно, якби не опинилися поблизу 
дорослі. Причину невдалого запливу ніхто не з’ясовує, на Антона не 
звертають уваги, і він із цікавістю спостерігає, як вдячно обнімають 
родичі  рятівника, називаючи його на ім’я та по-батькові.  Здиво-
ваний хлопець бачить, що не всі приїжджі повертаються на баржу. 
Темноволосий чоловік і жінка в червоній косинці залишаються, 
чому радіє вся рідня. 

  Причина неочікуваного візиту подружжя Кауфманів – це знову 
вони – була  зумовлена  реаліями того часу. Будучи членом губерн-
ського виконавчого комітету Зінаїда Яківна, об’їздивши  придеснян-
ські села з метою активізації жіночого руху, вирішила відвідати й 
Соколівку. Ідея зупинитися тут здалася цікавою і її чоловікові, що 
розвинув свою справу в умовах непу. 

  Переговоривши з усіма, хто знався на питаннях, які його цікави-
ли, діяльний непман вдався в тугу, оскільки зрозумів, що заохотити 
якимось чином людей із навколишніх сіл до свого бізнесу – справа 
безперспективна. Жорсткий контроль разом із тиском з боку вла-
ди, зводячи нанівець усю позитивну динаміку нової економічної 
політики, знищував у корені господарчу ініціативу хлібороба. Все 
пропоноване владою, з точки зору селян, мало небагато сенсу. 

  Обізнаний у справах села, Семен виклав Борису Михайловичу 
за чаркою горілки все, що тільки знав:

− Чи можна розвинути тут справу? Землі поміщиків Навроцького 
та Василенка розподілені між бідними. Заможні поділилися з голотою 
частиною своїх сінокосів. Одних лише втрат від інтервенції в 
нашому районі на п’ять тисяч карбованців. Погано, що всі прибуткові 
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статті райвиконком забирає до свого бюджету. Кредитно -Кооперативне 
Товариство має молотарку й віялку для обслуговування населення, 
товарів без машин на триста п’ятдесят карбованців, дев’яносто 
карбованців пайового капіталу, двісті п’ятдесят шість карбованців 
внесків. Пайовиків  –   сорок сім чоловік,  серед них членів комнезаму 
– четверо, семеро бідняків, тридцять два середняки, троє заможних. 
І що ж вони мають? Прибутку лише шістдесят сім карбованців. Чи 
не замало? Всі кооперації в районі ледь жевріють.   Лише Сороко-
шицька якось тримається. А все тому, що ціни на зерно – мізерні. 
Продаємо за копійки, купуємо промислові товари за карбованці. 
Ось Ви, наприклад, − тільки не ображайтеся! − знижуєте весь час 
закупівельну ціну на зерно! – розумував прямолінійний Семен, 
доводячи Борису Михайловичу причину неспроможності нових 
економічних нововведень на селі. 

− Заплатив би більше, якби міг. Сам розумієш – родина, податки. 
Не можу собі дозволити збанкрутувати. 

− Та хіба лише з цінами таке робиться? Тут завжди вітер  в очі 
віє!   Хто притримав окладні страхові платежі – заробив  четверо діб 
арешту. За прихований клаптик землі – сім діб. Доходить до сміху:   
відібрали у нас ділянки лісу, а найману працю на лісозаготівлі не 
оплачують  і за самовільні порубки не штрафують, нема ніяких ди-
ректив з цього приводу. Тепер не валить ліс лише ледачий. А ще до 
чого дійшли! Б’є начальство своїх, щоб чужі дужче боялися.  З усіх, 
хто не з’явився в Максим на розширений пленум райвиконкому за 
участю голів сільрад, комнезамів і кооперативів, як і з тих, хто його 
завчасно залишив, стягли по карбованцю  штрафу.  Дійсно, так було.  
Свояк  там був, він і розповів. 

− Під які культури відводите ріллю?
− Здебільшого під ярове жито. Озимини тут мало. Сіємо ячмінь 

та гречку, овес і просо. 
− У південних районах України ще з минулого сторіччя у сіль-

госпвиробництві в ходу вдосконалена техніка: парові молотарки, 
жатки, бункери, сівалки й культиватори. Забезпечу якнайшвидше, 
якщо захочете придбати.  
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− Братам Тимосі й Сергію кортить купити молотарки й віялки 

на кінній тязі, та, як то кажуть, притупило їм купило. Не по кишені 
все це  родичам.  Важко нам рівнятися на південні райони. Не ті 
масштаби. Сіємо й жнемо, як це наші прадіди робили. Ідеш навесні 
по зораному полю,  що два кроки – то жменя зерна. У жнива виходять 
баби на поле із серпами. Та що я вам розповідаю! Ви ж − із села. 

− У газетах пишуть: агрономи не сидять, склавши руки. 
− Не все від них залежить. Насіннєвої позики цього року було 

відпущено  три тисячі карбованців на район. Наша сільрада піді-
йшла до цього питання оперативно, кооперація та всі, хто мав у 
тому потребу, були внесені в списки й такі позики отримали. А в 
сусідньому Моровську зволікали з такою справою й помилилися. 
Яровий клин там зменшився на десятки десятин. Агрономи радять 
сіяти посухостійкі сорти жита, закуповувати з цією метою люпин. 
Пропонують сортувати й протравлювати те насіння формаліном, 
інструктують, як це робити. 

− Я чув, що на заплавах сіножаті добрі. 
− Обмежили там випас худоби. Почали збирати гусеничні кубла, 

вносити добрива й  боронувати луки. 
− Була така постанова Чернігівського губернського виконавчого 

комітету. А як же ти, Семене? – спробував змінити тему розмови 
практичний Кауфман. – Доки будеш зволікати зі  вступом до коо-
перації? Чи остаточно зневірився у цій справі?

− Віддати все, що нажив мій батько, задля чого я впирався на 
роботі, що й сорочка була солона від поту, щоб чекати потім, чи 
дадуть тобі щось, чи ні? Добрий шматок пирога дістанеться тому, 
хто сидітиме ближче до столу. Я ж за роботою на своєму млині на-
віть знати не буду, хто отримає мою долю прибутку. Брати теж не 
хочуть всовувати голови в таке ярмо. Не для таких, як ми, ця справа. 
Будемо працювати на себе.  

  Супроводжувана Софиною й Кирилом – молодшими дітьми 
Семена − до хати заходить Зінаїда Яківна. Посмішка на обличчі 
уповноваженої губвиконкому свідчить про  гарний настрій побор-
ниці активізації жіночого руху в сільській місцевості. 
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− Уяви собі, Борю! – звертається до чоловіка, − активісти в селі є.  

Залишається лише організувати й направити їх енергію в потрібне  
русло, в чому твоя дружина, здається, досягла успіху. 

− Погодився хтось ходили по дворах, записувати всіх поголовно 
в безбожники? – саркастично усміхається Борис Михайлович.

− Це від нас не втече. Спочатку навчимо людей читати й писати. 
Вчитися ніколи не пізно. Уяви собі, знайшлись освічені люди, здатні 
організувати й очолити лікнеп, виступити перед односельцями в 
клубі з лекціями на різні теми.  Це – сестри Пшеничні. Треба лише 
допомогти їм у цій справі. Підручники й інша література є, і ти 
маєш усе це сюди доправити, − стрекотала  невтомна Зінаїда Яківна 
і, звертаючись до Семена, продовжила:

− Ваші дорослі діти  − показала на Софину й Кирила – виявилися 
свідомими людьми. На них покладено обов’язок об’єднати місцеву 
молодь у комсомольський осередок. 

− А  це що таке?
− Комсомольці, як і партійні, – революційний авангард народу  

в боротьбі за справу пролетаріату. Їхній гімн – «Інтернаціонал». 
− Відбиваючи ніжкою ритм, вибираючи з відомого тексту найпере-
конливіші строфи, заспівала, поглядаючи – в очах запитання: «Що 
ви не це скажете?» − то на байдужого до всіх революцій у світі Се-
мена,  то на Софину й Кирила, що вслуховувалися в кожне її слово: 

                             «Вставай, проклятьем заклеймённый,
                               Весь мир голодных и рабов. 
                               Кипит наш разум возмущённый
                               И в светлый бой идти готов.
                               Весь мир насилья мы разрушим 
                               До основанья, а затем,                          
                               Мы свой, мы новый мир построим, 
                               Кто был ничем, тот станет всем!
                               Это есть наш последний
                               И решительный бой, 
                               С интернационалом 
                               Воспрянет род людской»! 
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  Коли б Зінаїда Яківна не була дружиною шанованої людини,  

якби не були вони  бажаними гостями в його хаті, Семен знайшов 
би спосіб стишити революційний запал жінки в червоній косинці. 
Переступити через його батьківську владу в родині не дозволяв 
поки що  нікому.  Неприродно, по-качиному крякнувши в кулак,  
спробував надати своїй статурі незалежної пози,  зробивши рух не-
існуючою ногою. Захистити своїх дітей від впливу вповноваженої 
губвиконкому, перевести розмову на іншу тему – ось що прагнув 
зробити цієї хвилини поміркований Семен Козаченко.

 
  Осінній світанок − морозний та тривожний. Багатоголосі птахи  

сповіщають світ про своє рішення летіти за обрій. Що прагнуть зна-
йти невгамовні на чужині? Чи прийме вона крилатих переселенців, 
як рідних? 

  Мовчить ранок, не дає відповіді. Сам не знає, чим обернеться 
завтрашній день для мандрівників. Стоять, зажурені, край дороги 
верби. Ні словечка від них не почути, ні навіть натяку на відповідь. 
Гублячи мокре листя, завмерли край дороги  тополі. Тихо навколо − 
ні гомону, ні скрипу хвірток у навколишньому світі, лише протяжні  
зойки птахів, що летять за обрій.  

  Важко молодим всидіти на одному місті. Юність, ніби той птах, 
летить, не озираючись. Що приваблює її в інших місцях? Що керує 
нею в таких випадах? Дрібна корисливість,  тверезий розрахунок 
чи всемогутня доля гонить молодих світ за очі? 

  Арсенові не було й десяти, коли вперше почув хлопець слово 
«юстиція», що вразило його уяву своєю надзвичайністю.  Не розумі-
ючи його значення, звернувся до батька за роз’ясненням. Здійснивши 
певні розумові зусилля  й не знайшовши в глибинах своєї пам’яті 
поняття, яке б асоціювалося із загадковим словом, Юхим обірвав 
розмову, відіславши сина з якимось дорученням до сусіда, котрий 
виявився анітрохи не компетентнішим у цьому питанні, тому за-
гадкова «юстиція» того дня ні на крок не наблизилася до розкриття 
своєї таємниці. Піднесена мелодика незрозумілого слова продовжу-
вала бентежити уяву вдумливого хлопця. Довго вслуховувався 
він  у незвичне сполучення голосних і приголосних, намагаючись 
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зрозуміти зміст, поки не спіткнувся за читанням якоїсь книжки на 
інше невідоме йому поняття. Багато було слів, які привертали увагу  
Арсена в дитинстві, але жодне з них не вражало його уяву так, як 
«юстиція». 

  Причинно-наслідковий  зв’язок дитячих вражень і наших вчин-
ків у дорослому житті давно вже простежений психологами. Чим 
ще можна пояснити раптове рішення ватажка сільської бідноти 
звернутися до повітового комнезаму з такою заявою:

  «В виду того, что я являюсь бедного сословия, и не имею средств 
закончить своё образование, а незакончивший образование человек 
не способен ориентироваться с жизнью, то я чисто сердечно прошу 
Остёрский уездный комитет пойти мне на встречу и откомандиро-
вать меня куда нибудь на Юридические курсы, ибо моё желание 
принести пользу народу только с этой стороны, ибо юстиция основа 
и течение жизни. И совецкая Власть не желает, чтобы член пролетар-
ской семьи был неспособен к жизни и даст закончить образование 
дабы принести пользу. И я член той же самой пролетарской семьи 
надеюсь, что Остёрский уездный комнезам пойдёт на встречу мо-
ему стремлению и окажет мне помощь, а по сему ещё раз прошу 
откомандировать меня на Юридические курсы.

  1923 года. 28 сентября.
  Проситель Арсен Гладкий»

 
  Навчитися писати без помилок для сільського парубка − справа 

нелегка, але посильна. Чиновники звернули увагу  на неабияку пиш-
номовність ватажка соколівської бідноти, прагнення викласти свої 
думки переконливо й зарозуміло. Заява була прийнята й розглянута. 

  Отримавши через деякий час дозвіл на навчання, дуже зрадів 
Арсен тому, що не доведеться йому більше водити комнезамівців 
по селу, шукаючи  зерно в коморах односельців, не потрібно буде, 
проходячи повз двір отця Михайла, відводити очі, а ненависний 
його серцю після відомого випадку револьвер можна буде передати 
своєму наступникові. Зрадів і замислився. 
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  Мав парубок на прикметі дівчину, ставну й серйозну Наталію 

Йосипівну Пшеничну, чимось схожу на його колишню наречену, та 
не знав, з якими словами до неї підійти, як завоювати її прихильність. 
А час квапив, від’їзд наближався; і Арсен зважився на вчинок, будь- 
яка думка про який здалася б йому раніше абсурдною. Вирішив по-
стати перед дівчиною в усій своїх парубоцькій вроді − заяча шапка 
набакир, комір кожуха − розстебнутий, чоботи заздалегідь добряче 
намазані дьогтем – на все село парубок! Кращого не знайдеш!  Та 
чи зустріне Арсена дівчина з радістю?  Йшов, озираючись, боячись, 
що помітить його хтось із односельців.  Не хотів  давати привід 
узятися за старе охочим до сенсацій  місцевого значення  сільським 
молодичкам, котрі знають, що в кого і в борщі кипить. Хіба не вони 
після від’їзду Оксани мололи про нього язиками, ніби пси хвостами?  

  Відкрив двері, оглядівся, як наївся: сидить біля вікна на стільці 
Сидір − брат його рідний. Перед ним на чоботарській лапі – жіночий 
черевик, дерев’яні цвяхи в зубах у Сидора. Два  удари молотком,  
і − цвях у підошві. Поруч − Вася та Аня, через плече заглядають,  
дуже їм цікаво, як спритно все у  дядька виходить. 

  «Невже унадився брат у цю хату, як свиня в моркву? Він такий, 
що  й з-під стоячого підошву випоре, якщо захоче!»  Від несподіван-
ки не знав Арсен, що й сказати. Стягнув з голови шапку, обдивився. 

− А де це хазяйки? – запитавши, згадав, що тричі на тиждень 
збирається місцеве начальство вдосконалювати знання рідної мови 
в зв’язку з українізацією. Хто лінується вивчати українську мову, 
може втратити посаду. Збираючись у дорогу, забув Арсен про те, 
що викладають на тих курсах сестри Пшеничні.  

− Проходьте, будь ласка, Арсене Юхимовичу! – знайшла, що 
сказати Аня. – Вони зараз прийдуть.

− Ніколи затримуватися. Посильний просив передати, що теле-
фонували з Остра. Доведеться комусь із них працювати у двох шко-
лах – у Бондарях не вистачає вчителів, − сказав, шапку − на голову, 
і мерщій  − із хати! Зніяковів, коли зіткнувся з учительками в сінях. 
Ще раз сухо виклав зміст телефонограми, і – тікати! Лихі думки гнав 
від себе геть, але брата вдома все ж таки  зачепив.   
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−  Гарні дівки, та не про нас із тобою! – відповів йому Сидір. – 

Таких силою не візьмеш, треба розумом надточити. Скільки я вже 
біля них труся, і так, і сяк догоджаю, а вони лише губи копилять. 
На Наталку й глянути боюся. Думав Лідка на вмовляння піддасться, та  
характером трохи поступливіша, та ба! Лише сміється, а до себе не 
допускає! Не дівка – бісиха в спідниці! 

 Вогню у сіні не сховаєш. Не бачачи нічого перед собою, кроку-
вав Арсен наступного дня в тому ж напрямку. Йшов навпростець, 
як лише ворони літають. Збиваючи іній з покритої памороззю 
трави, дробив чобітьми грудки мерзлого піску. Здалеку запримітив 
Наталю, – розвернула на плечі коромисло з повними відрами, на-
магаючись відкрити хвіртку, та й завмерла в такій позі, впізнавши 
в парубку, що біг до неї,  Арсена. Якби дівчину спитали, що навело 
її на думку, що простує він не в звичайних справах, а саме до неї, 
− промовчала б. Не знала сама. Давно примітила, що дивиться на 
неї ватажок місцевої бідноти не так, як на інших дівчат, але радіти 
з того не поспішала. Надто різні вони були. Розуміла, що не одного 
поля  ягоди вони з Арсеном, але не це її бентежило. Не мав голова 
комнезаму звички осмислювати кожен свій крок, беручи під сумнів 
будь-які вказівки згори.

  Запросила до хати. 
  Зазвичай рішучий, Арсен не знав, з чого розпочати розмову. Спо-

чатку поцікавився, хто із сестер погодився працювати на дві школи, 
й затнувся, збираючись із думками. Підійшов до вікна й заговорив, 
ніби збоку вслухаючись у вимовлені фрази, з жахом розуміючи, що 
мова його невиразна, а слова непереконливі. Озирнувся, щоб поба-
чити реакцію тієї, до якої звертався, й замовк. З печі, поправляючи 
пасмо білявого волосся, злазила Лідочка. 

− Засилай старостів, Арсене! В цій хаті – дві дівчини. Якщо від-
мовить сестра –  я рушниками обдарую! 

  Збентежений такими словами, попрямував до дверей. Наталя 
провела його за поріг. Дивлячись у очі, тихо мовила:

− Пробачте, Арсене Юхимовичу. Недобре все вийшло. Не до за-
міжжя мені, бо варто нам з Вами звідси поїхати, будуть Аня й Вася 
в притулку, адже  забрати їх із собою Ви не погодитеся. 
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 Тиждень потому, обірвавши колишні зв’язки, полетів Арсен 

слід за перелітними птахами, щоб пустити своє коріння чимдалі 
від рідного села.

 
  Якою обережною не була доля, перешкоджаючи відвертій 

розмові тих, чиї  життєві шляхи раніше перетиналися,  скоритися 
обставинам їй  довелося.   

  Чутки про те, що Коля − син управителя економії, де Орина 
працювала протягом кілька років, дійшли до вух учительок Пше-
ничних. Маючи звичку брати під сумнів усе, що розносять по селу 
людські плітки, відмахнулася Наталія Йосипівна від того наговору, 
ніби від набридливої мухи. Потім почала мимоволі придивлятися 
на уроках до хлопчика, шукати в рисах обличчя дитини те, що мало 
підтвердити або спростувати чутки, які її вразили.  Данні  з особової 
справи не залишали ніяких сумнівів з приводу  місця  народження  
учня четвертого класу Лося Миколи Олексійовича, і Наталія Йо-
сипівна опинилася в дуже складній ситуації. А якщо Коля, дійсно, 
її брат? Як, не втручаючись у сімейні стосунки подружжя Лосів, 
доскіпатися до правди з приводу народження їх дитини?  

  Скориставшись випадком, делікатно заговорила з матір’ю 
хлопчика. Метричні данні сина Орина не спростовувала, все інше 
заперечувала:

− Наталіє Йосипівно, ми обидві – матері. Ви виховуєте двох 
сиріт, тому гідні всілякого шанування. Мені ж і моєму чоловікові 
Господь послав сина. Дитина це  – наша і нічия більше! − сказала 
й пішла своєю дорогою. 

  Поспішала до церкви. Одружувалися племінники Роман і На-
зар.   Вінчання мало бути всупереч тому, що будь-яка демонстрація 
релігійних переконань була в той час нерозважливим кроком. 

− Не хочуть мене слухати – хай вінчаються, але ми в церкву не 
підемо! − говорив напередодні чоловік Орини. 

− Як можна! – дивувалася жінка. − Уся рідня буде там. Не зро-
зуміють. 

− Дізнаються в районі, що голова сільради ходить у церкву – не 
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уникнути неприємностей. Синові теж не варто там з’являтися. У 
школі за таке хлопцю перепаде.  

  Орина стояла на своєму:
− Нічого не поробиш, піду сама! Але ж за столи сідатимемо разом. 

Вважаю, що радянська влада нам це вибачить.  
  Не знала ображена на чоловіка Орина, що довелося вислухати 

її Олексію на минулій сесії районної ради, коли заступився він там 
за місцевого батюшку.

  Яких лише зусиль не докладала радянська пропаганда, щоб  
переконати людей у тому, що релігія – опіум, а священики – вороги 
трудового народу! Попри це авторитет місцевої церкви й отця Ми-
хайла в селі  ніяк не зменшився. В храмі, як і раніше, хрестили дітей 
та вінчали, сюди йшли на престольні свята і в неділю. Сповідувати 
охочих та відспівувати небіжчиків випадало не голові сільради, а 
батюшці. Це він, ніяк не висловлюючись у проповідях щодо політики 
радянської влади, співав у церкві,  як той півень удосвіта, зміцнюючи 
в людях віру в добро, справедливість та господнє заступництво, на-
вчаючи вірян завжди покладатися на Бога. Не до голови сільради, 
а до священика поспішали люди за порадою в складній життєвій 
ситуації, і знав батюшка про кожного в селі більше, ніж будь-хто 
інший. Знав, але вивідати у нього будь-яку інформацію про людей, 
які довірили йому свої таємниці, було неможливо. 

  Того ранку прийшов отець Михайло до церкви раніше, ніж 
звичайно, щоб,  вдягнувшись у відповідну церковному обряду рясу, 
внутрішньо підготуватися до святого таїнства.   Напередодні говорив 
з тими, хто мав стати до вінця. Сини Семена Козаченка брали собі 
за дружин двох сестер. Наречені, як і належить,   прагнули почати 
подружнє життя з вінчання, що було для них таким же природним, 
як звичка перехреститися, перш ніж сісти до столу. 

  Отець Михайло розумів, що ставлення тих, хто пройшов гро-
мадянську війну, до церковних таїнств не може бути трепетним, 
бо доводилося їм  рубати шаблями наліво й направо, забуваючи в 
умовах війни помолитися та  покаятися.  Ходили зі зброєю в руках 
не лише проти іновірців, як здавна повелося на цій землі. Губили в 
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братовбивчій бойні християнські душі. Чи не тавро провини перед 
Богом і людьми зробило  очі женихів сумними? Як допомогти всім 
вільним та мимовільним грішникам позбавитися набутої на полі 
брані жорстокості? Отець Михайло вважав, що підтримати їх − 
богоугодна справа.  

 Жіноча постать у святковому  вбранні, яка постала поруч, на-
гадала отцю  Михайлу про церковне таїнство. Не наречена, не мати 
– старша сестра женихів стояла перед священиком. 

− Давно хотіла поговорити з вами наодинці, а прийшла – не знаю, 
з чого розпочати. Крадіжка − то є гріх? Чи не так, отче?

− Саме так, дочко моя! − отець Михайло уважно дивився на Галю: 
ніколи не була красунею, вдягається не пишно, тримається незалеж-
но, з неабиякою гідністю. Шкода, що залишилася малописьменною, 
але його провини в тому немає, так склалися  обставини. 

− Грішна я! Давно вже приховую в своїй хаті крадене.  Думала, 
звикну до думки, що не можна інакше, − не виходить. Поцупила 
сестра з воза колись церковну ікону, щоб не вивезли її із села, захо-
вала у нас на горищі, й немає мені відтоді спокою. Мабуть, принесу 
я ікону сюди! У церкві стіни майже голі. 

− Не лише Одарка зробила тоді богоугодну справу, але не прийшов 
час ікони повертати. Божі храми повсюдно зачиняють, перетво-
рюють на склади, священиків оголошують контрреволюціонерами 
й шпигунами, заарештовують, а буває, й розстрілюють. Дай, Боже, 
щоб  діти твої, дочко моя, дожили до того часу, коли влада на нашій 
землі буде від Бога! − сказав і злякався, що бовкнув зайве.

  Учора з ним говорив голова сільради. Неофіційно розмовляв, 
віч-на-віч. Без владного натиску, у довірливому тоні, з розумінням 
скрутності становища, в якому опинився шанований священик, 
батько великого сімейства. Не погрожував Олексій Лось, ні в чому 
не звинувачував. Добре знаючи, що місцевий батюшка не з полохли-
вих, виклав усе, в чому бачив небезпеку продовження богослужінь 
у селі, надаючи священику можливість самому вирішувати, як по-
вести себе за такої ситуації.  

− Чи вірно, дочко моя, що співаєш ти в сільському хорі?
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− Взимку вечори − довгі, ходимо з Одаркою співати. Де робить 

гурточок, там у клубі − повний куточок. У хорі – двадцять чоловік. 
Брати − Назар та Роман – у драматичному гуртку. Є ще музичний 
гурток. 

− А Софина та Кирило? 
− Софина ходила до лікнепу, потім охолола. Сидить зимовими 

вечорами, якщо не за прядкою, то за кроснами, готує собі посаг. 
Допомогти сестрі нікому, мати померли. Кирило схибився на ком-
сомолі, всі думки у парубка про  світову революцію. Батько лають 
його за те, а брат ніби того не чує.  Добре хоч, про справи не забуває. 
Тесля він вправний − діло майстра величає. Он скільки хат нових у 
селі останнім часом збудовано! – сказала й замовкла, зрозумівши, 
що недаремно згадав  батюшка про клуб. 

− Чи не погодишся співати в церковному хорі, дочко моя? – спитав 
священик, перекреслюючи тим самим свої побоювання, що виникли 
після розмови з головою сільради. 

− Одарка теж гарно співає. Удвох буде зручніше ходити. 
− Приходьте  до регента. Він керує церковним хором.
− Прийдемо.

   Весілля гуде, ніби бджолиний вулик сонячної погоди. Молоді 
за старовинним звичаєм «сторговані» й «викуплені», обряд вінчан-
ня пройшов із дотриманням усіх церковних канонів, за столами у  
сватів уже посиділи, перейшли до Козаченків.  Численна близька та 
далека рідня, посідавши на лавках,  розмістилася за столами. Перед 
молодими стоять вільця – традиційне весільне деревце, прикраше-
не стрічками й паперовими квітами. На столах є  хліб і до хліба. 
Очі ще ніхто не залив, але застілля перейшло межу між  тверезою 
стриманістю й молодецькою відчайдушністю, коли стає допустимим 
те, що хвилину тому здавалося недоречним: веселішають погляди, 
розв’язуються язики − гуляй душа, без кунтуша! 

  Батько молодих – Михайло Кирійович Мостовий із Максима – 
сьогодні віддає заміж молодших дочок,  йому кортить поговорити 
з новоспеченим сватом. Мостовий пишається тим, що він уже – 
заможний. Революційна влада додала до його десятин ще кілька 
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від  експропрійованих поміщицьких земель. Три сторіччя поспіль 
гнули спину діди-прадіди Михайла Мостового на чужій землі. У 
1861 році було ліквідовано кріпацтво, але земельна реформа так і 
не була проведена. Вся земля залишилася у власності поміщиків, 
змінилося лише те, що за свою працю колишні кріпаки  почали 
отримувати платню.  Революція поклала край поміщицькому тиску.  
Дуже радіє  з цього приводу Мостовий.  Має тепер добрий наділ і 
він. Земля – душа землероба, в ній –  його сила і правда. Поважно 
тримається Михайло Кирійович, не бажаючи ні в чому поступитися 
заможному сватові. 

− Давай вип’ємо, Гнатовичу, за молодих! Щоб жили вони довго 
й щасливо, − наповнює чарки, не забуваючи при цьому краєм ока 
прослідкувати, як реагує на його слова старша дочка. Ось вона, 
Килина, − сидить навпроти, пильно слідкує за батьком. Це її про-
сили вчора сестри, якщо буде такий привід, вчасно приструнити на 
весіллі тата, аби забагато не теревенив.

− За молодих не випити – гріх, свате. Кохання їм та порозуміння! 
− Семен теж знає собі ціну, хоч землі від нової влади не отримав. 
Довелося навіть віддати незаможним частину сіножаті. Нехай ко-
ристуються, з нього стане.  

  Михайло Мостовий – удівець, тому обов’язки тещі виконує на 
весіллі найстарша дочка. Це її, Килину,  притарабанять завтра на 
возі до Семенового двору із  символічним  сніданком для молодих 
веселі максимівські парубки. Неблизький шлях скрашуватимуть 
жартами та примовками, декілька разів зупинятимуться за звичаєм, 
тому будуть напідпитку і доволі  стомлені.  Коли сядуть за столи,  
Килина вперше за останні дні зможе  перевести  дух. 

  Проклята «іспанка», що наробила свого часу багато лиха, звела 
в могилу не лише матір Килини, а й чоловіка-каліку. Пішов  Іван 
туди, звідки не повертаються, звільнив руки дружини, дозволивши 
жити на власний розсуд, але легше від того Килині не стало. Од-
разу постарішала та змарніла. Дочка її вже дівує, дорослий син 
влаштувався в лісництві. Доручили йому два розсадники, що біля 
Максима, дали невеличку зарплатню. Саджанці сосни треба постій-
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но доглядати, тому не випускає Килина сапу з рук протягом усього 
літа. Тим і живуть. 

  Сидить Килина на весіллі у своїх сестер, думає про своє. Вік 
прожити – не поле перейти. Мало хто з гостей пам’ятає, якою гарною 
була вона замолоду, скільком парубкам крутила голову найстарша 
сестра молодих.  Що було – загуло! Не згадують люди й того, як, 
забувши про жінку й дітей, підметки рвав Юхим Гладкий кожного 
Божого дня, щоб дістатися Максима, підтримати свою Килину, поки 
не поклала пильна Дуня такій поведінці свого чоловіка край. По-
сміялася доля з Килини. Трапилося раз на віку бобове зерно курці, 
і тим удавилася. 

  Очі ваблять на весіллі юнки та молодиці! Музика знає, нащо 
грає. Личка у дівчат робляться рум’яні, самі вони – яскраві, як той 
святковий одяг, що вдягли сьогодні красуні. Кольорова гама вінків, 
намиста й стрічок, власноруч розшитих сорочок і корсеток, яскра-
вих і витриманих у стриманих тонах плахт  співпадає з піднесеним 
настроєм кожної, хто вдягнений у такі шати. А вінки! Парафіново-
паперові, посаджені на жорстку основу, вінчають віночки юні голів-
ки багатоярусними нагромадженнями листя та  квітів.  А шовкова 
стихія стрічок! Це вони, спадаючи з плечей, переливаючись усіма 
барвами на спині, підкреслюють у веселому танку гнучкість дівочого 
стану. Танець – не робота, хто не вміє, то – срамота. Головне, щоб 
танцювати вміли, а робити – лихо навчить.  

                                   «Тупотіла, гупотіла,
                                     Сама в хаті була.
                                     Що хотіла, те й робила,
                                     Нате дівка була!»
  Місцеві частівки змінюються популярною тут піснею про чобіт-

ки. Дарма,  що стукіт барабана глушить слова, а куплети втрачають  
свою послідовність: 

                              «То ж мені пан отець подарив,
                               Щоб хороший молодець полюбив.
                               То ж мені пані матка дала,  
                               Щоб хорошая хазяйка була. 
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                               Чоботи, чоботи ви мої, 
                               Наробили клопоту ви мені!»
  Танцюють юні красуні на весіллі у подружок, співають весело, 

поки не прийшов час ховати коси під жіночий очіпок. Чиста дівоча 
пора й неповторна, як цвітіння садів навесні. Чи не тому такі наївні й 
веселі дівчата? Юність – швидкоплинна, як веселка в небі. Через те, 
мабуть,  погляди у молодих на весіллі задумливі. Весна теж триває 
недовго, але чи варто з того приводу засмучуватися, якщо є надія 
на тепле літо, що обдарує ягодами та фруктами, на щедру осінь, яка 
доверху заповнить засіки  зерном нового врожаю? 

  Жінки, що не замислюються над тонкощами почасової розклад-
ки подій,  перекидаються кількома фразами з приводу актуальних, 
на їх погляд, сільських новин: 

− Мокрина каже, застрелив хтось минулої ночі собаку в дворі 
отця Михайла! 

− Ой, що ж це робиться?!  Мо’ вже проти батюшки що затівають? 
− Мокрина вважає, залякують попа!
− Наш батюшка  – не заєць, пенька  не боїться! 
  Дрібна грюканина бубна поспішає за переборами гармошки, й 

молодиці натужують голосові зв’язки:  
− А ще Мокрина меле, ніби на нашу вчительку вовк ледве не 

напав! 
− На котру? 
− На Ліду Йосипівну. Поверталася лісом з Бондарів – ходить у 

тамтешню школу двічі на тиждень − сіроманець весь час  плентався 
слідом! Так злякалася   –  ледь не вмерла!   

− Хіба що сіре, те й вовк? Собака то був!  
− Вовчисько, бо хвіст за собою волочив.  Мабуть, не голодний 

був, тому  й не зачепив.  
  Гармошка лягає на лавку перепочити, бубон влаштовується 

поруч, і молодиці притишують свої голоси. 
− А чи не знає Мокрина, хто  до них приїхав?
− До кого?
− До вчительок.
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− Хіба хто завітав?
− Чоловік якийсь ходив по селу, питав, де живуть Пшеничні. По-

казний такий, одягнений по-міському, сам ще не старий, а чуприна 
вже  сива.  Мо’ батько їхній?

− Сироти вони бідолашні! Який батько пустив би дочок із міста 
в село вчителювати? 

− Голодний шлунок примусить – поїдеш і на край світу. 
  Дівчата, притомившись, розсаджуються, сміючись, по лавках, 

надаючи молодицям можливість показати, на що вони здатні; і 
наші кумасі поспішають у коло, щоб продемонструвати присутнім 
неабиякий запал у  танку, промовляючи: 

 –  Заграйте нам, цимбали, щоби ніжечки дримбами!                     
  Чоловіки цього дня  дуже поважні, мають про що поговорити. 
− Івановичу! Ти в сільраді значишся секретарем. Чи не знаєш, 

бува, скільки в Соколівці дворів за переписом минулого року?
− Двісті сорок сім.
− А скільки було в сімнадцятому році?
− Двісті один.  За сім років додалося сорок шість дворів, а мешкає 

в селі тисячу сто шістдесят чоловік. Моровська сільрада налічує 
чотириста дев’яносто п’ять дворів, максимівська – триста тридцять 
чотири, а Гнилуська – двісті шістдесят вісім. 

− Ти диви! Усе пам’ятає! Ото головка − два клало, а третій топ-
тав! Скільки у неї вміщається! Навіть пропущена чарка такій голові 
не перешкода.  А чи не знаєш ти, приміром, кого в селі більше? 
Чоловіків чи жінок? 

− Авжеж! Є й такі данні! У Соколівці –  п’ятсот сімдесят два  
мужики й п’ятсот вісімдесят вісім баб, у Моровську – тисячу двісті 
сорок  мужиків і тисячу двісті двадцять одна особа жіночої статі, 
у Максимі – сімсот шістдесят шість і вісімсот десять,  у Гнилуші 
– сімсот десять і сімсот двадцять сім, − сипав цифрами секретар 
сільради. − Придеснянські села – багатолюдні. Вовчок, приміром, 
набагато більше від Моровська. 

− Невже?
− За переписом сімнадцятого року на шістдесят дворів.
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− А за переписом минулого року?
− Не скажу, забув. 
− Слухай, який тобі сенс тримати все це в голові? Від такої 

арифметики голова пухне! – насідав на Івановича сусід за столом. 
− Є один задум, − секретар сільради нахиляється до вуха спів-

розмовника. – Мозок я не без наміру треную. 
− Щось надумав? 
− Тобі скажи – все село знатиме.
− Та хай мій язик піде на підошви, якщо я  десь рота відкрию! 
− Вчитися хочу. І цифри  мені різні навіть уві сні ввижаються. 
− Довго житимеш! Говорять,  у кого голова добре метикує,  довше 

за інших живе. Ким же ти будеш, коли вивчишся?
  Щиру розмову переривають гучні вигуки: 
− Дозвольте пройти! Розступіться!
− Коровай несуть!
  Ось він, апогей сьогоднішнього весілля! Церемонія, до якої 

ретельно  готувалися хазяї, на яку з нетерпінням чекали запроше-
ні, схоже,  розпочинається. Уже винесла Галя коровай, поставила 
перед молодими на стіл. Тихо й урочисто зробилося в хаті. Зіркі очі 
жінок помічають, чи вдався цього разу шедевр пекарського мис-
тецтва місцевого зразка. Хтось із молодиць брав участь у ритуалі 
замісу, надаючи консультацію менш досвідченій Галі, що взяла на 
себе обов’язки матері женихів. Хтось ліпив учора із тіста голубів, 
співаючи в хаті весільних пісень. 

  Молоді виходять із-за стола – сиділи за давнім звичаєм на ко-
жухах, кинутих поверх лавок. Попереду − Назар і Марія – красива 
пара, за ними – Роман і Катерина – теж дуже гарні!  Проте краса, 
як то кажуть,  лише до вінця, а розум – до кінця. В руках тримають 
молодята тарілки з нарізаним короваєм. Усі чекають, коли батьки 
почнуть почергово викликати гостей.

− Красивий і багатий удався коровай! Дай, Боже, щоб і подружнє 
життя у молодих було таке  саме! – урочисто  розпочинає Семен 
Козаченко свою промову. − А чи є у наших молодих хресна Горпина 
Степанівна і хресний Матвій Микитович?
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− Є! Є!
− Де вони? Нехай виходять. Коровай скуштують та подарунки 

від молодих отримають.
− А чи є у наших молодих сестра Килина, небіж Сергій та небога 

Марина? – вторує свату Михайло Мостовий.
− Є такі! – серед гостей – легке пожвавлення. Подарунків усіма 

сторонами закуплено багато, їх вручення супроводжується жартами 
й примовками, саме тому в хаті стає неймовірно гамірно й радісно. 
Гостям подобається щедрість хазяїв, і вони, обмінявшись дарами, 
починають подумки перейматися одним і тим же запитанням: «Чи 
не пора вже розходитися?»

  Дзвін розбитої шибки ставить край загальній ейфорії. Дітвора 
що стовпилася за вікном, винувато витирає носи:

− Ми не навмисно! Хотіли подивитися на молодих. Хтось наліг  
іззаду, шибка й вилетіла. Ми більше не будемо!

  У понеділок новоспеченим молодицям голосиста рідня з піснями 
й приказками несе символічний сніданок:

                              «Святий  понеділку,
                               Занапастив дівку,
                               Посадив під полицею,
                               Назвав молодицею. 
                               На воротях цвіт калини,
                               Вийдіть Катю й Маню – княгині!
                               Ми ж до вас приїхали,
                               Ми ж вам снідати принесли!»
   Наступного дня весілля буває негучне, рідня йде до хати лише 

близька, тому посиденьки тривають недовго, бо як усе святкувати, 
то не буде чого й  ковтати. 

  Відділяти жонатих синів завжди вважалося в тутешніх краях 
справою звичайною, само собою зрозумілою, тому ніхто в селі не 
здивувався, коли одразу після весілля молоді сім’ї справили вхідчи-
ни. Весело засяяли шибками нові хати Назара й Романа Козаченків, 
повалив ранками із пічних труб дим – без нього житло – не житло. 
По кілька десятин землі отримали брати від батька, таку ж кількість 
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їм, захисникам радянської влади, виділила сільрада. Взяли позику 
й замовили відомому нам Кауфману привезти, коли скресне крига,  
техніку на кінній тязі: молотарку, віялку та соломорізку. Планували 
засіяти навесні половину наділів посухостійкими сортами жита. 

− Обживайтеся, діти мої, процвітайте на своїй землі та добра 
наживайте!  Війна й інтервенція – в минулому, нова влада на словах  
–   за трударів. Може, воно й справді так буде, − напучував молоді 
сім’ї  Семен Козаченко.

  Є така дорога, по якій півроку їздять, а півроку ходять. Без со-
кири і стовпів  ставить мороз через ріку взимку міст. Лід на Десні в 
січні − рівний і міцний, якщо дивитися здалеку, а підійдеш ближче 
– горбистий та вибоїстий, бо ополонок біля села безліч.  Дзеркалом 
виблискує на сонці, очі засліплює лід, ніби до себе вабить.  Пере-
йти Десну вдень – легко, ввечері – складніше, а  вже коли стемніє 
– небезпечно. 

  Вода й під льодом – не кума. Але ж переходили,  непосидючі, 
поспішаючи до найближчого шосе, що за Десною. Хоч і неблизько 
було йти, а пленталися люди пішки взимку кілька кілометрів до 
Вовчка, звідти – до Чемера, де й  пролягло шосе Київ − Чернігів. 

  Сільські люди – невибагливі. Багаж  − на санчата, і – бігом по 
снігових заметах за новими можливостями. Що шукають, трапля-
ється, знаходять. А якщо не поталанить – дорога додому відома. Без 
нічого – який вже там вантаж! – назад, у рідне село.

  Засніжена  стежка через Десну привела в Соколівку  відомого 
нам, безвісті зниклого далекого чотирнадцятого року Юрія Вікто-
ровича Штерна – це про нього говорили жінки на весіллі. 

  Якимось дивом уникнувши на залізничній станції розправи, – 
прізвище Штерн однозначно вказувало на приналежність чоловіка 
до німецької нації, – очолив доктор один із військово-польових 
шпиталів під Львовом. Але прийшов не кращий  у військовому від-
ношенні для Росії п’ятнадцятий рік, коли в травні місяці Горлицький 
прорив німецьких і австро-угорських військ посунув лінію фронту 
на захід, а в червні австро-німецькі частини увійшли до Львова. 
Лише в жовтні зупинився фронт на лінії Кам’янець-Подільський − 
Тернопіль −  Кременець – Дубно. 
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  У кривавій коловерті відступу російських військ опинився док-

тор Штерн по той бік фронту. Не з власної волі. Через обставини, 
що склалися. Доля призначила його в Легіон Українських січових 
стрільців, що входив до складу австро-угорської армії. В похідних 
умовах, неодноразово ризикуючи життям, надавав доктор Штерн 
кваліфіковану медичну допомогу героїчним «усусам», постійно 
переконуючись у тому, що воювали вони за свободу й незалеж-
ність України. Високо оцінивши моральні якості січових стрільців, 
бойовий дух та відмінну дисципліну, доктор Штерн перейнявся 
симпатією  до їх патріотичних поглядів.  Гуманніше військо важко 
було собі уявити: «усуси» щадили цивільне населення, ніколи не 
вбивали полонених. Неодноразово вслуховувався в молитви та пісні 
українських патріотів:

                          «Люд у кайданах, край у руїні, 
                           Навіть молитись ворог не дасть.
                           Боже великий, дай Україні
                           Силу і славу, волю і власть».
  Міркуючи з приводу участі українців у військових діях в обох  

конфронтуючих між собою військових таборах, доктор Штерн 
дійшов  висновку, що братовбивча бійня, яка стала загальнона-
ціональною трагедією України, могла мати місце лише в умовах 
відсутності в українців власної держави. На кого могла покластися 
поступова українська інтелігенція? Більша частина селянства вірила 
демагогічним обіцянкам більшовиків, патріотично спрямованих ро-
бітників майже не було.  Юрій Вікторович розумів, що йому, німцеві 
за національністю, який пустив своє коріння на слов’янській землі, 
слушно буде зайняти у братовбивчому протистоянні нейтральну 
позицію. Виходячи з таких міркувань, а більше за покликом серця, 
доктор Штерн після невдалої для «усусів» битви під Бережанами, 
коли січові стрільці були відведені в тил, переодягнувся в цивільний 
одяг, щоб спробувати якимось чином дістатися Києва, де, як він 
вважав, на нього чекають  дружина й дочка. Прагнення  побачити-
ся з рідними, щоб переконатися в тому, що їм ніщо не загрожує у 
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воєнному лихолітті,  набуло для доктора неабиякого значення з того 
часу, коли він уперше зіткнувся на прифронтовому полустанку зі 
свавіллям неконтрольованого натовпу солдат-окопників. Залишаючи 
передову в умовах воєнного часу, розраховував лише на вдачу, яка, 
за його переконанням, ніколи йому не зраджувала: за всі роки війни 
мав лише легке поранення в передпліччя. 

  Саме тоді зрозумів, що папери загиблого напередодні  товариша 
– пред’являв їх як свої – можуть бути причиною необхідності знову 
стати до військових лав. Так і сталося.  

 Санітарний потяг, до якого доктор Штерн потрапив як фельдшер 
Федоришин, курсував між лінією фронту й прифронтовими 
шпиталями. Не кращий варіант для того, хто бажав вийти з воєнної 
катавасії, але й не гірший з того, що могло трапитися, якби особою 
фельдшера  зацікавився  хтось детальніше.

  Лише тепер, коли він був для оточуючих не Штерн, а Федори-
шин, зрозумів доктор, як важливо за певних часів мати потрібне 
прізвище. Те, яке він мав тепер, вимовлялося на російський копил і 
не різало вухо тим, з ким доводилося спілкуватися. Не лише українці, 
а й росіяни сприймали доктора однаково позитивно, вважаючи його 
своїм. При першому  знайомстві стосунки ставали невимушеними, 
майже довірливими, легко розв’язувалися язики.  

− Даремно ти сперечаєшся! − докоряв сусіда по купе санітарного 
потягу поранений офіцер. – Карпато-російський визвольний комі-
тет створений не в Москві, а в Києві, і складається з емігрантів із 
Галичини. Так, вони виступають за возз’єднання всіх українських 
земель у складі Російської імперії. Петлюра теж закликає підтримати 
військові дії Росії. 

  Офіцер звісив голову з полиці, щоб простежити за  реакцією сво-
го співрозмовника на таку інформацію. Доктора не здивував гіркий 
вираз обличчя того, до кого зверталися. Не бажаючи втлумачувати 
опонентові   незаперечні істини, поранений відвернувся. 

  Доктор Штерн добре запам’ятав похмурий ранок, коли він, 
діставшись Києва, подзвонив у двері своєї квартири. Відкрила ку-
ховарка Пріся, чомусь незачесана й заспана, у брудному балахоні, 
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який віддалено нагадував  шовковий халат, котрий доктор подарував 
дружині, коли Ліза була вагітна.  Жувальні рухи, які робила Пріся, 
свідчили про те, що дзвінок у двері відволік її від їжі. Не впізнавши 
в людині в шинелі того, хто протягом кількох років надавав їй у 
своїй оселі роботу, куховарка витерла губи й, не поцікавившись, 
що йому  потрібно, спробувала зачинити перед носом колишнього 
власника  квартири двері. 

  Доктора вразило те, що вираз обличчя Прісі ніяк не змінився, 
коли він себе назвав. Це ще не все. Вона почала докладати зусиль, 
щоб зачинити перед його носом двері.  

− А куди це ти?!  Ходите, спасу від вас немає! Квартира зайнята, 
маю ордер на вселення. Все на законних підставах. 

  У доктора потемніло в очах. У квартирі мешкає колишня ку-
ховарка – нові часи, довелося стерпіти. Але ж, де Ліза з дитиною? 
Всі випробування  останніх років здалися лише прикрощами в по-
рівнянні з тим лихом, яке спіткало його родину. Думки про власну 
небезпеку, про необхідність приховувати надалі своє ім’я, зробилися 
одразу нікчемними, не вартими   уваги.

  Подзвонив у двері навпроти. Сивокоса стара не відразу впізнала  
колишнього свого сусіда, а впізнавши, сплеснула руками. 

− Не вірили вони, що Ви загинули. Листа чекали. Не діждалися. 
Дружина Ваша у вісімнадцятому році ніби у воду канула, не поверну-
лася якось додому. Дитину  сестри Пшеничні в притулок не віддали, 
жили всі разом. А вже як не стало їм тут життя, поїхали. Куди саме, 
не сказали. Певно, десь учителюють. Педагоги нині скрізь потрібні. 

  Світ потьмянів перед очима доктора Штерна. Надії на те, що 
його дружина жива, не було. Залишалося розшукати доньку. Куди 
поділися сестри Пшеничні разом із Анею, Юрій Вікторович не мав 
уявлення. 

  Пошуки розпочав зі шкіл поблизу Києва, надсилав запити до 
відділів освіти губернських центрів – жодних результатів! Минув 
певний час, перш ніж  він, не покладаючись на відписки чинов-
ників, зробив спроби  шукати вчительок Пшеничних, методично 
об’їжджаючи районні відділи народної освіти. Візит у Остерський 
райвно виявився успішним. 
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  Наближаючись до хати, де за всіма припущеннями мала жити 

його донька, Юрій Вікторович хвилювався. Радість від того, що він 
знаходиться, як ніколи, близько від своєї дитини, не перешкодила  
кинути уважний погляд на вказане йому житло. 

  Сільська хата, навіть якщо вона п’ятистінка – не палац, а ця й 
зовсім − халупа. Як на картині Куїнджі, ретельно побілена, крита 
соломою. По периметру хатини – призьба. Тішать очі розмальовані 
віконниці. За хатою − вишневий садок. Неподалік – великий хлів 
на двоє дверей,  двір для худоби обгороджений жердками. Все тут 
не так добротно, як у Фрейденталі, що в Спартаківському районі 
на півдні України, звідки доктор Штерн родом, але ж так само  до-
глянуто. Дрова складені під навісом, сніг перед дверима розчище-
ний. Із пічної труби курить димок. Заходь, добрий чоловіче, якщо 
прийшов, −  хазяї вдома. 

 Багато разів за останні роки ловив себе доктор Штерн на думці 
про те,  що вдивляється в обличчя незнайомих йому дітлахів, на-
магаючись уявити собі, як виглядає його донька. На залізничних 
станціях під Львовом і в селах неподалік від  Потуторів, де «усуси» 
зазнали поразки, в псковській глушині  й на київських вулицях – 
скрізь бачив тавровані війною обличчя дітей. І всюди в дитячих 
оченятах – так йому здавалося −  одне єдине, звернене до нього, 
запитання його дитини: «Тату, де ти?»

  Тому, переступивши поріг, не здивувався німому запитанню в 
очах дівчинки рочків дев’яти – біляве волоссячко заплетене в тугі 
кіски, худорлява фігурка потонула в злинялій фланелевій сукенці. 
Відклала вбік ручку, якою писала, підвелася з-за столу. З полотняної 
торби, що, зісковзнувши з колін дівчинки, впала на  дощату підлогу, 
вивалилися підручники в яскравих обкладинках та зошити. 

  Юрій Вікторович зачинив за собою двері й, опустивши на під-
логу речовий мішок, почав розмотувати шарф. Він раптом зрозумів: 
якщо негайно не звільнить шию від жорсткого зашморгу, не зможе  
ні зітхнути на повні  груди, ні заговорити. Впоравшись із шарфом, 
помітив ще одну фігуру в хаті, яка, нахилившись, чистила біля вікна 



159

_________________________________________________________Жорна                              
картоплю.  Темно-синя хустка, такого ж кольору спідниця до підлоги, 
стара блузка з мереживом, яке частково збереглося; на ногах у жінки 
– підшити валянці. Усе в одязі   свідчило  про неабияку охайність та 
про крайню нужду власниці сільського вбрання. «Невже – Наталя? 
Схоже – вона»,  − подумав доктор, вдивляючись у обличчя жінки, 
що схилилася над ночвами. −  «При нещасті й розумний дурнішає». 

− Чи дійсно в цій хаті проживають сестри Пшеничні? – хви-
люючись,    заговорив доктор, переводячи погляд на дівчинку, яка 
кинулася спочатку піднімати підручники, та потім, уражена  здо-
гадкою, зупинилася, підвела очі. 

− Так. Саме тут і мешкають. А Ви хто будете? – відгукнулася 
жінка, відклавши вбік ножа.

  Відповісти Юрій Вікторович не встиг. Дівчинка, не зводячи з 
нього очей, підбігла, торкнулася руки. 

− Ви – мій тато? 
 Нахилившись, обійняв доньку, притиснув худеньке тільце до 

себе. 
− Так, моя дитино, я – твій тато! 
  Відчув, як радісним горобчиком затріпотіло дитяче серденько, 

а худенькі руки, злетівши вгору, теплими хмаринками обвили його 
шию. 

  Наталія Йосипівна – це була вона, – стримано зойкнувши, висло-
вила тим самим своє здивування з приводу того, що відбувалося. Не 
придумала нічого кращого, як, зірвавши з  голови хустку, закинути 
її чимдалі, геть з очей. Зробивши так, почала поправляти зачіску. 
Пальці рук, звично бігаючи по волоссю у пошуках шпильок, робили 
свою справу, а зволожені  очі невідступно стежили за воскреслим 
із мертвих доктором, намагаючись не пропустити миті, коли можна 
буде запропонувати йому  зняти пальто. Вона ще не повною мірою 
усвідомлювала істинну причину свого захвату з приводу  появи док-
тора в їх оселі, але була  готова прийняти все, що з нею відбувається, 
як щось  вистраждане роками нужди й поневірянь, заслужене нею.   

  Сиділи втрьох за столом, було сказано все з того, що належало 
сказати при зустрічі, коли маленька Аня зважилася на цілком до-
росле, доречне за таких обставин запитання: 
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− Тату, ти до нас назавжди приїхав?
  Незважаючи на те, що Юрій Вікторович  мав плани на  майбутнє,  

запитання було для нього несподіваним.  Оголосити негайно про 
те, що приїхав забрати  Аню із собою в Бровари, де він працює в 
місцевій лікарні за фахом, не повертався язик. Приємно було сидіти в 
убогій хатині з близькими людьми за столом, куштувати із глиняного 
полумиска суп, що пах  пічним димком, і  говорити, не турбуючись, 
що його хибно зрозуміють  або витлумачать. 

− Аню, дай тату передихнути, − Наталя Йосипівна допомогла 
вийти із незручної ситуації.  

− А як же мама? Залишиться тут? – дівчинка пригорнулася до 
своєї опікунки. 

  Юрій Вікторович не міг знати, що кілька місяців тому, стурбова-
на хворобою його дочки, Наталя Йосипівна дістала з потайного міс-
ця святий образ і, опустившись перед ним на коліна, не піклуючись 
про те, що її почує хтось, крім Бога, довго молилася про зцілення 
дівчинки, називаючи Аню в молитві своєю дочкою. Тоді ж уперше 
почула звернене до неї слово «мама». Всього цього Юрій Вікторович 
не знав, він лише розумів, що зв’язок між його дочкою і Наталею 
Пшеничною такий міцний, що буде вкрай необачно його розірвати. 
Обставина, що з’ясувалася, вплинула на рішення не забирати Аню із 
собою. Поспілкувався із усім сімейством.  Лідія Йосипівна, яка не-
забаром прийшла зі школи, вразила доктора  невичерпним оптиміз-
мом, а Вася справив враження серйозного, працелюбного хлопчини. 
Поцікавившись,  що треба привезти з міста, доктор Штерн пішов 
собі наступного дня  відомою нам дорогою вбік шосе, пообіцявши 
не зволікати з черговим візитом. 

  Влаштовувати своє особисте життя Юрій Вікторович не мав 
наміру. Одна жінка жила в його серці, відколи одружився: Ліза, мати 
його дитини. Думав про неї постійно, бачив уві сні, сподівався зна-
йти або хоч дізнатися,  що з нею сталося. Навряд чи усвідомлював 
наразі, що прихильність доньки до старшої із сестер  Пшеничних 
спонукала його придивитися до Наталії Йосипівни уважніше. 
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  Жаль з приводу того, що довелося на деякий час залишити дочку 

в селі, не позбавив доктора здатності сприймати навколишній світ  в 
райдужних кольорах. Дорога до шосе здалася цього разу коротшою, 
мороз – слабкішим від учорашнього, а обличчя зустрічних людей 
– привітнішими. Лише біля Чемера день, що так добре розпочався,  
був затьмарений неприємною зустріччю. 

  На шосе в очікуванні подорожньої машини Юрій Вікторович 
зустрівся поглядом із літнім чоловіком, що переминався з ноги на 
ногу на протилежному боці дороги. Поряд із незнайомцем стояв 
підліток років дванадцяти. Щось у подобі старого здалося доктору 
знайомим. Краєм ока помітив, що до нього теж придивляються. 
Коли ж подорожня машина, що пригальмувала, розчинила перед 
незнайомцями дверцята, із жахом  зрозумів, що перед ним −    сум-
нозвісний Спиридонович, заарештований у чотирнадцятому році за 
підозрою у вбивстві конюха Микити й управителя економії Йосипа 
Антоновича Пшеничного. 

  Випадкова зустріч на шосе змусила доктора замислитися. Як 
могло статися, що вбивця спокійно розгулює серед людей? Хто той 
хлопчик, котрий їхав разом із Спиридоновичем убік Чернігова? Чи 
може поява злочинця в тутешніх краях нести загрозу  благополуч-
чю, а можливо, й життю сестер Пшеничних, а разом із ними й Ані?

  Одне було зрозуміло: революція звільнила з в’язниць бандитів 
усіх мастей, і існує реальна загроза для тих людей, з ким злочинці 
з якихось причин опиняться поруч. 

  Доктор Штерн перестрибнув через борт вантажівки, що зупи-
нилася поряд, влаштувався на соломі, передбачливо кинутій кимось 
на дно кузова, і, рятуючись від пронизливого вітру, тугіше натяг не 
вуха шапку. До Броварів − їхати більше години. Є час обміркувати 
ситуацію, що склалася. Мабуть, нерозважливо він учинив, зали-
шивши дитину в селі. Час – непростий, недобрих людей багато. 
Не сталося б непоправне! Довго шукав доньку, а  знайшов  і − ось 
що трапилося! – не забрав із собою, залишив у хаті, де нема в що 
й солі зав’язати.

  Занепокоєний такими думками, не помітив, як під’їхав до Брова-
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рів. Зістрибнувши з кузова, незграбно шкандибаючи, – ноги затекли 
від тривалого сидіння навпочіпки, – поспішив убік просторої хати, в 
якій  винаймав кімнату. Упоравшись із вечерею, яку запропонувала 
хазяйка,  сів за стіл, поклав перед собою чистий аркуш паперу. На-
писавши декілька рядків, згорнув листа, вклав у конверт  і, позна-
чивши адресу, негайно відніс його   на пошту. 

  Через три тижні щасливі Наталя Йосипівна Пшенична, Аня й 
він, Юрій Вікторович Штерн, сиділи в Броварах за одним столом, 
пили чай і  планували своє майбутнє, яке увижалося їм таким без-
хмарним, що варто було йому радіти заздалегідь.

 
  Розпізнати голос Іллі Вірьовки в натовпі односельців Юхим 

Гладкий міг безпомилково: брехливого собаку чути здалека. Кожен, 
хто зустрічався з відомим усьому селу активістом комнезаму, по-
мічав манеру Іллі змінювати інтонацію голосу залежно від ступеня 
його прихильності до співрозмовника. Широкий інтонаційний 
спектр ноток оксамитового звучання в зверненні до приятеля й 
колючі голосові нюанси, присмачені обіцянкою кілка в печінку, які  
відбивають бажання продовжувати розмову,  адресовані недругу, здо-
були над голосом Іллі таку владу, що перетворилися на невід’ємну 
частину його натури. 

  Ось і сьогодні не встиг він, переступивши поріг, заговорити,  
м’який тембр голосу −  ніби ведмідь щебетав −  навів Юхима на 
думку,  що візит Іллі не буде затьмарений з’ясовуванням якихось 
обставин. 

− Відпочиваєш? – співчутливі нотки в голосі. 
− Нога болить. Перелом нагадує про себе. Не дай, Боже, випаде 

знову голодний рік, – Юхим перехрестився, − не зможу більше везти 
ліс у південні райони.

− Не варто тобі туди їздити. За таким сином, як Сидір, живи й 
радій кожній днині.  Де  він, до речі? Справу маю до нього. 

  Не чекаючи запрошення сісти, Ілля опустився на лаву. 
− Та де йому бути! Запріг зранку коня й повіз учительку в Бондарі. 

Ти, напевно чув: вовк її в лісі злякав,  −  засмучено мовив Юхим. 
− Ліду Йосипівну? Як не підвезти, якщо дівка згодна, біс їй у 

печінку, – всміхнувся у вуса Ілля.
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− А ти чого до нього? – не розумів Юхим. – До такого вайла зі 

справами?  До Сидора? 
   Коли не навчиш дитину в пелюшках, то не навчиш у подушках. 

Юхиму було прикро за молодшого сина. Очолив Сидір комнезам 
після від’їзду  Арсена, та краще б кого іншого обрали на цю посаду. 
У кого в голові капустяна розсада, не поможе й посада. Не бажав 
батько молодшому синові багатства, бажав розуму. Дня не було, 
щоб не втяв Сидір чогось такого, від чого  Юхимові й дихати було 
важко.  Тяг до хати все, що попадало під руку. Не лише папір та 
чорнильниці, що виділялися  комнезаму на канцелярські потреби. 
Ніс додому зерно, яке вилучав у людей за несплату податків. Від 
старих людей чув Юхим таке: «Береш у людини жменькою, а чорт 
прийде й забере міркою. Посієш вчинок – виросте звичка». 

−  Вигідну вгоду хочу запропонувати Сидору, − оголосив  Ілля, 
але раптом знітився, замовк. 

− Яку таку угоду? Продовжуй, якщо почав! – нашорошив вуха 
Юхим. 

  Нічого не відповівши,  Ілля підвівся. 
− Невчасно я прийшов. Перекажи: чекатиму на нього вдома, − 

кинув на ходу, насуваючи на голову  шапку.
  Проводжаючи очами небажаного гостя до хвіртки, Юхим по-

думав: «Бійся цапа спереду, коня ззаду, а хитрої людини з усіх боків. 
Знаю тебе, хитрий лисе! Слушний момент ніде не  проґавиш. Не 
дай, Боже, заженеш Сидора на слизьке, а підкови не даси!» 

  Через тиждень на стіл начальника Остерського повітового війсь-
ккомату лягло клопотання, яке здивувало шанованого військовика. 
Страшне перо не в гусака, а в дурака. Це був папір з переліком усіх 
недоліків у роботі солідного відомства щодо залучення до строкової 
військової служби осіб чоловічої статі відповідного віку. Як приклад 
наводився випадок «злісного дезертирства» мешканця села Соко-
лівки Моровської волості Вірьовки Василя Кіндратовича, вік якого 
перевищив допризовний аж на чотири місяці. Випадок абсолютно 
неприпустимий в умовах, коли невсипущий зовнішній ворог тільки 
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те й робить, що чекає слушної нагоди вчинити підступний напад на 
молоду, незміцнілу радянську державу,  щоб спробувати повернути 
історію назад, впровадити в країні робітників і селян капіталістичні 
порядки. Голова комнезаму Сидір Юхимович Гладкий звертався до 
воєнкома з проханням не зволікати  з призовом «злісного дезертира» 
на строкову військову службу.  

  Ще більший подив у шановного воєнкома викликав той факт, що 
зазначений у клопотанні «дезертир», якого не забарилися викликати 
до військкомату, з’явившись, висловив бажання негайно поповнити 
армійські ряди. Сільські хлопці, на відміну від робітничої молоді,  
в переважній більшості  не прагнули вдягати  армійські шинелі.  

− Сміливий наскок – половина справи! − потирав руки Ілля. – Але 
ж це − лише початок. 

−  Посунули ми з тобою з телячими хвостами у вовки! Якби нам 
крила, ми б і небо зрили? – насупив брови Сидір, розуміючи, що   
попався в тенета цього пройдисвіта.  

− Як боїшся – не роби, а зробивши, не бійся! Хто з ляку вмирає, 
по тому й свині дзвонять. Думай про власний пожиток.  Хіба досі 
не зрозумів, яка  з того тобі користь?

− Упекли ми з тобою сироту раніше строку в армію  − який з того 
зиск? – відмахнувся Сидір. 

− Помиляєшся. Вчителька твоя – кілок їй у печінку − сама в хаті 
залишилася. Маєш нагоду діяти. 

− Гарна дівка, але ж якась вузлувата. Одежі – що на ній, а хліба 
− що в ній. Жалить, як кропива, і колеться, мов їжак. Ні пришити 
її до себе, ні приліпити. Товчусь, як Марко по пеклу, а все марно, − 
повісив голову Сидір. 

− Чим більше кицьку гладиш, тим вище вона горб піднімає. Ні-
чого не виходить, а ти Марку грай. Стану тобі в пригоді, якщо буде 
мені з того прибуток. 

− Що ще придумав? – насторожив вуха Сидір, з острахом погля-
даючи на настирливого Іллю. Перспектива мати за дружину особу 
дворянського походження  запаморочила голову амбіційному сіль-
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ському тюхтієві з того часу, коли він уперше побачив молоденьких 
учительок у селі. 

− Послухай, що скажу!  Вчора звелів я Лідці забиратися з хати 
на всі чотири сторони. Дав три дні, щоб напитала собі якесь житло. 
Хата ця − моїх покійних батьків, я на неї маю всі права. Метикуєш, 
у якому скрутному становищі опинилася твоя кралечка? Маєш ді-
яти, парубче!  Якщо не сядеш на дно, будеш рибку їсти. Пообіцяй їй 
золоті гори, а найголовніше, скажи дівці, що зробиш усе, щоб вона 
залишилася в хаті, бо маєш наді мною владу. 

− Пройдисвіти ми з тобою, інакше не скажеш.  Що хочеш отри-
мати за свою «послугу»?

− Спочатку скинеш  мішок-другий жита біля мого двору. Звиняй, 
якщо ще щось попрошу. 

− Наша з тобою кривда нам же боком вилізе. Та більш копи лиха, 
мабуть, не буде, – вихав язиком Сидір, метикуючи, в скільки мішків 
жита обійдеться йому ця афера.  

− Де наше не пропадало! Совісті менше – грошей більше. По-
ловина світу скаче, а половина плаче, – заспокоював його Ілля. – То 
не козак, що боїться собак. Чи може, ми з тобою на інших спину не 
гнули, жнивами гайнували та холодочка шукали? Не спалося, бо 
хліб снився. А такі пані на всі сани, як твоя краля, ніби вареники 
в сметані плавали.  Досить їй їздити в бричці, нехай ще на возі 
поїздить. Греби під себе все, що погано лежить, поки маєш таку 
можливість. І не переймайся.

 
  Не шукає Лідія Йосипівна лиха, воно її знаходить. Навіть комаш-

ки мають свої подушки, а в бідної Ліди – лише кулак під головою. 
Одну  сорочку має, яка щодня біла. Живе собі, як горох при дорозі, 
кому заманеться, той і скубне. З чужого воза треба Ліді злазити, а 
свого вона не має. Тут ніяка сила не візьме, треба розумом надточити. 
Та всяк розумний по-своєму: один спершу, а інший  –  потім. Жіноча 
вдача, як до тепла, так і тане.  Не побоялася Ліда своє загубити, а 
з дурнем знайти. 

   Вибирала дівка, та вибрала дідька. Коли б той розум наперед, що 
потім. Тиждень не минув, як дозволила Сидору перейти до неї в хату, 
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а здалося Лідії Йосипівні, що потрапила з вогню та в полум’я. Ганяє 
її чоловік, як того зайця: сип борщ, клади кашу, подай пити! І гризе  
за найменшу провину. Не розуміє, що не має його дружина часу з 
вареної крашанки курчат висиджувати. Всілякі побутові дрібниці 
для неї – неважливі. Ну, поставила  чавун із картоплею для свиней 
близько до печі. Забілить вона ту сажу, не буде чорну мітку видно.  
Дарма, що засунула юшки, коли вже піч охолола, а хата вистигла. 
Зате ніхто не учадів. Звідки їй було знати, що глечики треба в печі 
прожарювати, перш ніж наливати в них молоко? Ніколи не чула й 
про те, що нефарбовану підлогу миють лише теплою водою, а ще 
краще – гарячою, інакше посиніє вона  ніби небіжчик. 

  Ковтає Ліда сльози, слухаючи охочого підпустити шпильки 
Сидора, але навіть відгавкатися від нього так,  як він це вміє, не 
здатна. Не так вона вихована. Хоче пояснити, що є речі важливіші за 
жовту підлогу в хаті, та не знає Ліда, чи зрозуміє її в’їдливий чоловік. 
Хіба не бачить він, скільки часу просиджує дружина за перевіркою 
учнівських зошитів? А ще ж треба підготуватися до уроків! Не 
вважає Лідія Йосипівна  за потрібне пояснювати, що лише вчиться 
бути справжнім педагогом, досвіду набирається. Плекає вчителька-
початківець мрію навчати учнів так, щоб могли вони, сільські діти, 
не гірше міських вибирати собі дорогу в житті, яку забажають. 

  Задавила б її біда в необачному шлюбі, звалила б з ніг, якби не 
свекруха. Нечасто ходила Дуня до хати молодого подружжя, а вже,  
якщо там з’являлася, порадами невістці не докучала, синові на вухо 
нічого не нашіптувала,  свою лінію не гнула і якщо бачила, що Ліду 
зовсім спіткало лихо, заспокоювала, як уміла:

− Не дмись, дочко, на чоловіка, як сич на мороз, бо ще та не вро-
дилася, щоб йому вгодила. За лучину знайде Сидір причину. Сам 
себе раз у рік любить. Багато має  твій чоловік вад. Про нього, хай усі 
біля нього, аби він зверху.  Втім нам з тобою свого розуму триматися 
не варто, бо маємо з його вад неабиякий зиск.  Сидір – сякий-такий 
начальник. Додому все тягне, без шматка хліба не сидітимете. 

− До тієї булави не вистачає в чоловіка голови. Не розуміє, що 
не в багатстві сила, а в чорних руках. Просить  Бога, щоб украсти! 
Дере горло той крадений шматок. 
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− Як нема «отченашу», нема й хліба.  Держава руками твого 

чоловіка   грабує людей. Сидір бере награбоване. Хіба людям від 
того гірше?  Все одно шматок хліба у них уже  відібраний. Якщо не 
візьме голова комнезаму, вкрадуть інші, хто стоїть вище, − шепотіла 
невістці на вухо Дуня. 

− «Грабуй награбоване». Таке життя – гірше, ніж собаче, − ді-
лилася Ліда наболілим із свекрухою, ніби з рідною матір’ю.

− Не шматуй своє серденько, доню! Бере Сидір зрідка, лише на 
свої потреби, не на продаж. Чи багато вам треба?  

− Чужим потом не нагрієшся. Не так я жила раніше.
− Змирися, дочко. Не було такого й по наших селах, скільки й 

пам’ятаю.  Що то за часи настали, що нашим салом та по нашій 
шкурі! А що далі буде – то лише Господу відомо. На чоловіка не 
ображайся. Люди бувають різні: добрі й злі, влада – минуща, один 
Господь – справедливий і милостивий. На нього й сподівайся. 

  Відтоді почала Лідія Йосипівна часто звертатися до Господа в 
своїх молитвах. Намагаючись подолати власні сумніви, діставала 
зі скрині святий образ, просила в Бога терпіння винести весь тягар   
невінчаного шлюбу, через який впала в біду, як у борщ курка. За 
молитвою  застав її якось Ілля. 

− Оце так учителька! В школі торочить дітям, що Бога немає, а 
вдома молиться! 

  Підвелася з колін. Ось він – та людина, котра особливо ненависна 
їй у селі. Здогадувалася, чиїм розумом живе Сидір, чому забрали 
Васю-сироту в армію раніше терміну, а її вчить біда крадені коржі 
із салом їсти. Виказала б цій людині все, від чого стогне душа, та 
не лайлива Лідочка, терпляча. 

− Годі вже теревенити! – мовила й відвернулася від глузливого  
погляду. 

− Як ти ладнаєш зі своєю совістю, коли пишеш на дошці: «Релігія 
− опіум для народу»? – вразив у найболючіше жорстокосердий Ілля. 

  Нічого не відповіла на це дворянка за походженням. Узяла  ікону, 
загорнула її в рушник і заховала в скриню.   



168

Валентина Грищенко____________________________________________
  Не перший день шукала в хаті привезену з Києва книгу Олек-

сандровича «Остерський повіт до 1669 року», яку придбала у 
книжковій крамниці, щойно отримала  призначення на роботу в цей 
район. Згадала про неї, коли  після чергової лекції про міжнародне 
становище отримала в клубі від людей доручення розповісти про 
історію рідного села. Все обнишпорила в хаті – нема книжки! Невже 
Сидір пустив  її через своє неуцтво  на цигарки?  Як з’ясувалося, 
припущення виявилося вірним. 

− Ось вона, твоя книга! Хотів усю скурити, – папір придатний, 
– відірвав клаптика, почав згортувати. Читаю я неохоче, а тут наче 
мене хто напоумив зазирнути в ту книжку. А вже коли вчитався в 
зміст, зрозумів, що книга та не має ціни. Відтоді  ти – до школи, а 
я – до неї!

  Сидір знайшов на комині маленький томик у картонній обкла-
динці, розкрив його й почав читати: «В першій половині дев’ятого 
сторіччя остерський повіт являв собою суцільний ліс, пересічений 
річками й болотами. Літописець повідомляє, що мешканці лісів 
годувалися ловлею звірів. Шлюбів у них не було, але були ігрища 
між селами, де, змовившись, чоловіки викрадали жінок і мали їх 
по декілька. Небіжчиків тоді спалювали, а кістки й попіл ставили 
в горшках на роздоріжжі. Громадські справи вирішували на вічах 
або сходах, куди збиралися розсіяні по лісах мешканці. В пунктах, 
де були сходи, утворювалися поселення». 

− Ти звернув увагу, що на той час  сіверяни вже втратили свою 
незалежність? 

  Сидір, перегорнувши кілька сторінок, продовжив читати:
  «У сьомому та на початку восьмого сторіччя сіверян  підкорили 

козари, які заснували в Криму та між Чорним і Каспійським морями 
могутнє царство. Брали данину по одній білиці з хати. Білок тоді 
було тут сила силенна. В 882 році руський князь Олег заволодів 
Любечем та Києвом і протягом двох років підпорядкував собі сі-
верян, залишивши колишню мізерну  данину, запевнивши їх, що 
він – ворог козарам, а не їм». 

− Руські князі збільшили данину, коли набуття віддалених земель 
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зробилося для них неможливим. Коли ж у 988 році Київський князь 
Володимир хрестився, він почав будувати укріплені пункти, щоб 
захищатися від печенігів. Заснування Остра припадає на цей період. 

− А наша Соколівка? 
− Розповім у клубі. Прийдеш на лекцію?
− Чому б не прийти? Все село зійдеться таке послухати. 
  Допитливістю свого чоловіка Лідія Йосипівна була приємно 

вражена. Вперше припустила, що зліпити з  нього гідну людину 
буде хоч і важко, але не безнадійно.  

  Минуло кілька днів, коли вчительці Пшеничній розпорядженням 
зверху було наказано пройти по селу, щоб записати якомога більше 
односельців у безбожники. 

− Господи, за що піддаєш таким випробуванням?  Якщо від-
мовлюся – втрачу роботу! − плакала вдома Ліда, а наступного дня  
брала портфель і йшла по дворах. 

− Як справи? Записалися люди в безбожники? – поцікавився вдо-
ма Сидір, коли вона, стомлена й пригнічена, повернулася додому. 

− До списку входять усі, хто стоїть близько до влади або має 
причину її боятися, − зітхнула Лідія Йосипівна.

− Ми з тобою теж? – виявив співчуття до дружини Сидір. 
− Нікуди подітися,  − кивнула  головою Ліда. – Живемо, як на-

біжить. Буде нам  через те каяття, та не буде вороття.  Жене нас, 
отару овечок, невидимий пастух до прірви, а ми, тупоголові, сунемо 
мовчки, не чинимо опору. Розуміємо, що пропадемо, але ж ідемо, 
спаси нас, Господи! 

  За вікном палала вечірня зоря. Поширювалися, опановуючи 
простір, сутінки. Погрожували, обернувшись на темряву, заслони-
ти собою все, що звично милувало око та гріло душу, послати на 
землю темряву, перетворивши тим самим кольори й радощі дня на 
щось абсолютно неприйнятне здоровому глузду й тверезому розуму 
Лідії Йосипівни.  

  Підійшов чоловік, сів поруч. 
− Не бери все близько до серця, бо перевелась уже на циганський 

пшик. Занедужаєш з нудьги.  Сприймай усе, що з тобою відбува-
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ється, простіше.  До весни зберемо грошей, хату свою поставимо. 
Ліс візьму за пільговою ціною, я вже домовився, − Сидір, незграбно 
тішачись, обійняв дружину, пригорнув до себе. – Жінка має бути 
чоловікові найкращою подругою.

  Глухі сутінки, що забарвили синявою вікно, заполонили хату. 
Кинувши густі тіні на діжку з водою, рогачі в кутку та інші хатні 
речі, посунули за піч, у напрямку дерев’яного ліжка. 

 Ліда мерзлякувато повела плечима. Їй зробилося несила бачити 
свою постіль, відчувати несвіжий подих Сидора та передбачати 
чергове домагання з його боку. «Тікати! Бігти звідси світ за очі!  
Негайно  перевестися в іншу школу, в якесь далеке село!» 

 –  Нехтуєш мною, Лідо?  Вдень тобі, як у хату ввійду, душно, а 
вночі комарі кусають.  Не роби з калюжі болото.  

 Непроглядна ніч заполонила хату; а дзвін у вухах, що дедалі 
міцнішав – невже прокинувся в підпіччі цвіркун? – заважав  зосе-
редитися на чомусь далекому, майже забутому, але дуже важливому 
для неї. Відчувши спрагу, зробила спробу підвестися, щоб зачерпнути 
з діжки води. Неймовірна слабкість, перекресливши  свідомість, 
опанувала всім тілом Ліди, опустила її на підлогу. 

  Прийшла до тями від дотику до щоки чогось холодного й вод-
ночас  колючого. Це Сидір  прикладав сніг до її обличчя. Витерла 
піднесеним рушником зволожені очі. Дзвін у вухах більше не до-
шкуляв, а може, вгамувався під піччю цвіркун. Поруч невдоволено 
метушився  чоловік. 

− Кволі ви всі, міські панянки! Сільське дівча полову їсть, а фа-
сону не теря!   Лягай у ліжко. Я сьогодні полізу на піч. 

  За характерними симптомами, відомими жінкам усього світу, на-
ступного дня Ліда зрозуміла, що вагітна. Слушно вирішивши, що це  
є той вузлик у стосунках із чоловіком, котрий не слід розв’язувати, 
відмовилася від наміру бігти від Сидора  світ за очі.

     Послухати її лекцію зібралося все село. Не всиділи вдома 
старі й малі. Деякі молодиці прийшли з немовлятами на руках. У 
супроводі матінки Єфросини вплив до клубної зали отець Михай-
ло. Всім хотілося послухати, що розповість про рідне село місцева 
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вчителька. Кожен розумів: сказати Лідії Йосипівні є що, інакше не 
погодилася б вона говорити з людьми на таку тему. 

  Почала з того, що численні археологічні пам’ятки в басейні 
Десни давно звертають на себе увагу істориків та краєзнавців.  
Ґрунтовне дослідження цього краю почав науковець на ім’я Само-
квасов. Його праці «Могили русской земли» та «Северянская земля 
и северяне по городищах и могилах» були видані в 1908 році. В ниж-
ній течії Десни від Чернігова до Остра зафіксовано 82 археологічні 
пам’ятки, серед них 46 слов’янські та 36 більш раннього періоду. 
На правому й на лівому берегах виявлено 10 городищ, 28 поселень 
і 8 курганних могильників у таких селах як Анисів, Количівка, 
Шестовиця, Іванівка, Слабин, Смолин, Ладинка, Гнилуша, Максим, 
Вовчок, Соколівка, Моровськ, Короп’є й Лутава. 

  У культурному шарі середньовічних поселень на території 
найближчих до Соколівки Гнилуші й Максима знайдено кераміку 
11−13 століть. На розкопках городища в Моровську виявлені вироби 
з металу, скляні браслети й намистини, шматки перепаленої глини, 
уламки кам’яних жорен, шиферу, залізні шлаки, ліпну кераміку 7-8 
сторіч та гончарну кераміку 9 −13 сторіч. Там же були знайдені улам-
ки амфор. У Моровську окрім городища    виявлено два поселення, 
одне з яких у староруський період було посадом міста Моровійська. 
Кераміку 9 −13 сторіч знайшли й тут. 

 − Розкажи, дочко, про наше село! – почувся чийсь нетерплячий 
басок.

− Біля Соколівки є курганний могильник на рівному полі. Не 
розорано два кургани сферичної форми заввишки в 1 і 2 метри. 

− Це ми знаємо. Відколи стоїть Соколівка? Чи вірно, що названа 
вона так тому, що ловили в цій місцевості соколів для княжого двору? 
Чи є з цього приводу якісь відомості? Той, хто говорить, підводиться 
з місця, спираючись на милицю, і Лідія Йосипівна впізнає в допит-
ливому старому Семена Козаченко, діда її учня Антона. 

− Польські люстратори, які проводили тут перепис 1628 року, 
були  здивовані великою кількістю зарослих городищ та поселень 
дотатарського періоду на Остерщині. Певні літописні дані того пе-
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ріоду маємо лише про Старий Остер (1098 рік), Старий Глибів (1147 р.), 
Моровськ (1139 р.), Лутаву (1155 р.). На думку деяких істориків, 
такі села, як Соколівка (Сокольчі), Крехаїв (городище Крень за два 
кілометри від села), Олбин (Олгин), Виповзов та Сорокошичі теж 
існували в дванадцятому сторіччі. Територія цих сіл не досліджена. 
Але випадкові знахідки свідчать про слушність таких припущень. 

  Більшість істориків та краєзнавців, незважаючи на це, пере-
конані в тому, що Соколівку заснував  відомий у сімнадцятому сто-
літті католицький біскуп Олександр Соколовський. Біскуп означає 
єпископ. За Богуслава Радошевського – правив цей король з 1618 по 
1633 рік – Польща придбала Чернігівську землю, і біскупи київські 
зробилися  одночасно   чернігівськими. Їм віддали землі Київо-Со-
фійського монастиря з Моровськом та прилеглими до нього землями 
в теперішньому Остерському повіті. Соколовський звернув увагу на 
це володіння. Єпископом він був з 1636 по 1645 рік. 

 «Золоте десятиріччя спокою» − так назвала польська шляхта 
цей період в історії України. Це були роки між потопленими в крові 
козацько-селянськими повстаннями та національно-визвольною 
війною на чолі з Богданом Хмельницьким, яка тривала до кінця 
18 сторіччя, поки не зрівняли російські війська Запорозьку Січ із 
землею. Періодом відчаю та сліз стало те десятиріччя для України. 
Колоніальна політика Речі Посполитої набула за тих часів небувалих 
масштабів. Кількість реєстрових козаків указом польського короля 
скоротилася до восьми тисяч. Інші потрапили в кріпосну залежність 
або стали слугами. 

− Якою людиною був Олександр Соколовський?
− Зачитаю уривок із книги Олександровича «Остерський повіт 

до 1669 року»:  «Замолоду біскуп Соколовський був воїном, брав 
участь у Московському поході з Ходкевичем і переніс войовничу 
енергію в сферу релігійної пропаганди. Його сучасник Окольський  
− капелан гетьмана Миколи Потоцького – говорив, що біскуп Со-
коловський, коли козаки спустошували околиці Києва, а Станіслав 
Потоцький та князь Вишневецький билися з ними в різних місцях, 
зібрав жовнірів, розігнав допоміжні загони, які йшли на допомогу 
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козакам, і звів нанівець їхні наміри. Що до характеру Соколовсько-
го, то Окольський стверджував, ніби  був той людиною мстивою та 
злопам’ятною, доступною до добрих, грізною до злих, безумовно 
ворожою до схизматиків, тобто, до православних, ревним католи-
ком, що всіма засобами прагнув поліпшити становище своєї пастви. 

  Якщо так характеризує Соколовського католицький  чернець, 
то можна собі уявити, яким фанатичним розповсюджувачем католи-
цизму був цей воїн-єпископ. Дуже близько зійшовся він зі Стефаном 
Аксаком, власником Остра та прилеглих до нього земель у Остер-
ському повіті. З рівними собі українськими боярами цей шляхтич 
не церемонився: відбирав у них землі, кидав за грати, поводився з 
ними, як з холопами. За клопотанням Соколовського збудував Аксак 
на свої кошти в Києві кам’яну церкву для домініканського конвенту. 

  Поширення католицизму та унії за посередництва таких людей, 
як Соколовський і Аксак,  загрожувало мати успіх й викликало по-
тужну  протидію оновленої за допомогою козаків Київської метрополії. 

  Потреба в козаках для війни з Туреччиною змусила польського 
короля погодитися на відновлення православної ієрархії. Одразу 
потому гідний суперник Соколовського православний метрополит 
Петро Могила домігся за допомогою своєї спритності та зв’язків 
повернення собі Софійського та Видубицького монастирів з їх зем-
лями та матеріальними цінностями, та вжив заходів щодо підняття 
морального рівня православних. Софійській кафедрі віддають у 
1687 році Соколівку.  Софійському монастирю належали в той час 
Бондарі, Самійлівка, Отрохи,  Рудня, Нова й Стара Гути. У 1689 
році указом гетьмана Мазепи за заслуги в Кримському поході Со-
колівку разом із Шестовицею, Золотинкою, Козерогами, Адріївкою й 
Гнилушою передають чернігівському полковникові Якову Лизогубу. 

  Величезні прибутки отримували тут козацькі старшини й 
монастирі від гут і копалень – скляних та залізних заводів. Звідси 
пішли Гути й Рудні. 

  Тим часом у Острі зміцнилися московські воєводи, які своєю 
діяльністю викликали велике невдоволення козаків і міщан Остра, 
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оскільки  зміцнилася таким чином московська військова сила, за 
якою йшло економічне закріплення цієї території за Москвою. Під 
впливом московських політиків мешканцям Остерщини забороня-
лося вивозити хліб на продаж «для своей корысти»  всюди за Дніпро 
окрім Києва без гетьманського  та старшинського відома. У 1666 
році київський воєвода захопив остерські та козелецькі млини. Такі 
захвати були звичним явищем у Гетьманщині. Робилося це в зв’язку 
із загальною політикою Москви мати тут для себе економічну базу. 
Московські ратники грабували торгових людей. Місцеві жителі 
ставилися до цього вороже. 

  У 1668 році остерський воєвода Дмитро Рогозин писав у Москву 
про те, що  «крестьяне лутшіе люди не хотя в твою великого государя 
казну платить денег и хлеба записались в казаки», − кінець цитати. 

  Лідія Йосипівна відвела свій погляд від книги. Тишу, що супро-
воджувала її лекцію, порушили нечисленні репліки з місць: 

− Нема гіршої покути, ніж у ріднім краї носити пута. 
− Козача потилиця панам та ляхам не хилиться! 
− Від старих людей чули, що не було на світі людей більш 

стражденних за польських холопів. Цілі натовпи бігли тоді звідси 
на південь, живлячись по дорозі  травою й корінням.  Не легше було 
й при москалях. 

− За тих часів лівий берег Дніпра мав ще назву татарського. Навіть 
біля Києва були татарські кочівлі. «Вибрати село», тобто перебити й 
заполонити  всіх його мешканців, було для татар звичною справою. 

  Остання репліка з місця Лідію Йосипівну дуже здивувала. 
Про феноменальні здібності чубатого парубка, секретаря сільради 
Івановича тримати в голові всі статистичні данні, що стосувалися 
навколишніх сіл, вона вже чула, але не мала досі уявлення про його 
начитаність. 

− Так, тоді щодня могли наскочити сюди татари, − підтримала міс-
цевого ерудита. − Саме тому кожне село було укріпленим табором, 
а польові роботи вели із шаблею, рушницею або луком за плечима. 

  Лідія Йосипівна продовжувала цитувати: «Німецький ман-
дрівник Еріх Ласота, котрий в кінці шістнадцятого сторіччя їхав 
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на Запоріжжя, стверджував, що бачив на полях дерев’яні зруби, з 
яких хлібороби відстрілювалися від ворога. Лише велика кількість 
хутрових звірів, риби й дикого меду могли привертати до цих 
місць увагу сміливих колоністів. У дуплах  старих дубів та ясенів 
живе тут багато бджіл. Звірів стільки, що буйволів, диких віслюків 
та оленів забивають лише задля шкіри, а м’ясо, окрім філейних 
частин, викидають. Кіз і кабанів залишають без уваги. Газелі пере-
бігають узимку зі степів у ліси,  їх тут так багато, що вбивають їх 
тисячами.  На берегах річок живе безліч бобрів. Птахів стільки, що 
навесні хлопчики наповнюють човни яйцями качок, диких гусей, 
журавлів та лебедів. Пташиними виводками заповнюються потім 
двори. Орлят замикають у клітки, щоб мати  пір’я для стріл. Собак 
годують м’ясом і рибою, тому що в річках є багато великої риби. 
Всього є вдосталь, та  навіть це при можливості бути «вибраними» 
не спонукає людей заселяти береги нижньої Десни. Переселяються 
в ці місця здебільшого захожі люди з Білорусії», − кінець цитати. 

− А що ж Моровськ? Пишуть про нього?
− Уперше згадується Моровськ у літописах як місце, де в 1139 

році було вкладено мир між братом Юрія Долгорукого київським 
князем Ярополком та Святославичем Всеволодом Ольговичем. Коли 
в наслідок княжих розбратів Остерський городець спалили, Юрій 
Долгорукий вирушив у похід, спалив передмістя Чернігова й підійшов 
до Моровська, але на битву з князем Ізяславом не наважився, тому 
що союзники його втекли. 

− Більше Моровськ не згадується?
− Цитую: «В 1175 році київський князь Ярослав Ізяславович, 

невдоволений Святославом Чернігівським, спалив Лутаву й Моро-
військ, із чого виходить, що був останній значним містом і належав 
Чернігівському князівству. А в 1239 році сюди прийшли монголи 
й спустошили цей край так, що не залишилося ні міст, ні жителів. 
Лише гори попелу та каміння нагадували про те, що тут мешкали 
люди. Всі вони були перебиті або загинули від голоду.  Деякі утекли 
в Полісся.  Через цю пустелю йшов татарський шлях до Києва і в 
Білорусію. Чернігів був знищений вщент і відродився лише за  два 
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сторіччя. Київ – розорений, але не знищений, в нім залишилися 
сидіти князі як ханські збирачі данини під орудою баскаків. 

  Моровське городище з прилеглими до нього землями було від-
дане в 1454 році князем польським і литовським Казимиром Івану 
Можайському, який втік із Москви. 

  Шість років потому, коли князь Семен Іванович Можайський 
піддався Іванові ІІІ, Моровськ відійшов разом з Чернігівським кня-
зівством до Москви. Від Остра на північ уверх по Десні простягалися 
московські володіння. Тут було московське село Короп’є й фортеця 
Моровськ, відновлена в 1594 році. Населення Остерського повіту 
складало присягу на вірність російському самодержцю в Карпилівці, 
Острі та Козельці. Приймав присягу Василь Кікін. 

  У 1604 році вдаваний Дмитро І наблизився до московських кор-
донів. Перше укріплене місто, яке самозванець хотів узяти на мос-
ковській землі, був Моравійськ або Монастирьове, тепер – Моровськ.  
Удаваний Дмитро, який проголосив себе царевичем, направив 
сюди 2-тисячний загін запорожських козаків. Коли моравійський  
замок добровільно здавався, гарнізон його налічував 800 чоловік,  а 
фортеця була забезпечена гарматами. На честь новоявленого царе-
вича пальнули тут московські стрільці. Біля міських надовбень якісь 
обліплені коростою юродиві почали лягати під копита Дмитрова 
коня. Вчинили лемент вагітні жінки, простягаючи до так званого 
царевича свої зморені руки. Мнішек – тесть самозванця – зібравши 
в Моровську населення довколишніх сіл, сіврюків, – так називалися 
тоді мешканці Сіверщини, – присягнувся в тому, що з ним їде справ-
жній царевич. Пробувши в Моровську дві доби, удаваний Дмитро І 
продовжив свій шлях до Чернігова», − кінець цитати. 

− Чи є якісь відомості про моровську сотню?
− Утворилася вона в 1650 році в колишніх біскупських володіннях 

за гетьманського правління й об’єднувала дев’ять сіл і два хутори. 
Першим моровським сотником був Никифор Ткаченко. 

  У 1711 році гетьман Скоропадський підтвердив право власності 
Києво-Софійського монастиря на Моровськ із прилеглими до нього 
землями. 
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  Лідія Йосипівна закрила книгу й обвела всіх присутніх уважним 

поглядом. 
− На сьогодні – все. 
 Розходитися люди не поспішали. 
− Розкажіть нам  наступного разу про запорозьке військо!  Чи 

правду кажуть, ще не було в світі  йому рівних по витривалості й 
військовій  кмітливості? 

  Після лекції до Лідії Йосипівни підійшов отець Михайло.  
− Смілива ти, дочко моя, виступати в наш час із такою лекцією. 

Спасибі  за вельми корисні відомості. Для пастви вони можуть ви-
явитися ще й своєчасними, − батюшка потиснув Лідії Йосипівні 
руку. 

− Що ви маєте на увазі, святий отче?
− Сьогоднішня лекція  сприяла зміцненню в народі православної 

віри. Правда − як олія, наверх спливає. Така обставина багатьох не 
влаштовує, тому, скоріше за все, матимеш ти найближчим часом  
неприємності.  Але, якщо вже наважилася йти в ліс, вовка не бійся.

 Отець Михайло багато чого може розповісти й сам:
− «Чернігівські єпархіальні вісті» від 1 квітня 1863 року цитують 

запис 1415 року про поселення, розташоване на місті теперішньої 
Соколівки: «се боярскыи люди дань дають святой Софии премудрос-
ти Божиі… У Сокольчи з карамойны меду, а сами тыи сокольчане 
возять на софийский двор». И далі: «Так, несомненно, Соколовка, 
как и Моровск, − поселения дотатарские». 

− Отже, дарма історики приписують заснування села біскупу 
Соколовському? 

− Виходить, що дарма. Безперечно одне: він мав якесь відношення 
до Соколівки. 

− Чи немає там якихось відомостей про місцеву церкву?
− Наводиться цікавий факт: «В местном храме Креста Господня 

евангелие с надписью: «купил за 7 рублей для церкви воздвижения 
соколовской Матвей Степанович Белоусенко атаман городовой 
моровской 1757 год». 

  Батюшка дістає з кишені якісь папери  й читає:
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− Кількість парафіян храму Хреста Господня села Соколівки в 

1770 році – 368 чоловіків та 357 жінок, у 1790 році – 387 та 380, у 
1810 – 438 та 426, у 1850 році – 552 та 516, в 1860 році – 490 и 539». 
Там же йдеться про наступне: «Жители мають мало землі, і яка у них 
є, і та – незручна. Промишляють закупівлею лісу й распилюванням 
його, після чого продають діло трудов своїх у різні руки». 

− Що ще повідомляють «Єпархіальні вісті»?
− Згадують про ікону Божої Матері в срібній ризі в Покровскому 

храмі Максима з написом: «сия икона чудотворна обнов. рабою 
Божою Христ. Иван. До храма покров.  Максим 1769 год по общ. эя 
отъ болъез. Бывш. свобод. отъ сея иконы. Шата сделана поручиком 
Феодором и Мариею Аршеницею 1853 год». Сповіщають, що на той 
час «у Моровску було вже  дві церкви: Миколаївська та Успенська». 

  З місцевим ерудитом Івановичем розговорилися дорогою до-
дому. Сільський парубок здивував цього разу вмінням аналітично 
мислити:

− Мільйони  предків дивляться на цей світ нашими очима. Чи 
не тому сприйняття нами того, що відбувається, має бути більш  
осмисленим? Як і навіщо живемо? Що робимо, щоб не спіткала 
нас їх доля? 

  Аналітичні здібності чоловіка Лідії Йосипівни були, поза сум-
нівом, скромніші, проте Сидір мав рацію, підсумувавши щойно 
сказане:

− Засидівся ти, Івановичу, в селі. Тямущим двері в науку відкриті.
− Чекаю відповіді з Ніжина на клопотання сільради. 
− На вчительські курси маєш намір їхати? Слушне рішення! 

Отримаєш освіту – будеш  директором школи. 
  На подив Лідії Йосипівни, неприємності, які провіщав отець 

Михайло, цього разу її не спіткали. Односельці, здавалося, пере-
йнялися до неї пошаною й ладні були не згадувати про той випадок, 
коли ходила вона по селу записувати православних у безбожники.
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ЧАСТИНА  ЧЕТВЕРТА
 

Блакитна й прозора Десна в своїй нижній течії, як небесний купол 
над її звивистим руслом. То заіскриться хвилею, – помилуйтеся, якщо 
сподобалася, − а то насупиться, ніби темна хмара. 

  Повільно, майже нехотя, оре водяну гладінь проти течії пароплав 
«Самара». Намотуючи на лопасті кілометри, сповіщає прибережні 
села про свій прихід протяжними гудками. Підставляючи металеві 
боки під піщані кручі, скидає хиткий трап на берег, запрошує під-
нятися на борт. 

  Комфортабельних кают на «Самарі» обмаль. Зацікавлено 
вглядаються вони широкими вікнами в багатоголосий натовп селян, 
що, розтікаючись в лабіринтах пароплаву на  ручаї, робиться врешті 
решт схожим на  широкий потік, який прямує не вгору, на палубу, а 
вниз, щоб знайти там сяке-таке місце. Кожен тримає в руці мішок, 
торбу чи кошик. Серед них – худі, як тріски, студенти – сухарики з 
дому торохкотять у фанерних валізах,   допризовники в недоносках 
– дрантя не шкода позбутися – поспішають до гулкого, задушливого 
трюму.  Розсівшись по лавках,   обдивляються. Натужно гуде двигун, 
вогнем дихають прилеглі до нього металеві перегородки між машин-
ним відділенням і трюмом. Повітря тут гаряче й несвіже. 

  А за  ілюмінатором пливуть у зворотній бік береги, грає сріблом  
річкова хвиля, смарагдами виблискують на сонці прибережні верби й 
лозняки. Повітря – чисте й прозоре, день – світлий і лагідний. При-
ємно постояти на палубі, помилуватися навколишніми краєвидами. 
Дуже добре, якщо ти молодий та сповнений райдужних сподівань на 
майбутнє.  Ще краще, якщо поряд стоїть хтось, хто поділяє з тобою 
такі надії. 

− Поглянь, Борю! Ці хлопці й дівчата на палубі зовсім не схожі на 
нас, коли ми були молодими, − елегантна пані, що сидить у зручному 
кріслі каюти першого класу, резюмує свої спостереження за місцевою 
молоддю. Зінаїда Яківна Кауфман та її чоловік Борис Михайлович 
повертаються в Чернігів після республіканської наради партійного 
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й державного активу. Дуже  втомлені, зморені суперечками з при-
воду доцільності сталінського курсу на прискорення індустріаліза-
ції – основного питання порядку денного наради – вони протягом 
години не спілкуються між собою. Мовчання триває надто довго і, 
щоб остаточно не посваритися,  Зінаїді Яківні доводиться заговорити 
про щось стороннє –  звичка, випробувана  двадцятирічним стажем 
подружнього життя. 

− Молодь  – завжди однакова, − озивається Борис Михайлович. 
Він  не згоден з тим, про що йшлося на нараді, й намагається дійти 
суті всіх наведених аргументів на користь згаданого волюнтарист-
ського курсу. 

  Ідея − не нова. На її захист виступили свого часу Троцький, 
Зінов’єв і Каменєв. Намагаючись зрозуміти суть проблеми,  Борис 
Михайлович доходить висновку, що лише зовнішня небезпека  при-
мусила Сталіна скористатися  ідеєю опальних лідерів. Де взяти 
кошти на прискорену індустріалізацію? Допоки ринковий механізм 
утворення хлібного фонду змушує державу дотримуватися бюджет-
ної рівноваги,  темпи  індустріалізації прискорити неможливо. Ось 
причина, з якої хочуть відібрати у селян можливість розпоряджатися 
продуктами своєї праці. Борису Михайловичу зрозуміло, що кошти 
планують знайти за допомогою надзвичайного тиску на селянство. 
Загонять  у колгоспи, щоб легше було грабувати трудівників села, 
обкладуть непосильними податками, штрафами, у більшості селян 
відберуть права − нова форма середньовічного рабства.  

− Поглянь, Борю! Кого нагадує тобі той хлопчина? 
− Котрий?
− Поряд з білявою дівчиною. Дуже схожий на сина Орини, якому 

ти колись не дав утопитися. 
  Зінаїді Яківні немає справи до того, хто сидить на лавочці перед 

вікном її  каюти. Жінка не в доброму настрої, у неї болить голова, але 
ж вона заговорила до чоловіка, він обізвався і цього достатньо, щоб 
зрозуміти, що її Боря спокійний. Це означає, що пігулки, котрими 
вона запаслася в одній з київських аптек, не знадобляться. Її запитан-
ня залишається без відповіді, тому жінка  замовкає, замислюється.  
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  Борис Михайлович здогадується, чому його дружина заговорила 

про минулі часи. Зінаїда Яківна сумує за  своєю юністю.  Існує певний 
внутрішній бар’єр, через який вона переступає, коли, маючи сумніви 
в тому, що говорить, захищає  відомі постулати, стверджуючи, що 
саме вони − незаперечні істини. Чи влаштовує її така ситуація? Ні 
в якому разі. Але вона звикла до своєї позиції і назавжди залишила 
надію від неї відмовитися. Звернути з уторованого шляху, не по-
трапивши  під маховик репресій, що набирає  обертів? Абсолютна 
маячня! Запитання, відповіді на які може дати лише майбутнє, з 
певного часу її дуже хвилюють. Чи вистачить у неї із чоловіком сил 
уціліти в коловерті подій? Чи не зітруть жорна влади, якій вони вірно 
слугують, на порох їх родину? Як захиститися від цього лиха?  Зіна-
їда Яківна хоче, щоб їх діти ніколи в житті не мали таких проблем.  

− Чому не відповідаєш? – Борис Михайлович торкнувся плеча 
дружини. – Парубок, про якого ти говорила, дійсно, син Орини. По-
глянь туди. Не впізнаєш?

  Зінаїда Яківна звела очі.  Там, де білясте небо пішло за зламану 
лінію піщаної кручі,  стояли троє: висока селянка, схожа на Орину 
Гнатівну, вродливий хлопчина та білява дівчина. По тому, з якою 
приязню жінка обіймала дівча, як посміхався при цьому юнак, було 
зрозуміло, що всі вони надзвичайно раді зустрічі. 

− Біля якого села стоїмо? – не вірячи своїм очам, поцікавилася 
Зінаїда Яківна. – Треба б сюди навідатися. Як їм тепер ведеться? 

  Не чекаючи, коли пароплав відчалить від берега, три постаті, 
підхопивши валізи, попрямували за лінію,  яка візуально відокрем-
лювала піщану кручу від білястого небосхилу. 

  Ось уже пропливла й зникла в глибині неба хустка Орини, ніби 
якийсь дивовижний птах, залишаючи берег, махнув добрим людям на 
прощання білосніжним крилом. Краєвид за вікном каюти, почавши 
рухатися, перестав претендувати на оригінальність; і Зінаїді Яківні 
не залишилося нічого іншого, як заплющити очі. 

  Легка дрімота, схожа на марево, поступово перетворилася на 
сон, де віртуальний світ домінував над реальністю, а відсутність 
логіки й здорового глузду не вразила, а, швидше, розважила своєю 
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незбагненністю. Не насторожило уві сні небачене досі явище – по-
всюдне цвітіння червоних маків. На полях і в городах, на лугах і 
на узбіччях доріг,  усюди – криваві цятки рідкісної в цій місцевості 
квітки. Здалися веселими й безтурботними дівчата, які вплітали маки 
в свої вінки, жінки, що зосереджено підмітали величезними віниками 
пелюстки кольору крові, та сиві, як голуби, діди.

  
  Місто встигло зануритися в ранні сутінки, коли Оксана вийшла 

з будівлі райвиконкому, де віднедавна працювала секретарем-дру-
каркою.  Довколишні будівлі виокремлювалися сірими тінями на 
тлі  вечірньої заграви; вікна віддзеркалювали денне світило, в той 
час як темна хмара, що насувалася з півночі, встигла закрити со-
бою півнеба, передрікаючи тим самим погіршення погоди. Повітря 
дихало весною, але легкий морозець, підсушивши бруківку,  скував 
тонкими крижинками  численні калюжі. З дахів  шугонули ворони 
і, покружлявши над сквером, полетіли вбік передмістя,  де за при-
бережними вербами й лозняками жевріла надія на швидкий прихід 
весни й усього, що з нею пов’язано. 

  Оксана поспішала додому. Вона ще не  освоїлася на новій 
посаді, тому кожен день приносив із собою чимало прикростей і 
навіть смутку. Пригнічувало те, що майже всі чиновники, з якими  
доводилося мати справу, хоч і опікувалися проблемами села, мали 
віддалене уявлення про сподівання сільських людей, серед яких 
пройшли її дівочі роки. 

  Здалеку побачила світло в своїх вікнах. «Арсен удома»? Відколи 
він поїхав у відрядження, минуло кілька днів. Не відчуваючи під 
собою ніг, злетіла на ганок, довго не могла в темряві знайти ключем 
замкову щілину. Аромат домашньої ковбаси підказав у передпокої, що 
чоловік знайшов час відвідати батьків. Розчинивши двері, спитала:

− Хто завітав до нас?  Мабуть, зайця стрів дорогою? Свіжиною 
пахне, – й замовкла, помітивши тугу в погляді чоловіка. 

  Одружилися вони рік тому, коли Арсен посів посаду слідчого 
районної прокуратури. Довго крилися зі своїм шлюбом від знайо-
мих та родичів, хоч і розуміли, що все таємне має стати явним. Так і 
трапилося. Нагрянув ближче до Великодня до дочки отець Михайло 
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з корзиною свіжини й остовпів, побачивши поряд із Оксаною колиш-
нього небажаного жениха. Нічим не виказав батюшка свого невдово-
лення з цього  приводу. Перемололося – звиклося. Сховавши в густій 
бороді  здивування з приводу впертості молодих у прагненні бути 
разом, обійняв тесть новоспеченого зятя. Тим і закінчився їх розбрат. 

  Устигли вже молодята на радість батькам відвідати кілька разів 
старих. Змінили людей обставини чи настали інші часи? Скоріше за 
все − і перше, і друге. 

− Що сталося? – передчуття біди змусило Оксану опуститися на 
стілець. 

  Нічого не відповів Арсен, підвівся з канапи, пригорнув дружину 
до себе. Вона, вдихнувши рідне тепло, обвила його шию руками. 
Увесь світ з його проблемами й тривогами відійшов кудись далеко, 
на хвильку згас, втратив  свою значущість. Радість через те, що чо-
ловік – поруч, накрила щасливу молодичку теплою хвилею, звично 
запаморочила голову. 

− Спочатку вечеряти, – посміхнулася, отямившись.  Кумедно 
задкуючи, повела чоловіка до кухні.  

  Весело зашкварчала на сковороді домашня ковбаса, застрибала 
в гарячому смальці яєчня. 

− Сьогодні до виконкомівського буфету привезли чорну ікру. 
Всім то закуска – перший сорт, а я взяла до рота – не можна їсти, 
таке воно солоне! – сміялася Оксана, відрізаючи скибку хліба. – Ось 
твоя  улюблена цілушка. 

 Весела була жіночка, щебетала до чоловіка, ніби пташка навесні. 
Хотіла якось розвеселити свого Арсена, відволікти  від сумних  ду-
мок. Бачила, що не в доброму гуморі повернувся він  з відрядження. 
Таку роботу має – доводиться розбиратися з недобрими людьми. Що 
поробиш! Комусь потрібно цим займатися. 

− Переказували тобі вітання. Сядь, повечеряй.
− Дякую. Як їм там ведеться? – зазирнула у вічі чоловіка, нама-

гаючись зрозуміти  причину його пригніченого настрою. 
− Батько мій закуповує бичків, відгодовує їх та возить на за-

готівельний пункт.  Має деякий прибуток. Нам з тобою дав трохи 
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грошенят. Своїх додамо, почнемо навесні дім зводити. Красивий 
будинок поставимо, я вже місце приглянув.  

− Як там моїй рідні? – передчуваючи недобре, торкнулася руки 
чоловіка. 

− Не хотів поки що говорити, та доведеться. Трапилося те, чого 
треба було чекати. Забрали у твоїх батьків дім і землю, батьку за-
боронили правити в церкві. Пропонував їм перебратися до нас, не 
погодилися. Їдь у неділю в село, розтлумач, що необачно йти проти 
влади. Треба змиритися, бо зітруть на порох. 

− Де ж вони тепер?
− Пам’ятаєш, де жили Сидір із Лідою? У тій хаті. Василь Вірьовка 

після строкової служби пішов до військового училища, в село не по-
вернувся. Платять за постій Іллі. Цей скнара вельми радий з чужої 
біди мати зиск. За користю біжить риссю.

− А батьківська хата?
− Тепер там клуб. Об’єднали  у вашому будинку вітальню й їдаль-

ню − отримали залу. В твоїй кімнаті  – сільська бібліотека. 
− А церква?
− Стоїть, як стояла. Приїхали міліціонери, накинули на церковний 

хрест мотузку, хотіли скинути його на землю. Та ба!
− Не піддався хрест? – округлила очі Оксана. 
− Люди не допустили такого варварства. Відтиснули міліцію від 

церкви, вирвали з рук мотузку. Раді земляки, що залишився батюшка 
в селі. Сподіваються, що буде він, незважаючи ні на що, правити в 
церкві. 

  Розповісти того вечора Оксані все, що пригнічувало його остан-
нім часом, Арсен не міг. Дотримувався тієї думки, що чим менш 
вона знає,  тим спокійнішою буде. Згладжував у розмові гостроту 
проблем недомовками або жартами. Ось і цього разу обійшов мов-
чанням той факт, що заїхав у рідне село не задля того, щоб лише 
побачити рідних і запастись харчами. Арсену було вкрай важливо, 
щоб його батько, який став останнім часом заможним та відчув на-
решті всі переваги забезпеченого життя, повною мірою усвідомив, 
що час потурань таким, як він, закінчився. У колгосп треба вступати 
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негайно, не зволікаючи, чим швидше, тим краще. Будь-яке непри-
йняття колгоспного ладу розцінюється  державою, як злісний опір 
владі, з усіма наслідками, які виходять із цієї ситуації. 

  Відбулася непроста розмова в родинному колі. Батько, який на-
передодні купив ще одного бичка у когось із односельців, задоволено 
потирав руки й свою думку щодо вступу в колгосп висловлювати не 
поспішав. Мати  раділа  з того, що її Арсен у багатьох питаннях – 
компетентніший від будь-кого в селі. Дуже пишалася Дуня старшим 
сином, незважаючи на те, що чула від старих людей таке: «Дере коза 
лозу, а вовк – козу, а вовка – мужик, а мужика – пан, а пан – юриста, 
а юриста – чортів триста».  Може тому  намагалася заперечувати 
Арсенові: 

− Ой, синку! Які ж ми з батьком куркулі? На млині у Семена хто 
живота надірвав? Сам знаєш, як нам той хліб перепадав. 

− Ніхто про це не згадає. Є постанова Раднаркому України про 
те, кого слід вважати куркулем. 

− І що ж там написано?
− Усі, хто використовує найману працю або має  в господарстві 

млин, крупорушку, маслоробню, просорушку, вовнопрядильню, су-
шарку, чинбарню, цегляний завод або яке-небудь інше підприємство,  
вважаються куркулями. 

− Нічого з того, що ти назвав, у нас немає, − зраділа мати. 
− Хто має торговельний бізнес, теж куркулі. 
− А це що таке, з чим його їдять?
− Це те, що батько робить. Скуповує телят з метою отримання 

прибутку. 
− Ой, синку! Не одна сорочка просякне солоним потом, перш ніж 

справа дійде до прибутку. Поки будуть бариші, не стане у батька й 
душі. Телят відгодувати спочатку треба, а вже потім вести на базар.

  Довго говорили того вечора в хаті Юхима Гладкого, ретельно 
все виважили й зійшлися на тому, що настав час продати бичків, 
корову й коня. 

− На людей складайся, свого розуму тримайся! У колгосп вступати 
не будемо, подивимося, що з такої витівки у держави вийде. Сидора 
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нашого обрали головою колгоспу. Якби не він керував господарством, 
а, скажімо, Семен Козаченко або хтось із його братів, можна було 
б ризикнути! − сказав, як відрізав, Юхим. Підвівся з-за столу, ніби 
хотів тим самим покласти  розмові край. 

  Наступного дня його викликали до голови сільради. 
− Гладкий, що ти собі дозволяєш? – накинувся на нього Олексій 

Лось. – Незважаючи на твої куркульські нахили, вважаєшся досі  се-
редняком, маєш квиток члена комнезаму, завдяки чому користуєшся 
багатьма привілеями, а єдиний сільгоспподаток  і самооподаткування 
ігноруєш. Закон дозволяє прирахувати тебе до куркулів – позбу-
дешся права на медичне обслуговування, не зможеш нічого купити 
в сільгоспкооперації. Можемо накласти на тебе штраф, обкласти 
додатковим податком і навіть кинути за грати. 

− За царської влади ти мене, Олексію, за людину не визнавав, на-
зивав  лише Сухим, − нагадав голові сільради своє вуличне прізвисько 
Юхим. − Уперше поручкався зі мною, коли Арсен почав керувати 
комнезамом. Тепер я для тебе Гладким став. Що трапилося? 

− Куме Юхиме, не будь свинею, коли тебе люди величають. Сини 
твої – путящі хлопці. Відповідай на запитання. 

− Не квап мене. Відгодую бичків, продам і розрахуюся. 
− Пам’ятаю, наймав ти в косовицю собі в допомогу сусіда. На-

йману працю використовуєш, − зав’яз у розмові, як собака в тину 
голова сільради. 

− Лише п’ять днів косив у мене Петро. 
− Не має значення, скільки днів. Експлуататор ти, куркуль-кро-

восос! Маємо право відібрати у тебе  ближні наділи. Віддамо їх 
біднякам. А тобі виділимо  землю на сипкому піску, чимдалі від 
села. Якщо не погасиш заборгованість  цього тижня, збільшимо 
сільгоспподаток. Ухилятимешся далі, заберемо бичків і коня. Добрий 
у тебе кінь? Скільки маєш корів? Дві? – поцікавився голова сільра-
ди. – Обох заберемо. Продамо на аукціоні, виплатимо державі твій 
борг. Інакше не можна. Адже зараз − рік великого перелому. Партія 
оголосила курс на суцільну колективізацію. Не дамо провалити 
перший п’ятирічний план.
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− Продасте моїх корів і чверть виторгуваної суми заберете собі? 

Знаю, чого ти на мене вишкірився. Не вступив Гладкий у колгосп! 
– підсумував розмову Юхим, чвалаючи до дверей. 

− Це ти вірно помітив! Але ж я не все сказав. Будеш упиратися, 
як віл у нові ворота, повідомлю, куди слід, про те, що батько голови 
колгоспу Сидора Гладкого та слідчого районної прокуратури Арсена 
Гладкого – одноосібник, злісний саботажник директив партії та уряду. 

  Немов обірвалося щось у Юхима всередині, зупинилося, 
перестало існувати. Одна лише думка свердлила свідомість: «Лякає 
чи  справді повідомить, «куди слід»? Стілець, на якому сидів пред-
ставник радянської влади, здалося, збільшився в розмірах, а різкі 
рухи руки голови сільради, що відбивала розчепіреними пальцями 
на сукні столу частий дріб, заважали Юхиму зосередитися.  Може, 
тому сприйняв кинуті вслід слова, як погрозу. 

− Чому не придбав досі облігації селянського займу? Якщо не-
має грошей,   – візьми в кредит або під розпис. Ухилятися не раджу. 
Все буде, як я сказав. Не візьмеш облігації – примусимо. Принесемо 
додому!

 «Діяти, як наказують, щоб ніхто голови не згриз?» – з такою 
думкою залишив Юхим сільраду.  Через тиждень у його хліві не 
було й хвоста, податки сплачені, а облігації − придбані. Ось тільки 
в колгосп колишній наймит вступати, як і раніше, не хотів. 

− Дискредитуєш мене як голову колгоспу! − докоряв батькові 
Сидір. 

  Юхим відмовчувався, відвертої розмови уникав. Проте, виказав 
якось синові все, що думав: 

− Зігнали людей у колгосп і жити їм не даєте. Чи то так треба 
– відбирати  у людей землю та сіножаті, які виділила їм радянська 
влада? Чи можна примушувати здавати молоко, коли нема випасів? 
Навіщо залишати молодняк, якщо нема в людей сіна,  сидять вони 
без хліба й картоплі? Це за твоєю вказівкою не дали вчора вигнати 
на луки корів? Вийшли партійці назустріч череді, гнали ту нещасну 
худобу, куди попало,  били її по очах батогами, матюкаючи на чому 
світ стоїть! 
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− Прослідкувати за всім не можу. Завтра приїздить уповноваже-

ний  Укрколгоспцентру,  роз’яснюватиме, що до чого. Приходьте 
послухати. 

− У наше село приїздить? Чим це ми так відзначилися, щоб  їхали 
сюди з роз’ясненнями? 

− Лише одним: скаржитися вміємо.
 
  Наступного дня в сільському клубі нема де впасти яблуку. На 

всю стіну − гасло: «Першій п’ятирічці − наша натхненна праця!»  
Відріз червоної тканини – нею прикритий стіл президії – графин 
з водою й склянки, протерте від кіптяви скло гасової лампи, нові 
стільці на сцені – все свідчить по те, що до приїзду чиновника ви-
сокого рангу ретельно готувалися. 

  Семен Козаченко сидить разом із братами в третьому ряду біля 
проходу,  помітно хвилюється.  Місяць тому пішли по селу чутки,  
що в Малу Дівицю Прилуцького району приїздив сам Григорій 
Петровський,  щоб на місці розглянути скарги й проконтролювати 
виконання указу Сталіна про тимчасове зниження темпів колекти-
візації. Саме тоді брати Тимофій та Сергій, забезпечивши  Семена 
грошима,  відправили його до приймальні Українського колгоспного 
центру із заявою. Що там Семен розповів, ніхто в селі не знав, але 
з того, як оперативно відреагував Харків на заяву інваліда, було 
зрозуміло, що йому в чомусь повірили. 

  Народ прийшов здебільшого сім’ями, з малими дітьми.  Жінки 
лузають насіння. Мало хто з чоловіків, хвилюючись, не палить. До 
махоркового диму всі звичні, ніхто не помічає, що в залі – хоч сокиру 
вішай. Стає жарко. Із досвіду знаючи, що доведеться сидіти довго, 
баби починають розв’язувати на собі хустки. 

 Гомін стихає, коли Сидір Гладкий та Олексій Лось разом із при-
їжджим входять до зали, піднімаються на сцену.

− Товариші колгоспники! Пропонуйте кандидатури в президію, – в 
голосі Сидора нема притаманних йому владних ноток. 

− Сам веди збори. А Кирило Козаченко нехай записує, про що 
говоритимуть, – пропонує хтось із присутніх.     

  Поки обирають президію, люди придивляються до того, хто 
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приїхав. Середній на зріст, кремезний, нічим не примітне обличчя – 
зовнішність звичайна, проте людина справляє враження кабінетного 
працівника. Чи не тому, що сидить-надувається, ховає свій погляд?  
З чим приїхав? Що від нього чекати?

− Розглядаємо заяви про вихід з колгоспу. Слово надається го-
ловному підбурювачеві до цього неподобства Козаченкові Семену 
Гнатовичу. Виходь, дядьку Семене, викладай свої аргументи на 
користь твого рішення, − рука Сидора робить вигадливий віраж, 
указуючи старому пропонований напрям руху від лави, на якій той 
сидить, до трибуни на сцені. 

  Спираючись на милицю, відкашлюючись, Семен підводиться. 
Говорити довго старий не звик, тому обмежується кількома фразами: 

− Лихо примушує не грати в мовчанку! Із колгоспу бажаємо ви-
йти. Поверніть нам усе, що забрали. Бажаємо працювати тільки на 
себе. Просимо не чинити нам у цій справі перешкод. З нашого боку 
обіцяємо не вести агітацію проти колгоспу, − випалив, як із кулемета, 
Семен. Сів і прилип до лавки, ніби та була намазана смолою.   

− Аргументуйте своє рішення, – вперше відізвався з-за столу 
президії приїжджий. 

− Що потрібно зробити? – не зрозумів Семен.
− Не тягни кота за хвіст! Сміливіше, дядьку Семене! 
− Скажи, чому саме бажаєш вийти з колгоспу. 
− Нехай уповноважений послухає, що тут робиться, як нам тут 

ведеться. 
  Через те, що не сподівався на таку хвилю опору у залі чи з якоїсь 

іншої причини, Семен почав молоти, ніби з гарячки:
− У нашому селі, як в усьому Остерському районі – справжня 

голодовка. Пуд житнього борошна коштує сто карбованців, а пуд 
картоплі – двадцять, і те ніде не купиш. І багато таких випадків: купив 
дядько пуд, віддав за нього сто карбованців, а міліція те борошно 
відібрала. Восени мучили людей, щоб звозили картоплю на склади, 
тепер мучать, щоб вивозити звідти гній. В Острі від картопляного 
складу – сморід на весь базар. Люди плачуть – пропадає їх праця. В 
колгоспах немає порядку. Багато картоплі залишилося в землі, хліб  
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не зібрали, а сіно згноїли  у валках або в копицях, бо  колгоспне на-
чальство керується лише директивами, а це – ні до чого. Наказали в 
червні засіяти чотири гектари гречки і стільки ж – ячменю. Колгосп-
ники запевняли, що запізно вже сіяти, але було сказано: «Керуйся 
директивою». Ось і зібрали з тих гектарів усього двадцять три пуди 
гречки і стільки ж ячменю. В колгоспі так: працювати – працюй, а 
їсти  − звиняй. Колгоспники розбігаються, тому що годують їх ін-
струкціями. Що у плані, те має бути на лані. Наказують збільшувати 
посівні площі, а це – зайве. Треба навести  лад і збирати все, що ви-
ростили, а не змушувати колгоспників робити те, що проти їх волі. 
Якщо колодязь копати примусово, води з нього не пити. Раніше у 
пана землі було більше, ніж тепер у колгоспі, а все збиралося, тому 
що він робітників годував і їм платив. Зараз усе робиться примусово, 
і робота стоїть. У районі – голодний тиф, закривають школи. 

− Про худобу розкажи, Семене! – встряв хтось у розмову. 
− Цього року поголів’я худоби не збільшується, а зменшується. У 

незаможного з двох корів відбирають одну, а середняка позбавляють 
останньої. А на базах худоба гине. Овечок і свиней немає ні в кого, 
бо нічим годувати. Свиням потрібні картопля й зерно, а їх відбира-
ють. І всяка людина жде погибелі, не життя. Ось так живемо в селі 
і в районі. Щодо виходу з колгоспу, маю на те вагомі причини. Як 
з’ясувалося, на млині, який я віддав громаді, голова брав вальцьоване 
борошно першого сорту й розподіляв його між партійними. Коли 
колгоспники були  в бороні,  начальство засідало в стороні. Проте 
кожен посадовець отримав по три й по п’ять пудів такого борошна, 
решта колгоспників – по п’ять кілограм того, що гірше. На такі зло-
вживання не можу дивитися, тому подав заяву. Є й інші причини, 
про них теж слід розповісти, − Семен дивиться на старшого брата, 
що сидить поруч. 

  Тиміх повільно, ніби знехотя, підводиться. Він – невеликий на 
зріст,  сутулуватий і вже сивий. Усі в селі знають, що водяний млин, 
який старші брати Козаченки віддали в колгосп, працює лише завдяки 
їх зусиллям і дає господарству неабиякий прибуток. Те, що Тиміх об-
міркував усе, про що  говоритиме, стає зрозумілим з перших його фраз: 
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− Подали заяви через колгоспний безлад.  У колективі чужої робо-

ти немає. Тепер усе не моє, а наше.  Тому й працювати треба, як біля 
свого, не чужого. А тут як виходить? Узяв ти, приміром, оберемок 
сіна, поніс коню. Підбери граблями, що впало на землю, щоб дощ 
його потім не намочив, бо сіна вже – обмаль, солому доведеться 
рубати на січку, годувати нею коней. Зробив я один раз зауваження, 
другий, а мені конюх відповідає: «Що там старий пес гавкає? Давайте 
його сюди поставимо, нехай сам підбирає». А колгоспне начальство 
цього ніби не помічає, бо й саме аж гарчить, так на меншого кричить. 
У посівну коні втомлюються, мають уночі відпочити, а наш голова 
бере серед ночі тих коней, набирає борошна й везе на базар прода-
вати. З розподілом авансу справи погані. Голова взяв собі п’ятдесят 
карбованців, рахівник – сорок, решта начальства себе не скривдила, 
а простим колгоспникам знову – дуля з маком – по три карбованці 
на душу. 

  Тиміх переводить подих, сідає, та раптом  підводиться і, вказу-
ючи рукою на Олексія Лося, що сидить у президії, починає стригти 
проти шерсті:

− Наш голова сільради так діло бере, як свекор пелюшки пере. Під 
час посівної іде в поле, зупиняє сівалку:  «Розпрягайте коня!»− «А як 
же сівба?» – «Що мені ваша сівба? Треба їхати в район». – Ну що ж, 
начальник наказує –  виконуємо. Сів на коня, і куди, ви думаєте, він 
поїхав? У Остер?  Нічого подібного. До іншої групи колгоспників: 
«Як іде сівба? Добре?» – і так по всьому полю. А колгоспники 
між собою: «Що це за наглядач такий над нами? Сам не працює, нас 
перевіряє». Сівалка стоїть, люди сидять, робота не просувається, а 
голова сільради лише їздить і їздить. Навіщо нам такий колгосп? – 
Тиміх шукає очима когось у залі, не знаходить і махає знесилено  
рукою: − Марія Буденна просила дати коня, щоб відвезли її до лікарні 
– прийшов час жінці родити – голова відмовив. Іншій породіллі коо-
перація не дала гасу. Пай у колгоспниці, бачте, виявився замалим. Чи 
можна таке терпіти? Несправедливостей багато, тому хочемо вийти 
з колгоспу, − підсумовує сказане Тиміх. 
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− Хто ще бажає висловитися? – Сидір говорить, немов кидає в 

людей каміння. Голос у голови колгоспу − хриплий, а погляд − го-
стрий.  Руки, що тремтять, беруть зі столу порожній стакан, підносять 
його до рота.

− Не обпийся, Сидоре!
− Залиш половину голові сільради! – глузують колгоспники. Серед 

присутніх  – легке пожвавлення, подекуди −  смішки.  
  Рука Сидора повертає стакан на стіл. У чоловіка − ні з губи мови, 

ні з носу вітру. Замість голови колгоспу озивається  секретар президії:
− Ми ж – вражі люди – хотіли, щоб ви забагатіли! Так не діжде-

мося? Слово надається ще одному Козаченкові.  
   Сергій − середульший з братів −  виходить до трибуни. Не-

зважаючи на свої п’ятдесят, він  − високий і ставний, дивитися на 
нього –  задоволення, тому молодиці всі, як одна, забувають про своє 
насіння. Сергій має на все свій розум; з таким краще загубити, ніж 
з дурнем знайти, тому вгамувалася  чоловіча половина присутніх. 

− Скільки я прочитав газет – Кирилу, небожу моєму йдуть за роз-
нарядкою – ніде не знайшов статті, де б говорилися, що в колгосп  
приймають злодіїв, п’яниць та самогонників. Лише наймитів, бідня-
ків та середняків. Ледарі до роботи йдуть плачучи,  працюють через 
пень колоду. Яка ланка, така й ділянка. Оце така свобода трудовому 
народу? Перш я лінивих підвезу, потім вони на мені поїдуть? Пи-
шуть, що партія наказала в першій п’ятирічці колективізувати лише 
тридцять шість відсотків селянства. Навіщо примушують вступати 
в колгосп усе село? 

− А ти у небожа свого спитай. Це він у нас −  партійний секретар. 
Чи може він тільки протоколи вміє писати? – в голосі Олексія Лося 
– єхидство. Він використовує першу-ліпшу нагоду, аби прилюдно 
знеславити начитаного  родича. 

− Чогось той секретар сидить, ніби води в рота набрав. 
− У закритий рот муха не влетить. 
− Молодий ще він за все відповідати. Та й партійним ватажком  

Кирила  обрали недавно, − заступається за небожа Сергій. – Я так 
розумію: доки ми неправильно голосуємо, не можна звітувати, скіль-
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ки чоловік уступило в колгосп. Головуючий як питає? – «Підніміть 
руки, хто проти!» – Ти спитай спочатку: «Хто – «за»? − і лише потім: 
«Хто – «проти»? –  Зовсім інший підсумок буде. Якщо проголосувати 
так, як я говорю, в колгоспі не залишиться й половини теперішнього 
складу. Нехай буде, як скажуть люди. Тоді вже − що громаді, те й 
бабі та бабиному сину. 

  Тихо стало в клубній залі. Чиєсь неголосне покашлювання в кут-
ку та метушня дітлахів біля вікна не порушують загальне заціпеніння 
від гостроти сказаного. Відома всьому селу звичка братів Козаченків 
говорити влучно не залишається непоміченою приїжджим. Не під-
водячись зі свого місця, він звертається до Сергія із запитанням. 
Голос у чоловіка  тихий, навіть скрадливий:

− Наговорив ти, чоловіче: на осиці кислиці, а на вербі груші. 
Бесіди багато, а розуму малувато. Залишився б ти в колгоспі, якби 
там був порядок?

− Скажи, шановний, хто ти такий,  які маєш повноваження? – 
гримить чийсь приглушений басок із зали. 

− Самойлов – моє прізвище. А уповноважив мене Український 
колгоспний центр, − приїжджий продовжує говорити сидячи. 

− Велика цяця! – басок із зали піддобрюється схвальними нотка-
ми, від чого голос Самойлова робиться впевненішим: 

− Просите віддати вам землю та повернути майно? Звичайно, 
тримати силою вас ніхто не буде. Колгосп складається з добровольців. 
Хто не бажає залишатися, може звернутися із заявою. Проте спочатку 
поміркуйте.  Одна бджола багато меду не наносить. Вийдете з кол-
госпу, а далі – що?  – звертається до Семена вповноважений УКЦ. 

− Не знаю, що далі. Від мене це не залежить. Поки що мені ка-
жуть: «Бери в руки ковіньку, на голову – бриль і орудуй, як хочеш». 

− Як, на вашу думку,  краще хазяйнувати? Окремо чи разом?  У 
цього – плуг, у того – кінь, у іншого – борона, на добровільних за-
садах об’єднаєтеся в колективне господарство. В колгоспі роботи 
менше, трактор є за що придбати, сівалку та інші машини. Землю 
зручніше обробляти. Де трактор оре, там пшениці море. А де  сошка, 
там хліба трошки. Якщо дружно люди беруться, гори здаються. Яка 
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праця, така буде й плата. У працьовитому колективі будуть усі замож-
ні й щасливі!  − вповноважений мовить так, ніби  пеньки обминає. 

− Присягалися сліпці, що своїми очима те бачили! – озивається 
хтось у залі. 

− Учений шпак. Чисто бреше і віяти не треба. 
− Дудка знає, нащо грає.
  Але вповноваженому море по коліна: 
− Знову за рибу гроші! Звикли працювати, як за давніх часів, не 

сприймаєте нічого нового. Не можна так жити. Подумайте про своїх 
дітей. Їм – продовжувати вашу справу. Колгоспна сила біду зломить! 
− коршаком насідав Самойлов на  селян. 

  Не хотів Тиміх сперечатися, та довелося:
− Не витримує моє серце колгоспних бур’янів. Хто про землю 

дбає, вона тому повертає. В індивідуальному господарстві врожай 
буде не тридцять пудів з гектара, а вдвічі більше. Кого підтримує 
радянська влада? Незаможного. Чому він був бідним? Тому що не 
мав землі. Правильно, були й такі, але ж були й ледачі, котрі не хотіли 
працювати. Об’єднали всіх у колгосп. Землю дали – працюй! Проте 
так ледачому хочеться робити, як старому псові в завірюху брехати. 
Лінивий міркує по-своєму: «Якщо я незаможним не здох, тепер і 
поготів живим залишуся».  Такий колгоспник не встає до схід сонця, 
не працює до ночі, а їсти хоче калачі. Ледареві сюди − тень, туди − 
тень, та й минув увесь день. У нероб завжди неврожай. Тому я так 
міркую: нема в колгоспі порядку й не буде! − махає рукою Тиміх  і 
відвертається до вікна. 

− Хай буде так. Від ворожих елементів колгосп звільнимо! − 
усмішка у Самойлова лисом підшита, псом підбита. – Володимир 
Ілліч Ленін наголошував на тому, що вводити нові порядки в селі 
треба поступово, за підтримки свідомих  верств селянства. На Со-
ловки вас теж ніхто не вишле за вихід з колективу. Проте, є тут одна 
недоробка. Не зрозуміло мені, хто конкретно має намір вийти з кол-
госпу. Під заявою поставили свої підписи лише брати Козаченки, 
− бере зі столу  папір, передає  Сидору. 

  Перейшли до обговорення раніше сказаного. Деякі з присутніх, 
ховаючись за спини інших, не забарилися помудрувати:
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− Нема чого йти в колгосп. Вдома роботи – менш.  Більш копи 

лиха не буде, влада допоможе, бо я – незаможний.
− Що правда, то правда. Бідняки  нині − в пошані, – співав хтось, 

як порося в тину. 
− А я нещодавно від батьків відокремився. Дайте хоч рік пожити 

в своїй хаті, попрацювати на землі так, як хочу. Доки є земелька, 
доти розум у Омелька. 

− У колгоспі згноїли хліб і коноплі – ні собі, ні державі, а хто 
працював індивідуально – впоралися з усім вчасно. 

− Ой, люди добрі! Що ж це робиться? Млин меле – мука буде, 
язики мелють – біда буде!

− Колгосп – справа нова. Подивимося, поміркуємо. 
  Розходилися, коли вже стемніло. Сірими тінями посувалися 

люди до своїх домівок, закривали двері на засовки, хрестилися перед 
образами, намагаючись не думати про те, чим обернеться для них 
наступний день.

  Довго світилися того вечора вікна в правлінні колгоспу. Обго-
ворювали ситуацію, що склалася. Самойлов стомлено констатував 
факти: 

− Статистика стверджує, що по Остерському району на 22 вересня 
1932 року вийшли з колгоспів триста чоловік. Не краще йдуть справи 
в сусідніх районах. Варто зазначити, що в більшості випадків поча-
ток такої тенденції ми  проґавили. Прийшов час зробити висновки 
з прорахунків і навести в цій справі лад. 

  Не могли люди знати, яка розмова відбулася після зборів між 
представниками місцевої влади й приїжджим, але по тому, як роз-
горталися подальші події, безпомилково вгадали, що панькатися з 
«ворожими елементами», що підривають віру селянства в правиль-
ність лінії  партії в аграрному питанні, влада не має наміру. 

  Наступного дня принесли із сільради в оселі всіх, хто міркує, 
папірці, в яких повідомлялося, що на їх двори накладено експорт  
на три роки. Це означало, що протягом цього часу їх не приймуть 
у колгосп, не випустять із села й  забиратимуть усе, що захочуть і 
коли захочуть. 
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  Так і сталося. Братів Козаченків звинуватили в ліквідаторських 

настроях, що перешкоджають виконанню річного виробничого плану 
по колгоспу. Заяву, подану на ім’я голови УКЦ, розцінили як злісну 
спробу узаконення перерозподілу колгоспних земельних площ. 

− Полізли, як жаба на корч,  проти влади! Мудрий не все каже, що 
знає. Перш ніж таке затівати, треба було порадитися, −  засмучувався 
Кирило, дивлячись, як переживає його батько з приводу того, що 
трапилося.  

− З ким порадитися? З тобою чи що? − обурився Семен. 
− Хоча б і зі мною.
− Ти в цьому розбираєшся, як ведмідь на зорях. Сказано, велика 

цяця – горобець! Про себе турбуєшся? Вбрався за письмовий стіл 
з постолами, і батько тобі – не наказ. Боїшся втратити свою собачу 
посаду? Ти б, метелику, не дуже пишався, сам учора гусінню був! 
– гарячкував Семен. 

− Син за батька не відповідає. За рідню  боюся. Вишлють на 
Соловки. Є ще час відкликати заяву. 

  Усю ніч не спав Семен, а вранці пришкутильгав у правління 
колгоспу. 

  Справжню причину того, чому наступного дня головний скарж-
ник прийшов каятися, Юхим Гладкий розцінив по-своєму:

− Старий зробився Семен! − сказав удома дружині.  – Не той у 
козака розум, не ті руки. Не сила старому йти проти влади. 

 Пізніше дізнався Юхим, що втримувати  Семена в колгоспі не ста-
ли. Просили ще на дорозі, щоб не був і на порозі. Хоч і по-свинськи, 
зате здорово. Колишнього заможного хазяїна разом із усією його 
родиною прирахували  до безправних «експортників». 

− Побачили ми з тобою, чоловіче, трохи сонця у віконці, настав 
час подивитися, які в колективі всі заможні та щасливі.  Подавай 
заяву в колгосп! − сказала чоловікові Дуня. 

  Так і вирішили в родині Юхима Гладкого, а щоб не роздумати, 
відіслали того ж дня листа Арсенові. Мовляв, так і так, сину, нічого 
не поробиш, вирішили діяти за твоєю порадою.  
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  Справа на братів Козаченків була передана в район. 
  Саме тоді згадала Галя про врятовану Одаркою ікону, що лежала, 

загорнута в рушник, усі ці роки на горищі. Діставши зі схованки, 
ретельно протерла  лик Богородиці від пилу  та й повісила святий 
образ на покуті.    

− Ікона якась непоказна і оклад  на ній – потрісканий, − висловив 
свою думку Андрій. 

  Нічим не виказала Галя свого переконання в тому, що спокій і 
благодать в своїй душі пов’язувала з благотворним впливом святого 
образу.  Використовуючи нагоду, повідомила чоловікові:

− Поїду в місто. 
− Чи не на базар, бува? Раніше ніколи не їздила, а вже тепер – 

нема з чим. Двійко курей по двору ходить − скоро голодуватимемо. 
− Справу маю в Острі. 
− Яку справу? – здивувався Андрій.  – Усе робиш потайки. Хустку 

чому не напинаєш, яку минулого року з Чернігова привіз? 
− Напну твій платок, − знітилася чомусь Галя. 
  Дві доби не було її вдома, на третю  повернулася, стала перед 

іконою на коліна. 
− Пообіцяв Арсен зробити все, що в його силах. Матір Божа, свята 

заступнице! Допоможи йому стати на перешкоді злим силам, щоб 
не довели справу до висилки.

  Село охопив жах, коли оголосили, що на підставі 33 статті Кар-
ного кодексу Тимофія та Сергія Козаченків, як соціально небезпеч-
них елементів, висилають разом із родинами у віддалені місцевості 
Радянського Союзу на десять років кожного з конфіскацією майна, 
що їм належить. 

− Не всесильний Арсен, але спасибі йому, що хоч нашого батька-
інваліда відстояв, − поділилася Галя своєю здогадкою з чоловіком. 

− До прокуратури дійшла? – здивувався Андрій. 
− Свій розум май і на людей покладайся! – ствердно хитнула 

головою. 
  Коли ж постало питання, хто саме конфіскуватиме майно за-

суджених, Олексій Лось та Кирило Козаченко заявили в один голос:
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− У нашому селі соціально небезпечних елементів немає, тиснути 

на односельців не будемо. Духу не вистачає. Навіщо кривдити людей, 
описувати їхнє майно?

  Ніхто в селі не здивувався тому, що їх позиція була відповідним 
чином сприйнята владою. Рішенням зверху «бездухих» звільнили 
з посад. 

   Прибуткове місце  багатьох вабить. Знайшлися «сильні духом», 
пішли проти своїх людей. 

  Через тиждень Ілля Вірьовка − новообраний голова сільради 
– «господарював» з партійною братією на подвір’ях засуджених. 
Спустошили льохи й скрині, забрали все, що потрапило під руку. 
Поділивши чуже майно між собою, виставили те, що залишилося,  
на продаж. 

  На той аукціон прийшли одиниці. Потупцювали біля лавки, ви-
нувато зиркаючи врізнобіч, та й розійшлися, нічого не придбавши, по 
домівках. Довелося експропріаторам, навантаживши згадане майно 
на підводи, шукати в сусідніх селах охочих мати зиск з чужої біди.  

  Коли ж не виконали план з хлібозаготівлі і так звані «буксирні 
бригади» почали відбирати у людей все їстівне,  село опинилося 
під загрозою голоду. Напав тієї зими на можновладних Сидора та 
Іллю нежить: ніде в селі й шматок хліба не влежить. Знаючи, що 
половину вилучених продуктів її чоловіка зобов’язали розподіляти 
між «буксирниками»,  Лідія Йосипівна ошелешила чоловіка тим,  
що його залишає:

− Хай тобі твоя риба й озеро. Не затримуй нас і не турбуй своєю 
увагою.    

− Полетиш, вороно, в чужі хороми? Кому ти треба з двома дітьми? 
На що будете жити? – поцікавився Сидір. – На вчительські копійки 
й вісім кілограмів кукурудзяного борошна в місяць? Пропадете, як 
руді миші. Ти в курсі справи, що в сусідніх районах діти помирають 
з голоду на уроках?

− Господь допоможе.
  Того року вперше з часів післявоєнної розрухи пішли від села 

до села виснажені голодом люди. Стукали у хвіртки, пропонуючи  
своє майно в обмін на щось їстівне. 
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  Не диво, що почали того року розповсюджуватися чутки про «зо-

лотого листа» від Бога, який обіцяв тяжку кару людям в день скорого 
Страшного Суду. Закінчувався лист проханням, переписавши сім 
разів, роздати його іншим, а неписьменним зачитати. Поява цього 
листа трактувалася так:  «Дві пастушки бачили, як він спускався з 
неба на землю». 

− Надівайте, люди, хрести! Готуйтеся до Страшного Суду! – місце-
вий юродивий, звертаючись до людей,  волав уночі на вулицях села.

  
  Коли на початку робочого дня обхід хворих був перерваний 

неочікуваним викликом до головного лікаря, доктор Штерн не міг 
навіть припустити, з ким зведе його доля цього разу. 

− Перший секретар райкому партії потребує негайної допомоги. 
Можлива навіть госпіталізація. Візьміть із собою все необхідне. 
Автомобіль чекає на Вас біля входу. 

  Незнайомець, що сидів на задньому сидінні автомобіля, нагадав 
Юрію Вікторовичу партійних функціонерів часів військового кому-
нізму – така ж сама новенька шкірянка та  хромові чоботи зі скрипом.    

  Пригальмували біля старовинного особняка в тихому передмісті. 
Фронтон будівлі з красивим візерунком латинської літери «L» ховався 
за стрункими горобинами. Якби не вартовий біля вхідних дверей, 
можна було б припустити, що сюди ось-ось буде подано карету, щоб  
респектабельний власник будинку в супроводі поважної дружини 
й численної  дітвори мав змогу поїхати в напрямку торговельних 
рядів за традиційними подарунками до Великодніх свят, які вже 
наближалися. Втім не лише вартовий контрастував з ідилією місь-
кого передмістя. Стежка біля будинку, ганок і  дерев’яні сходи були 
густо вкриті осколками битого скла та штукатуркою, що місцями 
обсипалася. Здавалося, ураган небаченої сили пройшов над старо-
винним особняком, побивши й пошматувавши все, що можна було, 
позбавивши людей розуму й рук, щоб негайно покінчити з безладом, 
довести до ладу те, що вціліло. Чи не тому обминали будинок деся-
тою дорогою богобоязкі жебраки, а зігнута постать двірника, який 
збирав під вікнами бите скло, нагадувала знак питання?  
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− Сюди проходьте,  − чоловік у шкірянці вказав Юрієві Вікторо-

вичу на  двері другого поверху. 
  Кімната, до якої увійшов доктор, виявилася надто темною, щоб 

можна було щось угледіти. Довелося стати на стілець, розсунути  
важкі гардини та впустити денне світло в приміщення. Лаковані 
старовинні меблі, кришталева люстра, ліпні карнизи – кожна деталь 
інтер’єру свідчила про витончений смак і чималі статки колишніх 
власників особняка. В кутку кімнати, куди майже не потрапляло 
сонячне проміння, стояв шкіряний диван.  На нім − не мужній чоло-
вік – лежала жінка середнього віку, лоб та щоки якої посіло дрібне 
ластовиння, а пальці рук пожовкли від курива. Яскрава пляма пледу 
– ним була вкрита нещасна  – та жах від самої думки про те, що  від-
бувалося в цій кімнаті кілька годин тому, перешкоджали докторові 
одразу впізнати  в незнайомці  Прісю, колишню свою куховарку. 

  Вона була за межею розуміння того, що відбувається. Мертовна 
блідість обм’яклих  рис обличчя підказала лікареві, що хвора навряд 
чи транспортабельна. Про те, що над нею довго знущалися, свідчили 
численні гематоми м’яких тканин та рвані рани на тілі. 

  Доставлена з великою обережністю в стаціонар районної лікарні,  
забезпечена належним наглядом і лікуванням, Пріся залишалася 
протягом кількох днів непритомною. Доктор Штерн здогадався,  що 
хвора прийшла до тями, коли побачив власника шкірянки,  який за-
ходив до її боксу. Тека в руці чоловіка однозначно вказувала на те, 
що розслідування справи розбійного нападу на першого секретаря 
райкому партії не стоїть на місці. Але Пріся була ще надто слабка, 
щоб тривалий час давати свідчення. З метою запобігання погіршення 
стану хворої, в її покої мав бути лікар. Доля давала докторові Штерну 
можливість почути, що повідомить слідчому жінка, котра, на його 
думку, була причетна до зникнення Лізи, його першої дружини.  Не 
скористатися такою можливістю він не міг. ¬ 

  Юрій Вікторович стояв у лікарняному покої, дивлячись у вікно, 
в той час, як слідчий, присівши на стілець біля ліжка хворої,  від-
крив свою теку. 

– Перш за все запишіть таке,  – голос Прісі був слабкий, але док-
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тор, хоч і стояв на відстані кількох кроків від хворої, чув кожне її 
слово. – Мені помстилися. Розпорядженням райкому партії частину 
продуктів, виділених тюрмі, було передано шкільним їдальням. 

  Пріся помовчала, потім додала: 
– Далі говоритиму конфіденційно. Хай той, хто стоїть біля вікна, 

вийде.  
 Увечері того ж дня доктор Штерн ошелешив дружину несподі-

ваним запитанням: 
− Пам’ятаєш, Наталю, нашу куховарку Прісю?
  Наталя Йосипівна  щойно вклала спати доньку і влаштувалася 

на канапі поряд із сином. Тикаючи пальчиком у сторінку розгорнутої 
книжки, малюк  намагався озвучити якесь незрозуміле йому  слово. 

– Вік би  не згадувати про неї, − відірвала свій погляд від книги  
дружина. – Її прізвище – Сіра, якщо не помиляюся.  

− Світ тісний, моя голубонько, − Юрій Вікторович сів на канапу, 
поправив на плечі сина сорочку. – Колишня куховарка від недавнього 
часу − перший секретар райкому партії. Ти, звичайно ж,  чула про 
розправу над нею. Знаєш, у чиєму будинку це сталося?

− Звідки мені  знати?
− У колишньому особняку пана Липницького, власника економії. 
− Заступництво Казимира Адамовича було надійною гарантією  

стабільності прибутків мого покійного батька, − зітхнула Наталія 
Йосипівна. Помовчавши, запитала: − Як почуває себе Пріся?

− Іде на поправку. 
− Сподіваюсь, вона ні в чому не терпить нужду?
  До честі подружжя, німа сцена після такого запитання не пере-

творилася на паплюження вищезгаданої особи. Асоціації ж, викли-
кані згадкою про  розправу над Прісею, спонукали подружжя вкотре 
замислитися над усім, що було пов’язане із загадковим зникненням 
першої дружини Юрія Вікторовича. Пріся привласнила собі свого 
часу гроші та його квартиру.  Та чи причетна вона була до зникнення 
Лізи? Це запитання, мабуть, назавжди залишиться без відповіді.  То 
були часи воєнного лихоліття, котрі пішли в минуле, проте кожен 
із  подружжя був далекий від думки, що всі негаразди залишилися  
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позаду. Можливо, тому доктор дозволив собі  пофілософствувати:

− Ти, мабуть, знаєш, Наталю, що нашими далекими предками 
були беззбройні істоти, позбавлені можливості відразу завдавати 
один одному смертельних травм. Виходячи з цього, їм не потрібні 
були потужні гальма щодо взаємних убивств. 

− Ти говориш про австралопітеків?
− Саме про них, − ствердно хитнув головою доктор. На прикладі 

своєї дружини він неодноразово пересвідчувався в тому, що київська 
гімназія Дучинської не лише давала своїм ученицям міцні знання, 
вона вчила постійно працювати над їх удосконаленням. Відомості 
про австралопітеків  щойно з’явилися в деяких друкованих  виданнях.

 – Вони використовували каміння, кістки й інші предмети для 
захисту та нападу. Тією ж зброєю розколювали один одному черепи. 

− Ти хотів сказати, що те ж саме відбувається тепер? – Наталія 
Йосипівна прислухалася, чи не прокинулася в сусідній кімнаті дочка. 

  Юрій Вікторович перейшов на шепіт:
− За всіма законами природи ці диваки мали стати жертвами при-

родного відбору.
− Завдяки чому вони вижили?
− На мою думку, перші представники homo sapiens  винайшли 

новий, невідомий природі механізм  обмеження агресії. 
− Ти  вважаєш?
− Безперечно – одне: життєздатність соціальних груп залежить 

від того, наскільки технологічна могутність урівноважується якістю 
культурної регуляції, розвитком моралі та права. Там, де цей баланс 
порушується, людей чекають кризи й катастрофи. Отже,  кращі 
людські якості виходять із необхідності спрямовувати агресію в 
конструктивне русло. Творчість, дружба, любов, почуття гумору й 
відчуття прекрасного – все це перетворені форми агресії. 

− Вважаєш, що обмеження агресії – необхідна умова життєздат-
ності соціальних груп?

− Саме так. Що ми маємо на цей час? Проголошено, що життя 
окремої людини не має цінності й варте лише того, щоб покласти 
його на вівтар боротьби за ідею  перемоги світової революції.  Прин-
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ципи моралі будівників комунізму замінюють совість, постанови 
зверху – власний розум, а партійні лідери − самого Бога. До чого ми 
прийдемо з такою мораллю?

− Любий мій, далі йти нікуди, − зітхнула Наталя Йосипівна,  − 
вже прийшли. Голодне село потяглося в місто за їжею. Йдуть піш-
ки, їдуть верхи, на підводах, залізницею, човнами й пароплавами.  
Примудряються перевозити закуплені харчі в домовинах. Хліб став 
об’єктом спекуляції. Його купують у місті за комерційною ціною 2 
карбованці 50 копійок, а продають по селах за 10-11 карбованців за 
кілограм. Типовий випадок, що відбувся на базарі: зголоднілий чо-
ловік поспіхом злизує зі своєї руки сметану, а обурена торговка – в її 
бідон сунув охлялий руку – молотить нещасного палицею по голові. 
Сьогодні знову не вдалося отоварити хлібні картки. Дуже хвилююся 
за сестру та її дітей. Треба якось їх підтримати. 

− Допоможемо, чим зможемо.
 
  До того часу, коли вік та пов’язані з ним хвороби змусили овдо-

віли маму Юрія Вікторовича піти назустріч пропозиції сина й пере-
братися зі Спартаківського району, що на півдні України, у Бровари, 
подружжя Штернів спромоглося придбати будинок на околиці міста. 

− Лихо в нашому Фрейденталі! – голосила старенька, пересту-
паючи поріг. – На чистих парах з’явилася озима совка, знищила всі 
двісті гектарів посівів. Пішли люди в поле, щоб її зібрати, а тут, як 
на зло, підморозило, і клята гусінь пішла в землю, ніби її й не було. 
Орють люди землю під яровину, а засівати нічим. Чи не погибель 
стукає в двері? 

  Не дивина, що в особі Грети Оттівни знайшла Аня Штерн, що вже 
підросла, не лише турботливу бабусю, але й умілу наставницю, котра 
знаходила неабияке задоволення від навчання онуки німецькій мові. 

− Дуже дивно, бабусю, що ти не вживаєш заперечення «kein» 
перед іменниками, замість цього говориш «nicht ein», − звернулася 
якось до старенької Аня. 

− Нема в тому нічого дивного, Енхен, − так Грета Оттівна за-
звичай зверталася до своєї онуки. – Розмовну німецьку я вчила не 
за підручниками.   Говорю, як усі в нашому Фрейденталі. Можливо, 
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за часів переселення наших співвітчизників до Російської імперії 
такого слова в німецькій мові ще не було. А може…

− Не переймайся, бабусю, − засміялася Аня. – Головне, ти знаєш 
те, чого в підручниках немає. 

− Так, дитино. Навчу тебе «Отче наш» − «Vater Unser», − молитві, 
яку моя мати читала  щоранку. 

− Обов’язково навчи. Тільки не сьогодні, – заперечила Аня, по-
правляючи перед дзеркалом  білі пасемця волосся. – Я маю скласти 
валізу.  

− Знову хочеш навідатися в село? Погана звичка − в сімнадцять 
років щонеділі кудись їхати! – сплеснула руками старенька. – Знаю, 
про кого ти мрієш! Бачила якось,  із ким стояла біля хвіртки. Вродли-
вий юнак і  поводиться з тобою, як я помітила,   шляхетно. Хто він?

− Микола, бабусю. Майбутній лісничий. 
− Царське ім’я у юнака. Проте, показуватися з ним на людях − не 

варто. 
− Чому, бабусю?
− Огудять тебе, якщо парубок не засватає. 
− Не час нам думати про  одруження. Закінчимо навчання, тоді 

– інша справа. І хвилюватися тобі, бабусю, не варто. Не сама  я їду, 
з татом. 

  Спостерігаючи за онукою, Грета Оттівна неодноразово помічала, 
що жила дівчина з постійним відчуттям радості, нехай далекої, але 
вже існуючої в її мріях, тому – реальної, такої, що була призначенням 
її долі, генеральною лінією життя. Сама ж Грета Оттівна з роками 
прийшла до розуміння того,  що головне – залишатися протягом 
усього життя непоміченою в цьому світі, ніяк його не деформувати, 
щоб, відійшовши за межу, не залишити щось по собі гіршим, помер-
ши, просто піти в природу, «обійняти кущі», як то кажуть  монголи.

 
  Поля − дочка Галі й Андрія − не розуміє, в чому її провина. Яке 

лихо в тому, що вона підійшла до тітки Софини? Хворіє тітка, не 
встає. Відвіз би її дід Семен у лікарню – не приймуть, бо не кол-
госпниця тітка. Розтирали їй спину несоленим смальцем, пила Со-
фина гаряче молоко з борсуковим жиром, поки не прийшли до хати 
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активісти, не забрали все їстівне. Лежить тітка, виснажена й бліда. 
Кашляючи, спльовує криваву слину  в жерстяну баночку. Хотіла Поля 
винести те, що було в тій баночці, замінити пісок на чистий, як це 
робить мама, − не дозволили. Батько й дід наказали сідати за уроки, 
в той час як самі заходилися зривати в хаті мостину. Дуже хотілося 
Полі спитати тітку, що шепотіла вона вчора мамі, навіщо загадала 
дістати зі скрині весільне вбрання, подарувала їй   своє намисто й 
люстерко. 

  Поля не розуміє, чому захворіла мама. Вчора знову не було чого 
їсти, тому наламали калини й зробили з гілок відвар. Густий такий, 
темний. Кожен випив по кухлю. Всім – нічого, а мама стогнала вночі. 
Вранці виніс тато маленький закривавлений згорток у кінець городу 
й закопав його там. 

  Сидить Поля за столом, схилившись над зошитом. Дуже хоче 
їсти. Вранці випила кухлик води і з’їла два коржики з полови. Тітка 
Одарка − ходить по селах із торбою −  дала Полі дві дрібні картопли-
ни. Якщо з’їсти більше, як це зробив тітчин чоловік, можна померти. 
Загорнуть тоді тебе в рядно, що лежить на печі, віднесуть у дальній 
куток городу, покладуть у яму й закидають грудками мерзлої землі. 
Поля уявляє себе мертвою, рука дівчинки починає тремтіти, сльози 
навертаються на очі, заважають писати, від чого літери робляться  ко-
собокими, зависаючи одна на одній, спотикаються на рівному місці, 
наче п’яні дядьки, що налякали Полю  на ярмарку в сусідньому селі. 
Доводиться стежити, щоб крапля чорнила не злетіла з кінчика пера. 
Але ж як це зробити, коли вертка ручка, що залишає фіолетовий слід 
на пальцях, ніяк не хоче слухатися?  Необережний рух – і чорнильна 
пляма лягає на голови двох «дядьків», що скособочилися на краю 
сторінки. Дівчинка сутулиться, сопе над зошитом. 

  Ляпка нагадала Полі вчорашній випадок у школі, коли друго-
річник Федько – сусід по парті – примудрився вивести в її зошиті 
образливе слово. Хлопець ходить до школи в її нових чобітках, а 
його сестра Наталка − в спідничці, котру їх батько стягнув з Полі, 
коли робив обшук. Це він, дядько Данило, вихав у школі язиком, як 
пес хвостом:
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− Годі вже моїм дітям «Кобзаря» читати! Прийде час, усіх кобзарів 

заженемо за сині хмари!
  Місяць лютий питає, чи взутий. Дід Семен підбив старі чобітки, 

змастив їх дьогтем, попри це в Поліни онучі щодня вологі. Мама 
просить не ображатися на Федька й на його сестру. А Поля й не 
ображається. Проте ніяк не може збагнути, чому колись добрі й 
привітні дядечки, які раніше, посміхаючись, ручкалися з дідусем та 
татом, вдираються в хати, як злі розбійники зі страшної казки,  та, 
погрожуючи зброєю, забирають одежу й взуття, спустошують комори 
й льохи, виносять останнє, залишаючи людей голодними та босими. 
Із жахом чекаючи  Божої кари на голови цих розбійників,  Поля за-
крила обличчя руками, коли один з них, мацаючи рукою за образами, 
скинув додолу ікону Богородиці, примовляючи: «Не згодиться Богу 
молиться, будемо цим мотлохом горшки накривати!»  Старовинний 
оклад з тріском розвалився, безбожник шугонув святий образ носком 
чобота під лавку, проте ніяка громовиця з неба не вдарила, не по-
карала нехриста. З того часу Поля сумнівається, чи дійсно Господь  
такий всюдисущий та  справедливий, як то каже мама, і чи варто до 
нього звертатися. 

  Дописала рядки. Тепер можна відволіктися. 
  Тато й дід, упоравшись із мостиною, намагаються спустити під 

піл важку торбу. Самі – худющі, ноги в обох розпухлі, ледь рухаються, 
а тут ще й щілина − вузька. Доводиться відсипати частину вмісту 
торби в ночви. 

  Поля бачить те, задля чого батько й дід почали сьогодні зранку 
вовтузитися, і дуже дивується. На дні ночов  золотавиться відбірне 
жито, красиве й чисте, без домішок. Підходь, бери пригорщами! 
Дівчинка пам’ятає, яке приємне жито на смак. Бувало, розкинувши 
руки, наче пташка на лету, бігала Поля  стежкою в житі до діда на 
млин.  Босі ноги ледь торкалися землі, сполохані бабки безшумно 
зринали вгору, а тугі колоски приємно лоскотали долоні. Якщо 
втомлювалася, хотіла їсти, зупинялася на хвильку, зривала колосок, 
терла його між долонями, здувала неїстівне, а зерно клала до рота. 
Жувала повільно, не кваплячись. Смак літнього вітру, теплого дощу 
й ласкавого сонця – в одному ковтку. 
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− Протриматися треба зиму, а там уже легше буде, −  заспокоює 

онучку Семен, стоячи на колінах та шукаючи зернята, що випали.  − 
Навесні прокинеться в землі коріннячко всіляке, зазеленіє травичка, 
бруньки на деревах з’являться,  –  якось прогодуємося. Рибки впій-
маємо, коли скресне крига. 

  Перехрестившись, дід припадає губами до щілини між мости-
нами, із силою втягує в себе повітря, шукає язиком у роті зерно й, 
задоволений собою, розпрямляється.

 – Дасть Бог, засіємо навесні ділянку за хатою, дочекаємося вро-
жаю.  Сховати треба насіннєве зерно, щоб недобрі люди не знайшли. 
А поки що візьми ось це, − наділяє внучку жменею коштовного 
продукту. − Але відразу не їж, поклади у водичку, нехай набухне. 

  У долонях Поля тримає жито. Це про нього в школі говорять:
− Діти! У куркулів очі завидющі, руки загребущі! Що їм користь, 

іншим – хворість. Куркулі не хочуть допомогти робітникам продо-
вольством, тому ховають хліб, гноять його в землі. Ваш обов’язок 
– бути пильними, розповідати про такі випадки в школі.  

  Поля не завжди вірить тому, що кажуть. Вона добре знає, що у 
її діда руки  –  не загребущі. В хаті нема хліба й понюхати, і в неї, 
так званої куркульської онуки, від голоду живіт пристає до спини, 
збирається в роті слина від однієї думки про їстівне. 

  Поклавши кілька зерен до рота, дівчинка замислюється. Йти до 
школи – боязно. Голодні хлопчаки за обіцяний черствий сухар штов-
хнули вчора двоюрідну сестру Тетянку –  дочку тітки Одарки –   під 
гору в замет. Потім не поділили між собою той сухар і побилися. А 
Федько, який щодня  підбурює хлопців таке чинити, стояв на горі 
й реготав, хапаючись за боки, коли Тетянка, втопивши  валянці в 
заметі, босоніж бігла додому. Звичайно ж, простудилася, захворіла. 
Полі шкода сестру. За яку провину  так з нею повелися? Не жалілася 
нікому й не дражнилася. Навіть списувати своїм кривдникам давала.

  Поля розтулює долоні, висипає жито в миску.  «Залити треба 
водою й попросити маму зварити завтра кутю. Оце буде страва! Всім  
–  по ложці, а тітці Софині – дві. Щоб скоріше одужала, бо нема їй 
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щастя без здоров’я». Поля здогадується, навіщо знадобилося тітці 
весільне вбрання. «Засиділась Софина в дівках. Закінчиться піст – 
буде весілля. Старости вже приходили, жених – показний. Буде в 
домі радість». 

  На печі тепло й сонно. Поля спить, їй сниться лісова галявина 
та вона сама з повним глечиком духмяних суниць.  Переміщатися в 
просторі,  підніматися над землею уві сні  − легко й приємно.  Ди-
тина сміється, прокидатися не хоче. Все, що відбувається поза сном, 
здається недоречним та невчасним. Якби не випустила глечика з рук, 
не розбився він об землю,   довго б літала Поля уві сні. Через те, 
що ягоди розсипалися, загубилися в траві, дівчинка прокидається,  
розплющує очі. 

  На запічку нікого немає, це означає, що Антон кудись побіг.  
Добре, якщо є старший брат! Відвіз учора Полю на санчатах до шко-
ли, після уроків зустрів. Напоумив Федька, щоб не здумався той її 
кривдити. Ще невідомо, яка капость збреде в голову веснянкуватому 
сьогодні. Невже пообіцяє голодним хлопцям знову щось смачненьке? 
Мати кажуть, що за шматок  хліба нині  не те, що під гору − в опо-
лонку штовхнути можуть!

  Чогось тихо в хаті. Напевно, пішли батьки на поле шукати під 
снігом мерзлу картоплю, а її пожаліли, не забрали з собою. Руки й 
ноги у Полі – тоненькі, ніби  соломинки, а живіт – великий. Чомусь 
не кашляє більше тітка Софина. Яке лихо змусило молитися перед 
образами дядька Кирила? Незрозуміла тривога холодить дівчинку 
зсередини, жахлива здогадка голкою пронизує маленьке серце. «Ні! 
Тільки не це!» Передчуття  невідворотної біди змушує дитину заби-
тися на печі в куток, залізти з головою під рядно. «Колись наїдалися, 
тепер висипляємося», − пояснює собі  подумки таку поведінку. 

− Злізай уже, доню, з печі. Попрощайся з новопреставленою.
  Зусиллям волі Поля примушує себе зробити, що її просять. Чиїсь 

тіні виносять те, що залишилося від тітки Софини, з хати. В голові 
у Полі  лише одне  запитання: «Чому вона у весільному вбранні?» 
Незабаром тіні повертаються, сідають на лавки. Дівчинка здогадуєть-
ся, яке вариво пропонує мама людям замість поминального колива. 
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Коли черга доходить до Полі, дитина знаходить на дні полумиска 
кілька розварених зерен  жита. Робить спробу виловити їх з відвару, 
але дзвін у вухах, що посилюється, поглинає всі інші звуки. Рука 
впускає ложку на підлогу. 

  Плаксиві нотки в голосі мами приводять Полю до тями. 
− Знепритомніла дитина від голоду. Зовсім охляла донька. Шкіра 

й кістки лишилися на малій – насилу ходить і мовчить, словечка від 
неї не почуєш. А вчиться добре. Звідки лише сили беруться? 

  Поля розплющує очі й бачить тітку Орину, її сина Миколу, що 
іменується в селі з недавнього часу Миколою Олексійовичем, і Аню 
Штерн – приїхала відвідати Ліду Йосипівну з Броварів. Поля чула 
від мами, що син тітки Орини вивчився на лісничого й отримав при-
значення в Моровське лісництво, що за декілька кілометрів від села.  
Дівчинці приємно бачити цих вродливих, а головне, доброзичливих 
людей, які нею опікуються. Хоче почути, що ще про неї скажуть, 
тому заплющує очі. 

− Галю, віддай нам свою дочку на деякий час, − говорить тітка 
Орина. – Їжею не перебираємо, але голодувати дитина не буде. 

 Погодиться мама, прийме пропозицію тітки Орини чи залишить 
дочку  вдома?  

  Поля бачить сльози в маминих очах.
− Уже і в пеклі гірше не буде! Забирайте доньку, якщо погодиться. 

Затримувати не буду. Спасибі скажу. Дитина має рости, не в’янути. 
Може статися, що випаде нам доля піти вслід за Софиною. Наділити 
тебе, доню, на прощання нема чим.  Хіба що ікону візьми. Нехай 
оберігає тебе Матір Божа.   

  Увечері того ж дня сидить Поля за столом у хаті своїх родичів і п’є 
теплий яблучний узвар. Порадившись у родинному колі, вирішили 
негайно зняти мірку з її ноги, щоб зробити замовлення місцевому 
чоботареві.

− Тільки гроші переведете, – відповідає на це дівчинка. – Прибі-
жить до хати Федьків батько – чухнуть нові чобітки, наче їх  не було. 

− Заговорила! А я вже збирався в лікарню тебе завтра везти, – радіє 
Поліному воскресінню Микола. 
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  Посмішки на обличчях благодійників, теплий напій та м’яка по-

стіль роблять свою справу. Того вечора Поля засинає швидко і спить 
так міцно, що наступного ранку не може згадати, що їй наснилося. 
Пам’ятає лише, як співала уві сні:

                                         «Іди, іди, дощику,
                                          Зварю тобі борщику
                                          В полив’янім горщику».

  Лиха тому зима, в кого кожуха нема, чоботи – ледащо і їсти нема 
що. Голод бере хату Козаченків у полон, диктує свої умови. Про їжу 
наказує забути, очі застилає туманом, комаром-кровопивцею дзве-
нить у вухах. Плутаючи думки,  тягарем лягає на плечі, вдень і вночі 
шепоче:  «Спати…Спати…»

  Шукаючи зерно, зібрали й просіяли в клуні землю, перебрали 
солому,  обламали й заварили молоді гілки  дерев, що є поблизу. Від-
варом кори й запареною половою частує Галя  не вперше своїх рідних. 

 Уже й лютий на підході, зима має збирати свої манатки, а не 
збирає,  проклятуща! Голод і зима – наче чоловік та жінка в поганій 
сім’ї. Він − позбавляє сил, вона − морозить. 

− Лежіть, тату! Черінь зараз нагріється. 
  Галя, незважаючи на постійний дзвін у вухах, топить піч. Вкрай 

змарнілий Семен ледь тримається на ногах, проте щоранку прагне 
хоч здалеку, хоч краєм ока поглянути на колишній свій млин. Тому, 
прокинувшись удосвіта, дивиться у вікно, перевіряє за звичкою, чи 
є вітер, і збирається, голодний, у дорогу. Далеко не йде. На милицях, 
по заметах − до найближчого повороту, а вже там, натягнувши на 
очі шапку,  – гадає, що так його не впізнають – повисає на чужому 
плоті й,  думаючи свою думу, починає спостерігати. На вітрі та від 
постійного напруження, а може, з іншої причини, очі старого почи-
нають сльозитися. Інколи ворушить Семен губами, ніби заклинання 
шепоче або молитву.  Про те, що наміри його чисті, а душа – незло-
блива, здогадатися легко. На жарти випадкових перехожих старий 
не реагує, в суперечки не вступає. 

− Галю, біжи скоріше! Батька твого знову вітром з плоту здуло! 
– зазирнула вчора  до хати сусідка. – Не дай, Боже, задубне в заметі. 
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  Зять і син довели Семена до хати, веліли лізти на піч, просили 

не ходити  більше за ворота. Антон подав дідові теплого відвару. 
− Навіщо Ви туди ходили? 
  Нічого не відповів онукові старий, лише посміхнувся своїм 

думкам. На вмовляння дочки ніяк не відреагував. 
  Тому стежить Галя, щоб не злазив батько вранці з печі, жаліє 

свого тата й боїться. Знає, що здатний він на відчайдушні вчинки, 
пам’ятає його крутий норов та прагнення наполягти в усьому на 
своєму. Щоб розважити старого, відігнати важкі думки, говорить із 
ним, поки топить піч:

− Коли Ви, тату, спали, приходив Роман. Приніс кілька картоплин. 
Гнилі, але їсти можна. Катерина перебирала вчора з бабами  картоплю, 
що в колгоспних буртах, там і розжилася. Казав, що Назар ходить 
щодня на Десну, пильнує, чи нема задухи. Обіцяв і нам рибки дати, 
якщо станеться  така оказія. Була б рушниця, пішов би в ліс, зайця 
підстрелив або кабана. Так нема її. Здав, коли наказали, − зітхнула 
Галя й підсумувала: − Не такі брати люди, щоб кинути рідню 
напризволяще. Не дадуть померти голодною смертю, − сказала й 
звела очі, щоб подивитися, як батько реагує на її слова. 

  На печі сопів Антон. 
− Ой, Боже ж мій! – сплеснула руками. – Нема батька!  Вигнав 

діда голод на холод. На дворі − мороз аж тріщить. Синку, прокидайся!  
  Довго шукали онук і дочка того дня Семена. Спочатку пішли 

туди, звідки  мав старий звичку спостерігати за млином, − не знайшли. 
Зазирнули до всіх родичів – діда й там не було. Одарка зі старшою 
дочкою, Назар та Роман,  долучившись до пошуків, відіслали вкрай 
змучених Галю та Антона додому, самі ж обійшли все село. Обідньої 
пори до них приєдналися Андрій та Кирило, що повернулися з лісу. 
Навіть у сільраду зазирнули та в колгоспну контору. Ніби крізь зем-
лю провалився Семен! Ніхто його не бачив, нікуди він не заходив.

  Коли сутінки кинули на село тіні, прибігла  сусідська донька, 
кинулася до Галі:

− Тітонько! Батько кажуть, що бачили вашого діда на млині. 
 Цього разу шукати Семена довелося недовго. Завірюха, що по-
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крила білим саваном навколишні поля й городи, втопивши вітряк 
у заметах, обійшла своєю увагою розчищену напередодні під’їзну 
дорогу. Колишній господар млина  сидів, задублий, на камені-жор-
нові, який разом із братами поклав колись перед вхідними дверима. 
На припорошеному снігом обличчі небіжчика заклякла поблажлива 
усмішка, закоцюблі руки міцно тримали полотняний вузлик із чи-
мось пильним. 

− З ранку до вечора допомагав нам Семен на млині, − коментував 
події минулого дня колгоспний мірошник, що прибіг сюди. – А як 
намірився йти   додому, хотів я йому потайки насипати в кишеню 
жита – відмовився! Попросив дозволу зібрати те, що змели віником у 
куток. Зрадів, що не відмовили. Зібрався вже йти зі своїм вузликом, а 
тут, як на гріх, жінка моя прибігла. Корова надумалася в такий мороз 
телитися! Пропаде теля, якщо не занести його в хату. Що було ро-
бити? Аби кому млина не довіриш. Тут Ваш батько взявся мене під-
мінити. Біжи, мовляв, Петре, додому, ні про що не турбуйся. Не знав 
я, що з отеленням затримка вийде. Ключ від млина забрав із собою. 
Треба було його вашому батькові залишити! – бідкався мірошник, 
вішаючи на двері замок. – Виходить, що замерз Семен, охороняючи 
колгоспне борошно від недобрих людей. 

  На санях привезли небіжчика додому, занесли в хату і лише тоді, 
звільнивши батьківські руки від коштовної ноші, розв’язали вузлика. 
Купка сміття впереміш із житом на шматку домотканого полотна 
лежала на столі під образами, коли виряджали Семена Козаченка в 
останню путь.  

  Кожен, хто йшов попрощатися з покійником, приносив із собою 
щось їстівне, клав на стіл. Хто – жменю сушених груш, дехто – одне 
чи двоє яєць або декілька картоплин. 

  Виряджати Семена в останню дорогу прийшла вся рідня, зійшли-
ся  ті, хто пам’ятав його ще заможним. Не обійшов того дня Семенову 
хату Петро Мовчан – колгоспний мірошник −  та його жінка Мотря. 

  Отець Михайло, котрий відспівував небіжчика, був надзвичайно 
зосереджений.  Згадка про той день, коли, будучи ще молодим, до-
помагав Семен Гнатович біля церкви теслярам, не покидала на по-
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хороні батюшку. Оптимізм і впевненість у собі, які світилися тоді в 
очах заможного господаря, здавалося, були гарантією непохитності 
не лише селянського укладу, а й церковних канонів. 

  Мудрий священик, як ніхто інший із присутніх на похороні, 
розумів, що  надходить той час, коли мало хто ходитиме до церкви 
ногами. На руках  носитимуть хрестити, в машинах везтимуть він-
чатися, на катафалках – відспівувати. Говорити про це,   заглиблюва-
тися в роздуми з  приводу того, що вся людська культура займається 
висвітленням зіткнення життя зі смертю, нагадувати пригніченим 
горем людям про те, що хазяїн смерті – сам Христос, отець Михайло 
вважав недоречним. Проте роз’яснити цього скорботного дня роди-
чам покійного одну істину було необхідно:

− Смерть відділяє душу від тіла. Сприймайте могили ваших 
близьких як місця їх майбутнього воскресіння з мертвих і знаходьте 
втіху в тому, що саме там  душі й тіла покійних об’єднаються колись 
в одне ціле. 

  Біда біду бачить по сліду. Не минуло й кількох днів після по-
хорону Семена, коли пішов за межу його зять. Виснажений до краю 
організм Андрія відмовився приймати їжу. 

  У Галі, що ледь трималася на ногах, не було сили голосити за 
чоловіком. Пелена сліз, що застилала очі, заважала бачити щось на-
вколо; в напівзабутті майже не сприймалася реальність. Дзвін у вухах 
нещасної вдови заглушив усі інші звуки, коли опускали небіжчика в 
могилу. Глухо охнувши, втратила свідомість.  

  Опритомнівши в білому покої, не відразу зрозуміла, де знаходить-
ся. Перед очима все пливло, проте дзвін у вухах більше не докучав.

   Літня жінка в білому халаті, не по-соколівськи окаючи, грізно 
застерегла:

− Їсти поки що не проси! В тебе вже влили все, що було треба. 
Поїси, коли дозволить лікар. 

− Бабусю, де я?
− В Моровській лікарні. 
− Як я сюди потрапила?
− Лісничий тебе привіз, Микола Олексійович. «Експортників» ми 
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не лікуємо, бо  не дозволено, тому лежи мовчки, не говори зайвого. 
Не підведи нашого лікаря.

  За тиждень, повернувшись із лікарні, Галя зрозуміла, що може 
втратити й сина, якщо не зважиться на те, що не привиділося б їй 
раніше  в жахливому сні: будучи одвічною козачкою, піти в служни-
ці. Вагалася Галя недовго, бо нестатки гонять з хатки, і голодному 
лише хліб на умі.  Пообіцявши синові й братові приносити з міста 
сухарі, попрямувала одного дня до Чернігова, маючи на меті від-
шукати там гостинну родину, яка приймала колись її з Ориною як 
близьких родичів. 

  Молодший брат і син, пересилюючи слабкість, провели Галю до 
Максима. Заглибившись у своє, долали лютневі замети. Надокучлива 
думка не полишала Галю, відколи вирішала вона залишити свою до-
мівку:  «Чи слушно я чиню»? − знайти відповідь на це запитання мав 
допомогти Антон, який ішов поряд із матір’ю. Через те вдивлялася 
Галя час від часу в обличчя сина. Як ставиться він до того, що мати 
його залишає? Чи вистачить у підлітка сили протриматися до літа 
без материнської турботи  й тепла? 

  За брата непокоїлася менше. Не той він сокіл, котрого кожна 
ворона заклює.   Моторний Кирило й  пробивний. Не втримався на 
партійній посаді – заходився  теслярувати. Навесні знадобляться 
його руки людям.  Не пропаде. До того ж, любку хлопець має. Із тих, 
хто в колгоспі. Хороша молодиця, хоч і засиділася в дівках. Сама 
живе в батьківській хаті – де парубкове не пропадало! Сходьтеся та 
й живіть собі на радість. 

  Біля максимівського скитку попрощалися. Стримано, майже 
сухо, без емоцій та зайвих слів. Ні сльозинки не було в Галиних очах. 
Певно, виплакала всі  раніше.  

  Пішла своєю дорогою, не озираючись. Пронизливий вітер, що 
продимав  наскрізь хустку, незабаром ущух. Остудив голову – й 
гаразд.  За поворотом − знову поворот, доплентається Галя з Божою 
допомогою, куди намітила. Є в миру добрі люди.  Допоможуть.   
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  Тихо в хаті, лише чути, як цокають ходики на стіні. Дуня зга-

дує перший рік свого подружнього життя, коли їздила з Юхимом у 
Остер. Шукали  великого настінного годинника – саме такого бачила 
Дуня в домі відставного генерала, коли там прислужувала. Хотіла, 
щоб годинник у її хаті був з мелодійним боєм, будив ненав’язливо, 
не лякав ночами. Не знайшли такого.  Довелося купити ці ходики з 
механічною зозулею. 

  Про те, як лякав голосистий птах усіх щодня – годі й говори-
ти. Бувало, погодує Дуня дитину, вкладе її спати, а тут, як на зло, 
прийшов час верескливій зозулі прокидатися. І нічого не вдієш. За-
мовкнути не накажеш. Так і жили не рік і не два, здригаючись  від 
нав’язливого крику птаха-віщуна, не відаючи, чим обернеться для 
них день завтрашній. 

  Накувала механічна зозуля Дуні непросту долю, вибоїсту доро-
гу. Але дійшов до розуму чоловік, вийшли в люди сини. Здавалося, 
живи собі, радій тому, що маєш. Не так сталося, як бажалося. Тільки 
почало життя впорядковуватися – колективізація нагрянула, слідом 
за нею пришкандибала в село голодовка. 

  Не помітила безхитрісна Дуня, коли почали зникати з комори 
продукти. Потім замислилася. То яєчка перерахує, а то торбу з крупою 
по-особливому  зав’яже. Так і зрозуміла, хто вдома нечистий на руку. 

− Кого підтримуєш харчами, Юхиме? – звернулася до чоловіка, 
здивувавшись тому, як швидко схуднув вузлик із пшоном, що лежав 
у коморі. 

  Нічого не відповів Юхим, лише кашлянув у кулак і відвернувся, 
зробивши вигляд, що нічого не чує. 

− Юхиме, ти добре знаєш, що наші онуки не доїдають. Щоб їх про-
годувати, Ліда продала все, що могла, й голодує. Зарплатню вчителям 
постійно затримують. Купує в людей яйця по 4 карбованці, а здає їх 
у лавку по 20 копійок за десяток, щоб дали брусок мила. Борошна 
вчителям не виділяють, бо не виконав район план хлібозаготівлі. Не 
мовчи! Скажи, кому пшоно носиш?

  Юхим підвівся зі стільця, на якому сидів, потягнувся за картузом. 
− Ось так − кожного разу! Тільки-но з тобою заговорю, – тікаєш із 

хати. Говори негайно, де крупа! – сказала й серцем відчула, що зараз може 
трапитися щось таке, від чого все в її житті перевернеться догори ногами.  
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− Помирати буду – не скажу, − мовив глухо Юхим, мнучи в руках 

картуза. 
  Багато варіантів, куди могли подітися продукти, блискавично 

промайнуло в голові Дуні, коли від несподіваної здогадки підкоси-
лися ноги: 

  «Знову старого лиса видурили з лісу? Напевно, носить харчі в 
Максим, підкормлює колишню свою любку  з її онуками. Звабила  
Килина калачем, що не одженеш і бичем. Батька її та дочку, казали, 
звела в могилу дизентерія, а син завербувався на Донбас, і  –  як у 
воду канув».  

  Сваритися з чоловіком через те, що не дав Юхим сиротам по-
мерти голодною смертю? Своїми руками перевернути догори ногами 
подружнє життя? Краще солом’яна згода, як золотий немир. Ніколи 
не була Дуня скупою, а вже на старості тим паче не буде. З чужими 
людьми поділитися останнім шматком – не  шкода. Як же тут про 
своїх не згадаєш? 

− Давай, Юхиме, зробимо добре діло, заберемо невістку з ону-
ками до себе в хату. Досить уже їй з дітьми в шкільному закапелку 
тіснитися. Допоможемо Ліді, чим зможемо, а там, гляди, помириться 
вона із Сидором. 

  Наступного дня Лідія Йосипівна разом з дітьми перебралася в 
хату до  свекрів.

 
  Буває март за всі місяці варт. У березні − сім погод на дворі: сіє, 

віє, дме, крутить, мутить, припікає й поливає. Пронизливим вітром із 
дощем постукав того року перший весняний місяць у двері. Заскрипів 
мокрими віконницями, за одну ніч змивши сніг із солом’яних дахів, 
наситив кучугури льодяною вологою. Відпустивши мокрій стихії 
тиждень на усунення всіх ознак зимової величі, зменшив березень 
свою активність. Знесилився чи забув, з якою метою прийшов до 
осель живих тіней, – невідомо. 

  І пішли-пошкандибали один за одним схожі на сутінки дні – ні 
просвіту серед хмар, що нависли над землею,  ні бажаного тепла. 

  Саме тоді, ледь не провалюючись у ополонки, перейшла Десну 
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з боку Вовчка людська тінь. По тому, як волочила ноги, з яким зу-
силлям піднімалася на кручу, можна було припустити, що причина, 
яка спонукала голодну людину весняним бездоріжжям подолати 
неабияку відстань, була надто поважна.  

  Завернувши в безлюдний провулок, що веде від пристані до 
молодого сосняку, тінь, вчасно вхопившись руками за пліт, пере-
ступила через калюжу, не втопивши при цьому бурки з калошами в 
крижану суміш. 

− І хто воно пішов у «Бурдину Колошу»? – почулося з боку най-
ближчої хати. 

  Здавен відомо, що місцеві прізвиська бувають надзвичайно влуч-
ними. Проте, вони −  вкрай невиразні в порівнянні з загадковістю 
неофіційних назв  сільських завулків. Ось хоча б це! Коли й чим від-
значився  той Бурда, чиє дзвінке ім’я, а може, прізвисько, пов’язане 
з колошею, в незмінному вигляді переходить у селі з віку у вік, від 
покоління до покоління? Ким він був за життя? Вільним козаком чи 
кріпаком? Лісорубом, що звільняв це місце під село від вікового лісу, 
плугатарем, який вів тут першу борозну, чи теслею, котрий поставив  
собі хату в цьому провулку? Немає  й не може бути відповіді. 

− Напевно, Хома пішов до небоги. У Вовчку голодовка косить  
старих, і малих. Лише шкіра та кістки залишилися на старому. Та 
чи вдома Одарка? – міркував той самий голос. 

  Хирлява тінь, яку звали Хомою,  дійсно, прямувала до своєї небо-
ги. Про те, що Одарку важко застати вдома, бо ходить вона останнім 
часом з торбою, просячи милостиню, старий знав, але сподівався, що 
йому пощастить. У Соколівку, чимдалі від гострозорих односельців, 
приніс  він восени, коли стала Десна, торбу жита, сподіваючись на те, 
що врятує його родину цей хліб навесні від неминучої смерті.  Те, що 
тутешні люди неохоче доносять на сусідів, а активісти не відбирають 
у колгоспників останнє, у Вовчку знали, тому мав старий надію, що 
зберегла небога його зерно цілим і неушкодженим. 

− Добридень! Чи є хто вдома? – проспівав м’яким голосом старий, 
не знайшовши в хаті нікого з родичів. 

  Сліпуватий кіт, що сплигнув із запічка, потягся до Хоми й, не 
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впізнавши в ньому хазяїна, розчаровано махнув хвостом та й  по-
плентався під лавку. 

  Старий сторопів: «Живий кіт?» − він достеменно знав, що голод 
звів чоловіка Одарки в могилу. 

− Хто прийшов? – почулося з боку комори. 
  «Голос − небоги. Йшов не даремно», − подумав старий.
  За кілька хвилин, не маючи уявлення про те, що неписаний закон 

моральності «Не їж сам»  прийшов до них з прадавніх часів, черпали 
вдвох з глиняної миски рулі – воду з розмоченими в ній сухарями. 
Хліб та вода – жебраків їда. Сьорбали, не  дбали: хоч рідке, аби ба-
гацько.  За кращих часів додавали в рулі цукор. 

− Подають  сухарі? – поцікавився Хома. 
− Микола, син тітки Орини, не дає людям пропасти − дай йому, 

Боже, здоров’я. За роботу в лісництві розраховується продуктами. 
Голодним і хрущ м’ясо. А він то крупи дасть робітникам, а то – 
борошна. Відколи посів Микола Олексійович  місце лісничого, не 
жебрачу я більше. В лісі роботи багато. Тим і живемо. 

− Шкода, що не дожили до цієї пори твій батько та чоловік, сестра 
Софина та Андрій, царство їм небесне, − зітхнув старий. 

− Вічний їм спокій. Померли від голоду, а торбу з насіннєвим 
зерном зберегли. Знайшла Галя під підлогою після їх смерті. Є чим за-
сіяти навесні  за батьківською хатою ділянку, не буде вона пустувати. 

− А як же млин? 
− Почорнів і осів. Скрипить без догляду, але крутиться.  
  Відігрівшись та подякувавши небозі за те, що зберегла коштовний  

продукт, пішов Хома з торбою жита додому. Після того, як поховав 
сина, − звів голодний тиф його в могилу, − був старий єдиним году-
вальником у сім’ї. Сподівався потішити стару дружину й невістку з 
онуками. Не довелося. Тільки-но зайшов у свою хату – наскочили з 
погрозами із сільради, забрали те жито, ніби не було його зовсім. Хто 
доказав? Ніхто не признається. Плачем зайшлася хата Хоми − нема 
гіршої покути, як через своїх людей у себе вдома загибати. Умився 
старий солоними слізьми і, недовго думаючи, відшукав у шухляді  
чорнильного олівця, сів за стіл, поклав перед собою аркуш паперу 
й вивів тремтячою рукою:
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   «Дорогой всемирный вождь тов. Сталин! 
Я обращаюсь и к тебе с просьбой, горе и мученье заставляют. Я 

самый несчастный в мире, хочу жить, но не можно, умираю с голоду. 
Подкрепи ты меня и мою семью, пришли хлеба и сала. Подкрепите, 
товарищи, от голодовки Остёрский район. Пусть мы не умираем в 
завоеванной стране от голода, смерти нет, а кушать хочется. 

                                                                                         Хома Вовченко».
  Вилив старий на папір своє горе й, ніби то, заспокоївся. Голодний 

і вбогий – немов святий, нічого не боїться. Ліг, не роздягаючись, на 
лаву, поклав шапку під голову й провалився в сон. 

  Проте, недарма кажуть, що ранок мудріший за вечора. Перш 
ніж вкласти послання Сталіну в конверт і заклеїти, здогадався Хома, 
перечитавши написане, обміркувати ситуацію. Подумавши, що він 
робить, посміявся із самого себе.  Якби на той час у хаті була дружина, 
дуже б здивувалася тому, як ретельно порвав її чоловік листа, над 
яким напередодні протягом усього вечора кліпав очима. 

  Хто топиться, той за соломинку вхопиться. Того ж дня, перего-
воривши з домашніми, поспішив Хома вбік Моровського лісництва, 
сподіваючись отримати там роботу, сумлінною працею заробити для 
себе й своєї родини на шматок хліба. 

 Зрадів старий, наблизившись до Десни, коли серед хмар, що 
низько нависли над навколишнім краєвидом, побачив незначний 
просвіт. Здалося навіть, що трохи потеплішало.

  Відколи місцевий ерудит Іванович повернувся з дипломом  до 
рідного села, минуло кілька років. Працював спочатку  вчителем, 
через три роки став завучем,  а на той час, про який ідеться, наказом 
по Остерському райвно Яків Іванович Бобрицький був призначений  
директором Соколівської семирічки. 

  Сказати, що зазнав він на цій посаді неабияких труднощів, не 
сказати нічого, тому що не було шкільної проблеми, якою б не пере-
ймався молодий директор. Укомплектування школи кадрами, забезпе-
чення навчального процесу, вчасне завезення дров до опалювального 
сезону,  організація перепису дітей шкільного віку, залучення батьків 
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до поточного ремонту – ось неповний перелік невідкладних справ 
директора сільської школи. Якщо додати до цього покладений на 
нього обов’язок забезпечити вчителів комунальними послугами, − 
виходить, що вникати в усі деталі навчального процесу ніколи. Проте, 
вникає. Відвідує уроки вчителів, не проминає нагоди поспілкуватися 
з ними за неформальних  обставин. Ось і сьогодні, повертаючись 
після педради додому, розговорився з Лідією Йосипівною. 

− Такий в Соколівці суржик, що ні в тин, ні у ворота, – бідкалася 
вчителька української мови. − Замість «він» кажуть «вуон»,  − диф-
тонг «уо»,  замість «сокира» − «тапуор», замість «чоловік»  –   «ча-
лавіек» і так майже в усіх словах, де є м’яке «і». Добре, якби тільки 
говорили  – пишуть. Учора був диктант у третьому класі –  багато 
помилок. 

− Правильне користування мовою робить нас людьми. Дифтонги 
в місцевій мові є. Ви не думали, звідки вони взялися? В сусідніх 
Моровську й Максимі говорять інакше. 

− Що інше сільце, то інша вимова. Але дифтонги зустрічаються 
тут усюди.  Вважаю, що причину слід шукати в географічному по-
ложенні Остерщини. Поруч – Білорусія. Моровськ протягом багатьох 
сторіч мав тісні зв’язки з усією Україною й не лише з нею, тому 
розмовна мова там наближається до літературної української. Що 
стосується Максима, впевнено можна сказати одне: лише детальне 
вивчення історії села допоможе зробити  висновки щодо особливос-
тей   тамтешньої мови.  

− Так то воно так.  Проте навряд чи хтось візьметься за цю справу.  
Ідея суцільної русифікації міцно сидить у головах можновладців. 
Кількість годин української мови в шкільних програмах навмисно 
зменшується. 

  Помовчали. Ні Яків Іванович, ні, тим паче, Лідія Йосипівна 
ніколи не замислювалися над тим, відколи й чому ходити разом до-
дому з педрад  стало для них звичною справою. Будучи впевненим 
у тому, що не сидить учителька з дітьми в нетопленій хаті, оскільки 
живе зі свекрами, директор  поцікавився: 

− Дрова у вас є?
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− Свекор носить із лісу хмиз, тим і топимо. Багато диму, та  мало 

тепла. 
− Потерпіть трохи. Лісничий обіцяв виписати вчителям  дрова.  
− Було б добре. А що чутно з приводу продуктів?
− Обіцяли дати по тридцять кілограмів борошна на працюючого 

та по п’ятнадцять – на утриманця на місяць. Борошно вищої якості, 
проте неможливо зрозуміти, яке воно. Інколи здається, що житнє або 
з половою. Стопчеш підошви, поки в колгоспі дадуть підводу, щоб 
його привезти, інші стопчеш у районі, щоб знайти те борошно. Про 
олію, крупу та цукор і не питай! Гас для вчителя, щоб лампу засвітити 
в хаті, ввечері зошити перевірити – зайва розкіш. Говорити про це й 
скаржитися   − марна трата часу, лише ворогів наживеш, − поділився 
директор своїм болем з учителькою. 

  Його відвертість насторожила Лідію Йосипівну. Заборонивши 
собі будь-яку довірливість у стосунках з оточуючими, вона давно пе-
рестала бути любою,  відчайдушною Лідкою, що з радістю переймає 
заданий кимось у розмові тон. З цієї причини ніяк не відреагувала 
на сказане, незважаючи на те, що дуже поважала директора. Під 
час роботи секретарем сільради цей ерудит заслужив повагу всього 
села ще й тим, що  постійно опікував місцевого юродивого: водив 
бідолашного за собою, розмовляв з ним на різні теми,  вкладаючи 
в його голову поняття про добро й зло, навчав бути ввічливим та 
уважним до людей. Чи не тому вдача вбогого хлопця  така  спокійна 
й доброзичлива?

 Розходилися директор і вчителька з почуттям незрозумілої прови-
ни один перед одним. Перш ніж відчинити хвіртку, Лідія Йосипівна 
озирнулася. Яків Іванович – сумний лицар на тлі вітряка, – закурю-
ючи, стояв біля плоту. Визначення характерної суті директора, що 
несподівано спало на думку Лідії Йосипівні, так зворушило її, що  
не залишалося нічого іншого, як, посміхнувшись, звернутися до 
нього із запитанням:

− Як ведеться  Санчі Пансу?
− Ніяк, − із сумом у голосі відгукнувся  директор. – Сконав, бідолаш-

ний. Лежить на місцевому цвинтарі разом із померлими в голодовку. 
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− Скільки ж їх, нещасних, пішло від нас протягом останніх двох 

років? – запитала, пам’ятаючи небезсторонність співрозмовника до 
статистики. 

− У Соколівці − тридцять дев’ять чоловік. Сімнадцятеро діток, 
майже стільки ж людей похилого віку, інші померли молодими.

− У сусідніх селах, напевно, більше? 
− Саме так. У Моровську в голодовку померло сто сімдесят три 

людини, у Максимі – сто тридцять, у Гнилуші – сімдесят одна, у 
Вовчку – не менше за те. Прийде час, згадають усіх поіменно, а поки 
що цифри ці скорботні називати кому-небудь, тим паче говорити про 
голод, не раджу. 

− Вважаєте, що такі цифри й факти не будуть згодом замовчані? 
− Поживемо – побачимо. 
− Думаєте, доживемо до того часу?
− Спробуємо дожити, Лідо, − засміявся Яків Іванович, заглядаючи  

співрозмовниці у вічі, − хоч і стоїмо однією ногою за відомою ме-
жею. Євангеліє надає перелік усіх бід, за яких народ може щезнути 
до пришестя зовнішніх ворогів. Варто лише вождю втратити розум, 
мудрецеві з’їхати з глузду, воїнові найматися на службу за гроші, 
лікареві лікувати без любові до пацієнтів, судді судити за хабарі, 
варто вчителеві розучитися чесно  вчити своїх учнів − народ  зникне, 
щезне, загине без війни. 

− Досі навчаємо чесно. А що буде завтра? Час покаже?
 
  Оточений з усіх боків віковим лісом хутір Крупчина за лісни-

чого Миколи Олексійовича Лося, а також тривалий час після нього, 
був конторою Моровського лісництва, декількома господарчими 
будівлями, що знаходилися поряд із робочим містечком, особняками 
для інженерів і техніків, бараками для робітників та лісопильним 
заводом. Містке  «Крупчина» − близьке за звучанням до ряду одно-
кореневих слів в українській мові, але кожен, хто замислювався над 
походженням назви лісового поселення, розумів, що зветься воно так 
тому, що розташоване поряд із селом Крупчина Долина – прізвище 
Крупко в тутешніх місцях  поширене.   
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  Із Соколівки в Крупчину ходили лісом. Розбита підводами, густо 

всипана глицею та сосновими шишками, піщана дорога вела спочатку 
в молодий сосняк і лише потім, залишивши позаду численні розвилки 
та розорані й оброблені галявини, заглиблювалася в змішаний ліс 
несказанної краси. 

  Вікові сосни, стрункі й гнучкі, підпирали там крислатими 
верхівками небо. Потопаючи в густому підліску, тріпотіли листям 
осики, красувалися в смарагдових сукнях білокорі берези, а розкішна 
папороть, що складала левову частку тамтешньої рослинності, не 
поступалася своєю красою та пишністю молодим чагарникам. 

  Кілька кілометрів – шлях недалекий, проте − дуже стомливий у 
тому випадку, якщо день – спекотний, тобі – лише десять  рочків, а 
та, з ким ти йдеш, поспішає.

 Орина вміє розмовляти з дітьми:  
− Дивись, Полю, яка краса навкруги! Сотні років стоїть цей ліс і 

ще стільки ж простоїть, якщо не спиляють його люди.
  Поля охоче спілкується з Ориною. Дівчинці приємно, що нею 

опікується саме вона, сестра покійного діда Семена. Відколи мама 
пішла в Чернігів прислуговувати за шматок хліба знайомим євреям, 
дівчинка надовго оселилася в Орини. У тітчиній хаті – просторо 
й затишно. На полиці стоять книжки − читай, скільки завгодно. Є 
кольорові олівці − малюй, не лінуйся.  Сопілку й балалайку придба-
ли – якщо хочеш, можеш навчитися грати. Проте не дивиться Поля 
вбік музичних інструментів, сумує, незважаючи на те, що тітка до-
кладає всіх зусиль, щоб у її хаті почувала себе дівчинка, ніби вдома. 
Опікуватися  сиріткою Орина вміє: то ласощі дитині запропонує, то 
в завірюху зі школи  додому доведе, ковдру на печі зігріє, перш ніж 
спати вкласти, казку на ніч розповість. 

  Збивши босі ноги об коріння дерев, багато разів наступивши на 
колючі шишки, які разом із глицею недоречно вкрили стежку, дівчинка 
милується тим лісом, що, на її подив, має листя.  Побачивши перед 
собою незвичайного розміру й краси папороть, яка стіною стає по 
обидва боки дороги, заходить у її зарості, торкається рукою ніжно-
зеленої зубчастої стеблини.  
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− Стережися! – повз дівчинку з шумом пролітає упряжка, що 

взялася казна-звідки.  Декілька секунд – і її немає, але видюща Поля 
встигає помітити  щось таке, від чого дівчинка ніяковіє: Микола 
Олексійович − син тітки Орини, одягнений у міський костюм, волосся 
вистрижене на потилиці, підвівшись на передку, щосили стьобає 
розгарячілих коней батогом, в той час, як позаду нього, вхопившись 
обома руками за край брички, височіє незнайомий старий. 

− Шалена муха вкусила за вухо? Ми – до нього, а він – куди? – 
здивовано видихнула Поля. – Чомусь не зупинився.  Мо’ не впізнав 
нас?  − сказала й озирнулася. 

  Тітка Орина, бліда, мов крейда,  в очах – переляк, стоїть спиною 
до берези, намагаючись перехреститися. Руки її тремтять, а губи 
щось шепочуть. 

− Тітонько, люба! Він зачепив Вас? Де болить? 
  Поля звертається до Орини ще і ще раз. Лише коли дівчинка 

починає плакати, тітка нарешті  оговтується. 
− Налякала я тебе. Вибач. Лісництво – зовсім поряд, ходімо! –  

заспокоює дитину Орина. 
  Те, що в бричці, яка промайнула, сидів колишній завгосп економії, 

засуджений  далекого чотирнадцятого року за подвійне вбивство, не 
було для Орини ні сном, ні маною. Впізнати Спиридоновича було не-
важко. Вовк линяє, а вдачі не міняє. Роки не стерли лиховісну звичку 
старого шкірити зуби у відповідь на чиє-небудь збентеження. В тому, 
що вигадливо зодягнений молодик, котрий стьобав коней, − онук 
Спиридоновича, тобто  рідний брат її сина, Орина не мала сумніву. 
Надто схожий він на Миколу. Запитувати себе, до кого приїздив 
Спиридонович із онуком у лісництво, кого шукали ці двоє, Орина й 
не думала. Все й так  було зрозуміло. Але з якою метою приїздили 
вони до Миколи? 

  Крупчина зустріла наших подорожніх стукотом сокир та пере-
гукуванням теслярів, які зводили прибудову до контори лісництва. 
Кращі майстри теслярської справи з навколишніх сіл, задоволені 
тим, що мають змогу, показавши свій хист,  заробити свіжу копійку, 
з ранку до вечора старанно працювали тут, сподіваючись завершити 
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будівельні роботи до осінніх дощів. Запитувати, навіщо лісництву 
знадобилася прибудова, не було заведено, проте кожен у Крупчині 
знав, що  молодий лісничий має наречену, і здогадувався, що, судячи 
з усього, наближається весілля, а разом з ним і вхідчини. 

  Поки Поля бігала на будівництво, – дядько Кирило, мамин брат, 
два місяці поспіль працював тут безвиїзно, − Орина зайшла в контору 
лісництва. Побачивши сина, котрий спокійно робив у журналі якісь 
записи, відчула, що  тривога за нього, яка півгодини тому найшла на 
материнське серце   чорною хмарою, стала менш відчутною, майже 
зникла.  Відтоді, як син приїздив у Соколівку, минуло кілька тижнів. 
По тому, з яким виглядом  він підвівся, Орина зрозуміла, що перед-
чуття біди,  яке так збентежило її, ніяк не зачепило Миколу. 

− Хома їздив сьогодні на пошту. Міг би підвезти вас на зворотному 
шляху, не довелося б іти в таку спеку пішки. 

− Влаштувався Хома в лісництві? 
− Конюхом у нас працює, а дружина його – прибиральницею. 

Щомісяця додому ходять, онуків підхарчовують. 
− Нехай вбереже тебе, синку, Господь  за доброту до людей. Не 

дасть злим силам затьмарити твої дні. 
− Чогось Ви, мамо, ніби налякані.  Сталося щось? – насторожився 

Микола. 
− Втомилася з дороги, − відмахнулася Орина. – Води ковтну, щоб 

трохи охолонути. 
  Синові була відома мета приходу матері в лісництво: прибрати 

його кімнату до приїзду нареченої в Крупчину − діло, що потребує 
материнських рук та її тепла. У вдивовижу Миколі, мала Поля, яка 
легко зійшлася з дітьми помічника лісничого, залишивши нових дру-
зів, негайно приєдналася до своєї тітки, щойно та розпочала білити 
кімнату. Носила воду, наспівуючи якусь  мелодію.  Прожогом літала 
від порога  до колодязя й назад.  

− Не набирай повне відро − надірвешся! – застерігала дівчинку 
Орина. 

  Увечері  кімната була побілена, підлога − вимита, занавіски на 
вікна  та рушники на стіни – повішені, а ліжка – заслані. Перш ніж 
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податися додому, сіли всі разом до столу.  Перекусили б раніше, та 
не було часу, а поспіхом обідати  – вік у раю не бути, як то казала 
колись мати Орини. 

− Бричка під’їхала, − констатує побачене за вікном Поля. – Дід 
якийсь приїхав і той дядько, що на тебе, дядю Колю, дуже схожий. 

− Звідки ти його знаєш? – посміхається лісничий. 
− Коней стьобає, ніби навіжений. Сьогодні ледь не збив нас у 

лісі! – світить очима дівчинка. 
− Не варто його лякатися, Полю. Це – Анатолій Герасимович – 

голова райвиконкому. 
  Не виказавши свого здивування з приводу важливої для неї 

інформації, Орина питає сина про те, що не дає їй протягом усього 
дня спокою:

−  З якою метою завітала сюди поважна людина?
− Будинок зводить у Острі. Приїздив уранці за нарядом на ліс, 

коли не було мене в конторі. 
  Ні в якому разі не погодилася б Орина повертатися додому в од-

ній бричці зі вбивцею, проте довелося. Не впізнав її Спиридонович, 
воно й добре. Ставати в такому випадку, як окунь проти води, − лише 
звертати на себе увагу. 

  «Вперта коза – вовку користь. Що буде, те й буде, а дві смерті 
не буде. Їхати – недалеко, з Божою допомогою за годину будемо з 
Полею вдома», − міркувала собі Орина. 

  Якби-то сталося, як бажалося! Зойкнуло серце жінки, затремтіло, 
ніби переляканий горобець, коли в лісових хащах бричка зупинилася. 

− На галявині праворуч ожини багато. Ягоди  − солодкі, мов мед. 
Піди, дитинко, поласуй трохи, поки ми з тіткою тут побалакаємо, − 
звертаючись до Полі,  м’яко слав Спиридонович. 

− Не хочу ожини, вона ще кисла, – комизилася тямуща дівчинка, 
відчуваючи якусь каверзу з боку неприємного їй дідугана. 

− Не привчена слухати, що тобі  кажуть?
  Про те, що дорослі неохоче говорять на деякі теми в присутності 

дітей, дівчинка знає, але їй незрозуміло, що можуть обговорювати з 
тіткою серед лісу малознайомі люди. Поля,  як усі діти, допитлива, 
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тому, заглибившись у густий підлісок, робить спробу повернутися 
назад. На її подив ніхто й не думає викривати таку хитрість з її боку, 
тому дівчинці не залишається нічого іншого, як сісти в траву спиною 
до осики й слухати.  

  Говорить, здебільшого, старий. З перших його слів стає зрозу-
міло, що знає він тітку давно і невдоволений нею.  Мова старого  
вдосталь нашпигована  шиплячими приголосними, вигуками та 
окличними реченнями – все це дівчинка вивчала в школі. З того, 
що він каже, важко дістати якусь інформацію, але те, що тітка має в 
чомусь признатися, інтригує малу шпигунку і вона, бажаючи чути 
щонайменші подробиці, звільняє вуха від хустки. 

  На здивування Полі, йдеться про Миколу Олексійовича. Старий 
жалить тітку словами, мов кропивою, й коле, як їжак! Наполягає на 
тому, щоб вона зізналася в чомусь  Миколі Олексійовичу, погрожує 
розправою, якщо вона цього не зробить. Металеві нотки в голосі 
тітки видають її хвилювання, але ніяк не свідчать про те, що вона 
– та ворона, котра куща боїться. Коли до залякувань приєднується  
схожий на Миколу Олексійовича молодик, Полі робиться моторош-
но. Не добившись від упертої тітки свого, огидний старий лається 
такими словами, котрих Поля ніколи не чула. 

− Що то за голова в діда, що лише зуби й борода?  – думає 
дівчинка. – А на перший погляд – ввічливі дядечки!

  Полі шкода, що вона не може захистити тітку від лихих людей. 
Ковтаючи сльози, дівчинка мерзлякувато щулиться і лише тоді помі-
чає, що сидить біля мурашника і її ноги суцільно вкриті моторними, 
кусючими мурахами.  

− Полю! Де − ти?  − голос тітки  скрипить, мов зламане дерево, 
зривається на високій ноті. – Іди-но сюди! Пора вже їхати.

   Виявитися поблизу брички – надто необачно. Здираючи коліна 
об сучки й шишки, дівчинка, ніби вертка миша,  переповзає в  ча-
гарники  й лише тоді озивається. 

  Дорога додому здалася Полі завдовжки в сотню кілометрів. 
− Злякалася лихих людей, дитинко? – спитала її вдома Орина. 

–  Се такі, що не уступлять ні кінному, ні пішому. Проте, що буває, 
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те минає. Пси брешуть, а місяць світить. Кому щастя, той і на киї 
випливе.

  Добре, коли діти ще ні з батьківських плечей, ні з очей. Розумі-
ючи, що всяка пташка має своє гніздо вити, віддавати старшу дочку 
заміж  Юрій Вікторович Штерн не поспішав. Вважав, що щастя 
доні  − не в особливому соціальному статусі її майбутнього чоловіка 
і, звичайно ж, не в грошах,   не робив ніяких спроб шукати жениха 
для Ані, бо розумів, що заміжжя від неї не втече. Не  перешкоджав 
тривалій дружбі своєї дочки з сільським парубком, хоч і не виключав 
того, що такі стосунки можуть перерости в щось більше. Занепо-
коївся, коли Аня повідомила про своє рішення, залишивши рідний 
дім, оселитися в глухому лісовому хуторі. 

− Як хто, доню? Маючи яке право? 
− Як дружина лісничого, тату.
− Сподіваюся,  вінчатиметесь у церкві? 
− Живемо в двадцятому сторіччі. Навіщо ускладнювати подружні 

стосунки церковними обрядами?
  «Хто розуму не має, тому й коваль не вкує»,  − думав Юрій 

Вікторович,  не погоджуючись в цьому питанні з дочкою. 
− Що ж ти, дипломований лінгвіст, будеш робити в дрімучому лісі? 
− Жити, любити, народжувати дітей і чекати тебе з мамою  в гості. 
− Чи згоден жених узяти невінчаний шлюб? – поцікавився  Юрій 

Вікторович.
− Микола в усьому мені потурає. 
  Свідоцтво про одруження отримали в сільраді, бучне весілля 

не справляли. Нечисленне застілля, й –  вечірнім лісом на трійці − в 
Крупчину, де молоде подружжя в новому домі, який ще пах живицею, 
мало розпалити сімейне  вогнище.

  
  Недільна служба добігала кінця, нечисленні бабці, понуривши 

голови, подалися додому, коли отець Михайло побачив біля ікони 
Божої Матері голову колгоспу. Сидір Гладкий молився, і його при-
лучення до церкви  було несподіваним для священика, бо не зазирав 
той у неї навіть на Великдень. Щоб не відволікати парафіянина від 
молитви, батюшка залишив його поза увагою. 
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  Якимось дивом уникнувши репресій – сумної недолі священиків 

тих часів − отець Михайло, незважаючи на заборону богослужіння в 
селі,  продовжував робити свою справу. Церква, здавалося, постаріла 
разом з ним, замовкли її дзвони, занедбаним стало подвір’я. 

  Помолившись, голова колгоспу попрямував до батюшки. Отця 
Михайла вразив зовнішній вигляд парафіянина − сутула спина, сумні 
очі. Ще недавно, видаючи себе за праведника, шастав Сидір Гладкий 
по дворах  односельців, шукаючи залишені про всяк випадок їстівні 
припаси. Чи не з його вини не обійшла село голодовка? Хто, якщо не 
він, із шкіри ліз, виконуючи подані зверху директиви, не замислю-
ючись над тим, чим обернеться для  односельців безвольна  позиція 
голови колгоспу? 

− Сповідатися хочу, святий отче, − усміхнувся Сидір. 
  Прихід невіруючого до церкви, його бажання висловити наболіле  

священикові були зрозумілими. Усмішка, незгасна усмішка, схожа 
на гримасу, яка не сходила з вуст Сидора протягом останніх років, 
прикро вразила отця Михайла. 

− Слухаю тебе, сине мій.
− Не думав бути в церкві, та собаки загнали! Сповідатися хочу. 

Маю великі неприємності по службовій лінії. Каральна рука право-
суддя тримає сокиру над моєю головою так, що потилиці холодно. 
На тім світі, отче, мною хоч тин підпирай, аби тут гаразд. 

− Яким гріхом обтяжив ти  свою душу?
− Великого гріха − нема, а грішок – є.  Якщо пам’ятаєш, побив 

минулого літа колгоспне жито град. Як належить, повідомив  я про 
те район. Так, мовляв, і так, жито – вибите, потребуємо обмеження 
плану хлібозаготівлі.  

− Слушно зробив, сине мій. Подяку тобі  за це складаю. 
− Опарився я на цьому, як муха на окропі. Зменшили колгоспу  

план, а побите жито, як на гріх, піднялося, і врожай минулого року 
був непоганий. Хотів я від пільги відмовитися, та порадив один чо-
ловік цього не робити. Не проста людина, впливова. 

− Усе – Боже, тільки гріхи – наші. Зиск із того вдвох мали чи весь 
прибуток собі забрав? 
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− Усолодився я, отче, як черв’як у хроні. Припало мені небагато, 

ще менше – голові сільради, райспоживспілку не обминули, левова 
частка випала нашому «благодійникові». 

− Щиро зі мною говориш. Радянська влада гнобить церкву. Не 
боїшся, що доповім про це кому слід? 

− Таємницю сповіді ти ніколи не порушував. Я − не святий, каюсь.  
Нині за колоски до Сибіру висилають, а вже за таке! – Сидір зробив 
характерний жест рукою, – чекає на мене, без сумніву, найвища міра 
покарання. Пропав Сидір Гладкий ні за цапову душу! Сів я тут, отче, 
як на льоду. Не хочу йти за межу без відпущення гріхів. 

− Мав ти, як я здогадуюся, раніше гріхи – нічого з тобою не тра-
пилося. Вийдеш  і цього разу сухим з води, лише минеться котові 
Масниця.  Втратиш ту курочку, що несе золоті яйця. 

− Раз на раз не приходиться. На те щука в морі, щоб карась не 
дрімав. Їдуть із Чернігова з ревізією! Знайдуться в селі охочі усунути 
невгодного голову колгоспу з прибуткової посади.  

− А разом з тобою й когось із райвиконкому?
− Із тебе, отче, слідчий був би головатий. 
− Умів красти, умій і очима лупати. Маєш голову, то май же й 

розум! Чому ж ти, негіднику, про брата свого не подумав? Щойно 
збудував Арсен собі новий дім, почав жити, як людина. Хто ж пові-
рить, що не був він причетний до ваших брудних справ, не отримав 
свою долю? 

− Перевищуєш свої повноваження, отче. Тебе це не стосується.
− Кого ж воно стосується, як не мене? Адже він мені зять.
− Ось і роби вчасно висновки. Молись. Проси Господа, щоб відвів 

караючу руку правосуддя від мене й твого зятя. 
− Просити Бога милувати грішників – мій обов’язок. Проте Гос-

подь сам знає, кого карати, а кого милувати.
 
  Чорна  автівка зазирнула в село двічі. Спочатку приграла за 

Сидором Гладким. 
  Понурий і мовчазний був голова колгоспу весь час до арешту. 

Навів порядок у новому домі, наколов дров. Згадав про колишню 
дружину свою, про діточок,  які  поневірялися разом з його рідними 
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в батьківській хаті. Завітав до них одного вечора, просив пробачити 
минуле, перейти до нього жити. 

  Передчуваючи біду, заголосила  Дуня. 
− Невчасно Ви зняли галас, мамо. Ще встигнете вмитися сльозами, 

коли мене не буде. 
− До себе гукаєш, щоб не конфіскували нову хату, дітей пожаліли? 

– Юхим розгадав синівський задум. 
− Є така думка, − скривив усмішку Сидір. 
− Кричала ворона, коли вгору летіла, а як вниз, то й крила опус-

тила? Сам кого жалів, коли відбирав у людей останнє? 
− Якби мені довгий хвіст, сам би собі за те боки повідбивав! Про-

те не я один це робив і не за власним бажанням. Риба гниє з голови. 
Притягти до відповідальності треба тих, хто давав такі вказівки, на-
казував вивозити колгоспні  фонди, навіть насіннєвий, щоб погасити 
заборгованість по планах хлібозаготівлі. Якби не було так зроблено, 
обминула б нас  голодовка. 

  Про те, що вмовляла свекруха невістку перейти з дітьми до 
Сидора, годі й говорити. Просила Дуня Ліду Йосипівну стримати 
свою гордість,  усе − дарма. 

  «Певно, звикла вже до своєї самотності», − міркувала  свекруха, 
бачачи, як суворо поводить себе молода невістка з місцевими одина-
ками. Бідкалася мати, проте слушний момент не проґавила, і вузлик 
із асигнаціями, який потайки засунув їй під фартух Сидір, заховала 
в потаємному місці. 

  Комусь − ніяково, а Іллі Вірьовці за таких обставин було одна-
ково. Відчувши, що не вийти йому цього разу сухим із води, не уник-
нути відповідальності перед законом, не тратив голова сільради сили, 
спустився одразу на дно. Загуляв, не звертаючи уваги на несхвальні 
усмішки односельців.  Майже щовечора збирав у своїй хаті запеклих 
картярів та п’яниць. І було вже йому, хоч вовк траву їж. Наливав 
та пригощав Ілько  щедрою рукою. Тьмяно світила в махорковому 
диму гасова лампа, танцювали на немазаних стінах п’яні тіні, поки 
не поклав трагічний випадок цій вакханалії край. Учадів одного разу 
Ілля, не прокинувся після шаленої ночі. Тут і чорна автівка  до  двору 
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підкотила, дверцятами забряжчала. Люди в шкірянках до хати вбігли. 
Ось він, ворог народу! Беріть  його! Та кого ж брати? Нікого. Такий 
жарт учинив Ілля з караючою рукою правосуддя. Не за правилами 
діяв наостанок. Та чи можна небіжчика судити? Мертві осуду не 
підлягають, про них згадують лише тихим словом.

 
   Не могла Оксана знати, чим закінчиться для неї робота в солід-

ному відомстві районного масштабу. Секретар-друкарка − працівник 
необхідний і якоюсь мірою відповідальний − має багато службових 
справ,  але, як то виявилося, має  ще й такі, котрі, хоч і виходять за 
межі обов’язків,  вважаються лише її, нічиїми більше.

  Безпосереднє начальство, заклопотане вирішенням проблем 
районного масштабу, хоче часом відволіктися від справ, тобто роз-
важитися, і прагне зробити це зі справжньою молодецькою завзятіс-
тю. Тут і випивка має бути неабиякої якості, і закуска − відповідна 
високому рангу керівників солідного відомства. Що ж до розваг, то 
вони бувають різні: одному подобається з вудкою біля ріки посидіти, 
іншому – з рушницею лісом побігати, а третього тягне поспівати та 
потанцювати в дружньому колі, з гарною панянкою поспілкуватися, 
пригорнувши до себе красуню, потриматися за жіночу талію. Ситу-
ація – звична, гріха великого немає, чому ж не розслабитися? Лише 
кабінетні працівники знають, як набридливо буває сидіти день у день 
за столом, переглядаючи ділові папери.  

− Чогось ти, Оксано Михайлівно, ніби то, цураєшся нашої ком-
панії! На свята після демонстрації одразу додому тікаєш! Не можна 
так поводитися з колегами.   Чи може, не подобаються тобі радянські 
свята? −  накидав  голова райвиконкому секретарці перед черговою 
випивкою. 

− Як ви могли таке припустити, Анатолію Герасимовичу! Додому 
поспішаю,  заміжня я. 

− Нікуди твій дім не втече, і чоловік вірніше любитиме, якщо за-
тримаєшся інколи на роботі. Чи може, моя компанія тобі не до душі? 

− Не звикла я без чоловіка відпочивати. 
− А ти звикай! Я – козак щирий, ззаду не нападу. Якщо поведешся 

правильно, матимеш з того власну користь,  і чоловікові  своєму в 
чомусь допоможеш.  
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− Не розумію я Вас. Який Арсенові з того зиск?
− А ти мізкуй,  то й здогадаєшся.  
  Натяки безпосереднього начальника були неприємні, втім нічого 

не вдієш, довелося залишитися. 
  Людина без волі, що кінь на припоні. На рибальському дубі пе-

реправилися на Пселів острів, чимдалі від  видющих очей городян. 
Чи то день був прохолодний, а може, вітер з  Десни надто свіжий,  
зимно й незатишно було Оксані в колі співробітників. Вже по першій 
випили, по другій налили, коли небо спохмурніло, почав накрапати 
дощ. Дрібний такий, надокучливий. Якби це сталося в місті – лихо 
невелике. Інша справа – тут. Хоч і великий острів, а сховатися від 
дощу можна лише під деревами або в курені. Хто, якщо не начальник, 
захоче укритися в жаданих «апартаментах»? З ким усамітниться пан, 
якщо не з тією, на кого запав оком? Так, можливо, й трапилося б, 
якби нею не була Оксана. Вирвалася з чіпких обіймів, обсмикала на 
собі сукню. Вибух сміху товариства по чарці ударив разом із першим 
весняним громом, штовхнувши Оксану в спину: 

 –   Плати, дурна, та подякуй, що гроші беруть! 
 Ковтаючи сльози, нічого не бачачи перед собою, пішла, куди 

повели ноги. За Десною чекає на неї домівка, а в ній − Арсен. Як 
могла вона про це на якийсь час забути? У панські ворота широко 
ввійти, а вузько вийти. Проте ріка – перешкода невелика. Плаває 
Оксана добре. Це нічого, що вода − холодна. Ніколи на була кволою. 
Не захворіє й цього разу.

− Чи ти дурна? Потонеш!
− Занапастиш себе! Простудишся! – кричала вслід  весела ком-

панія.  
− Не вмовляйте її. Нехай пливе, якщо з глузду з’їхала! − перекрив 

усі вигуки голос винуватця переполоху. 
  Льодяна вода, що обпекла тіло та перекрила на мить дихання,  

витверезила голову Оксани: 
  «Навіщо це роблю? На миру й смерть красна? Що й кому на-

магаюся довести? Лучче з ведмедем борюкатися, ніж з начальством 
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рахуватися. На кому − гріх, а мені  буде батіг. Чи не краще було б 
перевести все на жарт»? – запитувала себе, прикидаючи, чи вистачить 
у неї сил допливти до берега. 

  Лише вдома, зігрівшись під ковдрою, уявила собі, чим може 
обернутися для неї  такий  вчинок. Підлікувавшись протягом  свят-
кових днів та заспокоївшись, стала до роботи. Звичайний робочий 
день. Ніщо не провіщало біду. Ввечері зустрілася очима з тим, від 
кого кинулася напередодні в льодяну воду. Від погляду начальника 
й квіти на підвіконні  в’яли. 

  Анатолія Герасимовича заарештувати наступного дня. Чому? 
Чим не догодив радянській владі молодий, працьовитий голова рай-
виконкому? Чутки, недоладні та химерні,  розійшлися по містечку. 
Відкидаючи найбільш неправдоподібні з них, аналізуючи факти, 
люди зійшлися на думці, що кинули його за грати через  привласнення 
державних коштів у особливо великих розмірах. 

  Про те, що напередодні був заарештований у селі Сидір, ні 
Оксана, ні Арсен не знали.  Занепокоїлися, коли серед ночі постукав 
у вікно їх будинку батько Оксани. Не видавши таємницю сповіді, 
отець Михайло просив, благав дочку й зятя негайно залишити Остер. 

  На відміну від Оксани – дочка ладна була взяти до уваги поради 
батька −  Арсен не бажав прислухатися до застережень тестя. Не міг 
повірити добропорядний слідчий районної прокуратури  в те, що 
радянська влада може мати до нього якісь претензії. Брат за брата, 
як і за батька, не відповідає. 

   Відома нам чорна автівка  підкотила до їх будинку тієї ж ночі. 
Забрали всіх трьох. Коли заштовхували в машину, Оксана встигла 
крикнути кілька слів співробітниці, що визирнула з вікна сусіднього 
будинку: 

− Це – непорозуміння! Передайте матері: ми ні в чому не винні! 
  Так співпало, що в ніч, коли заарештували в Острі отця Михайла 

з дочкою та зятем, сталася в Соколівці небачена досі пожежа. Заграва, 
що охопила півнеба,  загальне сум’яття й вигуки сполоханих серед 
ночі людей однозначно свідчили про те, що шкода, яку завдало таке 
лихо селу, надзвичайно велика, і її  масштаби  повною мірою будуть 
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оцінені лише нащадками тих, хто з жахом у серці мав нещастя спо-
стерігати з боку, як вирувала  вогненна стихія. 

  Горіла єдина в селі церква. Палали рублені стіни,  з любов’ю 
зведені кілька століть тому вправними руками пращурів місцевих 
землеробів. Стікало на палаючі стіни розплавлене скло, з шумом і з 
тріском розліталися в різні боки фрагменти даху, хилилися й падали 
у вогонь старовинні дзвони, що кілька сторіч поспіль запрошували 
до церкви її парафіян. Втомившись просити Бога про помилування 
грішників, православний хрест, який неправдоподібно довго проти-
стояв розгулу вогняної стихії, мусив підкоритися лихій недолі, ліг у 
невблаганний вогонь, перетворившись  на купу безформеного металу. 

  Вогонь – добрий слуга, але поганий хазяїн. Масштаби згарища, 
які побачили на ранок наступного дня люди, не залишали надії на 
відбудову храму.  Ось запитання, котрі стояли того  ранку в очах кож-
ного мешканця села: «Чи дійсно забув дяк загасити свічки, перш ніж 
замкнув церкву? А може, зловмисники піднесли червоного півня під 
місцеву святиню? Що шукала матінка Єфросина на згарищі? Чому 
пішов із села напередодні отець Михайло і куди подалася родина 
священика одразу після пожежі?» 

  Упевненість у тому, що слідчі органи не будуть розслідувати,  з 
якої причини згоріла церква, та вживати заходів щодо затримання 
винуватця пожежі, була загальною.

 
  Непереливки було Антонові, старшому онуку покійного Семена 

Козаченка після того, як Галя пішла із села. Залишився хлопець у свої 
неповні шістнадцять років у рідній домівці сам. Мати прислуговує за 
шматок хліба добрим людям, зрідка приносить додому сухарі;  Кири-
ло  будує щось у лісництві; дядька Назара з тіткою Марією прогнала 
із села голодовка. Самотньо було Антону й голодно, поки не почав 
опікуватися ним дядько Роман зі своєю родиною.  Не покладаючи 
рук, працював Антон разом із  двоюрідними братами  Віктором та 
Анатолієм  по господарству.  

  З малолітства серйозний та вдумливий, надірвавши живота на 
батьківському млині, Роман Семенович,  одружившись із молодшою 
сестрою відомої нам Килини, був у домі голова. Сьогоднішньої 
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роботи на завтра не відкладав, жінку свою Катерину поважав,  ді-
точок – Господь послав двійню – вчив у пелюшках, не в подушках. 
Від колгоспної роботи Роман Семенович не ухилявся, проте й не 
переривався, щоб усюди бути першим. Дружині своїй радив наслі-
дувати його приклад. Дуже засмучувався Роман з приводу надмірної 
завзятості своєї благовірної в усіх господарських справах, нагадуючи 
їй час від часу відому істину: «Що занадто, то не здраво». Помірна 
допомога з боку небожа була бажана, хоч ніхто в родині не мав на 
думці якось погрітися потом підлітка.  Невибагливий Антон  не чекав 
від родичів лише коржів із салом,   радий був тому, що в сім’ї рідного 
дядька  має що поїсти, ходить обіпраний та доглянутий.

  
  Того літа родина Романа Козаченка побільшала. Катерина на-

родила доньку. Кожен край має  свій звичай. Трохи нап’ялися й 
справили хрестини. Про те, щоб відзначити таку подію з музиками, 
мова не йшла, але звичаїв дотримали. В особі Орини завітала в дім 
баба-куховарка з горщиком пшоняної каші, з боку батька новонаро-
дженої – кум, із Максима – кума. 

  Уважно стежать гості за горщиком з традиційною кашею. Ось 
уже загортає його Орина в хустку, ставить на стіл. В обов’язки кума 
входить той горщик розбити, звільнити кашу від черепків. Забариться 
кум чи стукне горшком по столу, не довго думаючи? Не забарився, 
стукнув. Вправно розбив об стільницю, не порушивши при цьому 
форму упареної в печі каші. Оце так кум! 

  Солодку, засмачену вершковим маслом, кашу розрізують на 
шматки, пропонують гостям скуштувати. 

  Гості забирають хусточками з тарілки частування. Настав час 
звернутися до батьків немовляти з побажаннями добра.  

− Дай, Боже, здоров’я Вам і Вашій дитині. Щастя їй зичимо! 
Чистого неба! Широкої та світлої життєвої  дороги! 

− Прийміть з такої нагоди наші подарунки.
  Сього-того наскидали для дитини. Хтось поклав на тарілку асиг-

націю неабиякої вартості. Це молодий лісничий разом з дружиною 
наділили родичів щедрою рукою, щоб якось їх підтримати. Бачили, 
що оре й косить дядько Роман, а жупан, як замолоду не носив, так і 
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тепер не носить. Хорошої одежини в його хаті – мішок та ряднина. 

  Кому завадить зайва копійка? Родині Романа Козаченка теж 
знадобиться. Хто розраховує лише на колгоспні трудодні – ходить 
у недоносках. Тому поспішає господиня ті гроші з людських очей 
забрати, сунути за пазуху. 

− Пригощайтеся, шановні! Варенички із вишнями, налиснички 
покуштуйте,  –   говорить, ніби співає Катерина, сама на чоловіка 
позирає, міркуючи:

   «Помітив Роман, яку суму подарували родичі, чи ні? Здається,  
не вгледів. Воно й добре. Не скупий чоловік і не  марнотратний, 
проте порядкувати в хаті має жінка».   

  Гарно гості посиділи, розійшлися вчасно. Себе не стомили, 
хазяям не надокучили. 

− Рибу в льох винесу. А ви спати лягайте, – звертається Катерина 
до домашніх, тримаючи чоловіка в полі зору. 

  «Далі гроші положиш – ближче знайдеш. Стежить за мною 
Роман чи ні? Ніби – ні. Добрий у мене чоловік. За копійку горло не 
перегризе. Одне погано. Простакуватий, як усі Козаченки. Такого 
обдурити дуже легко. Положу  гроші в макітру, що в погребі стоїть, 
і – спати! Утішеніє, коли в кишені є!» 

  Небагато часу ховалася Катерина з тими грошима, як кіт із салом 
– притарабанила  незабаром із лавки  деякі обновки. Такі потрібні, 
що гріх було їм не зрадіти. Синам Віктору й Анатолію – нові штани 
кожному, небожу Антону – картуза, маленькій Іринці – небачену 
розкіш − фабричні чобітки – не мине й півроку, будуть якраз. Собі 
придбала господиня краму на спідницю,  а чоловікові – двобортний 
піджак. 

  День, коли  принесла жінка все це додому, був буденний; чоло-
вік  поїхав кудись у колгоспних справах, і всі домашні нетерпляче 
позирали у вікно: «Чи не йде вже додому?» Були впевнені, що дуже 
зрадіє він покупкам. Усі, крім Катерини. Надто добре знала вона 
свого благовірного. Тому, щойно скрипнула хвіртка,  чкурнула мер-
щій у комору.   

  Роман, який перевозив того дня на колгоспну ферму сіно, по-
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вернувся додому стомлений, очі – в підлогу, тому не відразу помітив, 
що  хлопці ледь стримують посмішки. Зрозумів:  щось трапилося, 
коли звів очі. 

  Сини разом з небожем стоять перед ним, посміхаються. Близ-
нюків Анатолія та Віктора в родині розрізняти вміють: ямки на що-
ках – відмінна риса Віктора, Анатолія видає – відстовбурчене вухо. 
Хлопці чомусь незвично  тихі – сметана на головах устоялася б.    

− Тату, чи Ви не бачите? У нас – штани нові, у Антона – картуз. 
А Вам – ось що,  –   вказують очима кудись у бік.

   Лише тепер звертає господар увагу на піджак, що висить на 
спинці стільця. Бавовняний, проте для села – добрий. Вірить і не ві-
рить своїм очам Роман Семенович.  Давно хотів купити саме такий, 
але ж не мав змоги.  Ось вона, потрібна обновка! Носи на здоров’я. 
Та гляди її пильно!  Коли ще таку придбаєш? 

− Піджак!? – у голосі колгоспника радість, тому вбігає в хату  
Катерина. 

− На козаку й рогожа – пригожа, але ж поміряй, Романе, новеньку 
одежину! – просить жінка чоловіка. – Купувала, як то кажуть, кота 
в мішку. Якщо не підійде, збігаю в лавку, обміняю.

  Добрий товар хвалити не треба. Піджак сидить на Романі, ніби на 
нього був шитий, і Катерина милується своїм благовірним. «Гарний 
у мене чоловік, − думає, − на батька свого покійного схожий. Такий 
же ставний, тільки поступливіший». 

  Відволіклася жінка, тому не одразу помітила, що замислився 
її Роман. Насторожилася, коли зняв чоловік той піджак, повісив на 
спинку стільця.

− Не по пану жупан. Не до нашої шиї ті коміри шили, − сказав 
глухо. – Звідки взяла гроші? 

  Знітившись, звернулася Катерина до дітей:
− Нумо, хлопці! Залиште нас на хвилину.  Маємо з батьком по-

говорити. 
  Що і як пояснювала Катерина чоловікові, залишилося для небожа 

й синів загадкою, тільки чули вони, як відповів Роман Семенович 
дружині: «Зароблений сухар краще подарованого бублика». Відтоді 
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почав ходити Семенович із пилкою та сокирою в сусідні села на 
заробітки, щоб, зібравши грошей, виплатити лісничому борг, який 
невідомо звідки взявся у принципового Романа Козаченка. 

  Усе це було напередодні. А сьогодні  їх двору підійшла черга 
відпасувати корів.  На вранішню зорю насунула хмара, накрапував  
дощ, і Антон, накинувши на голову складений удвоє мішок, пішов 
уздовж вулиці збирати череду пізніше зумовленого часу.  Справа – 
звична; пасовисько, що в лісовому урочищі Міша, – недалеко; корови 
дорогу знають; залишається лише прослідкувати, щоб не втекла 
найпрудкіша з них убік привабливих, з коров’ячої точки зору, посівів 
конюшини, що аж гудуть  під теплим літнім дощем. 

  Проходячи повз хату тітки Орини, не побачив Антон біля хвіртки 
нікого з родичів. У хліві мукала недоєна корова. Дворовий пес, жа-
лібно скавучи, щосили натяг металевого ланцюга, даючи зрозуміти,  
що трапилося щось лихе.  

  Від передчуття недоброго мурашки поповзли по спині Антона. 
Упустивши пугу, метнувся туди,  куди рвався пес. Зупинився, нічого 
не розуміючи, в саду. Під старою шовковицею лежала товста жерди-
на, там же валявся, втоптаний у землю,  тітчин платок. Не знайшовши 
нікого за хатою, Антон узявся за ручку вхідних дверей. Зупинила 
його сусідка, що сапувала за плотом картоплю.  

− Немає нікого вдома. Повезли Орину в лікарню. Пішов хтось на 
неї серед ночі з жердиною, коли вийшла до вітру. Так побив, що не 
мала сили   покликати на допомогу. Ледве доповзла до порога. Хто 
міг підняти руку на сусідку? Кому перейшла вона дорогу? Не має 
вона в нашому селі  ворогів. 

  Сухий тріск надламаного дерева  змусив Антона поглянути вбік 
саду. Стара шовковиця, що багато років поспіль частувала довко-
лишніх дітлахів солодкими ягодами, з тріском, чіпляючись гілками 
за сусідні дерева, повільно опускала на землю обвуглений колись 
блискавкою, роздвоєний стовбур. 

− Пропала шовковиця! – зойкнула сусідка, сплеснувши руками. 
– Загинула безвітряної погоди. На цьому дереві синочка їх кровного  
колись блискавка вбила. Сергійком звали хлопчика. Я з ним у першо-
му класі за однією партою сиділа. Царство йому небесне!
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− Кровний синок? Хіба Микола їм не рідний? – здивувався Антон. 
− Ой, бовкнула зайве! Мовчи, глуха, менш гріха, – опустила го-

лову молодиця. – Орина мені за таке не подякує, коли повернеться 
з лікарні.  

  Прийти додому своїми ногами Орині не довелося. Привіз її Олек-
сій через декілька днів на підводі. Переніс у хату, вклав у ліжко. Надії 
на те, що підніметься дружина, стане на ноги, було мало. А жити, 
порати худобу й обробляти город було треба. Син відвідував батьків 
майже щотижня, проте догляд за хворою матір’ю йому доручити не 
можна було. У Миколи − своя родина, відповідальна робота. 

  Зазнав би Олексій неабияких труднощів, якби не повернулася в 
село на той час Галя. Налякана приїхала небога дружини, неабияк 
збентежена.  Поділилася з Олексієм нечуваною новиною:

− Заарештували Кауфмана Бориса Михайловича! В місті подей-
кують,  що ворогів народу багато розвелося. Контрреволюція  якась 
не дрімає – звідки лише взялася? Закордон зазіхає на завоювання 
радянської влади. Діти заарештованих прилюдно зрікаються  своїх 
батьків. Що ж це діється? 

  Роблячи вигляд, що така інформація його не цікавить, Олексій 
байдуже збирав у дворі тріски. 

− Миколі вашому Борис Михайлович колись не дав утопитися, – 
Галя нагадала йому випадок, що трапився на Десні багато років тому. 

− У те, що Кауфман – ворог народу, не вірю. Шкода, що не маю 
змоги йому допомогти. А тобі ось що скажу: залишайся разом з 
дітьми в нашій хаті.  Орина потребує догляду, сам я не впораюся. 

− Пропонуєш бути тобі челядкою? – усміхнулася Галя. 
− Помічницею. А там видно буде. 
− Хитрий ти, дядьку Олексію! Тітка Орина мені – ніби матінка 

рідна. У скруті її не залишу. Поля до вашої хати звикла, залишиться 
охоче. Щодо сина, то летить сокіл із рідного гнізда. Днями приїхав у 
село Василь Вірьовка, син покійних Палажки та Кіндрата. Високий 
армійський чин має, викладає в Подольському військовому училищі, 
що під Москвою. Пропонує Антонові їхати з ним. 
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− Хочеш подарувати єдиного сина армії? 
− Час – мирний. Чому не віддати Антона в училище? Здобуде 

освіту, побачить більше світу. Досить йому тинятися по селу без 
справжнього діла. Вивчиться – подякує матері за те, що не залишила 
в колгоспі, − сказала, зітхнувши. 

  Тихо стало в хаті. Чутно було, як проторохкотів повз двір чийсь 
віз та проскрипів щось нескладне на своїй пташиній мові сусідський 
півень. 

  Підзиваючи чоловіка до себе, поворушилася в ліжку Орина. 
− Маю одне прохання. Сходи в Крупчину, передай Миколі, нехай 

приїде. Хочу з ним говорити. Та поквап сина, часу в мене майже не 
залишилося, − мовила суворо, без  тіні смутку в голосі. 

− Сходжу. Чому ж не сходити? Вже вдягаюся, − поквапився Олексій. 
  Микола підкотив до двору надвечір. Доручивши батькові напоїти 

коня, підійшов до матері. 
  Орина лежала з розплющеними очима. Її доймали галюцинації. 

Приглушене світло то з’являлося, то зникало з очей, хаотично змі-
нюючи свої обриси, і цей настирливий рух не давав хворій спокою. 
Мова оточуючих сприймалася як  багатоголосий, гулкий хор,  що не 
заважало розрізняти в нім окремі слова.  

  Те, що приїхав син, мати зрозуміла не одразу. Розпливчастий 
силует на тлі розмитих обрисів печі й траму, який упирався чомусь 
не  в стіну, а у вікно, мало нагадував Миколу. Від дотику синівської 
руки  прийшла до тями. 

− Чи є хто в хаті? – спитала тихим голосом. 
− Нікого немає.
− Думала, що виживу, тому не зізналася раніше. Помстився мені 

твій рідний дід за те, що приховала  від тебе обставини твого на-
родження. Це він убив колись управителя економії − батька сестер 
Пшеничних, і не лише його − рука Орини торкнулася  спраглих вуст. 

  Микола підняв трохи матір, підніс до її губ склянку  з водою.   
Рука Орини відвела  її  в бік.  

− Його онук – голова Остерського райвиконкому. Ваша мама по-
мерла в день твого народження. 
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  Важко зітхнувши, Орина заплющила очі. 
   Збентежений зізнанням матері, Микола деякий час дивився у 

вікно, намагаючись вгамувати в собі почуття з приводу почутого. 
  У саду, там, де шовковиця занурила гілки в пісок, сусідські 

хлопчаки ласували чорно-фіолетовими ягодами. 
  «Якщо не викорчувати пень, дерево може відродитися», − по-

думав Микола, спостерігаючи за тим, як один із хлопців, осідлавши 
верхній сук, подав руку менш моторному, допомагаючи йому залізти 
вище. 

  Орина згасла разом з вечірньою зорею. 
  Після похорону овдовілий Олексій, обрубавши на зів’ялій шов-

ковиці гілки, підійшов із пилкою в руках до суковатого, роздвоєного 
стовбура. Поморочитися з ним довелося не одну годину. Розпиляна 
на колоди та складена під наметом шовковиця гнітила чоловіка 
пов’язаними з нею спогадами. Треба було поберегтися важкої хви-
лини, відігнати від себе такі думки, а він, не розрахувавши сили, за-
ходився копати. Керувався одним лише бажанням: викорчувати пень 
від злощасного дерева й разом з тим утамувати біль за загиблими на 
цьому місті дружиною й сином. 

  Галя, що підійшла сюди незабаром, стала свідком сумного ви-
довища: сидить дядько Олексій на землі спиною до злощасного пня, 
тримаючись рукою за лівий бік грудей; поряд лежить заступ. Невідо-
мо, чим би закінчився той серцевий напад, якби не був на той час у 
селі Микола, не відвіз батька до лікарні.

  Розслідувати  справу про злочин, котрий зумовив смерть Орини, 
повинні були слідчі органи,  яким Микола не йняв віри. Нелегка місія 
власного візиту до підозрюваного ускладнювалася недостатньою 
кількістю доказів злочинних дій Спиридоновича. Не йшли в рахунок 
показання свідків: Поля згадала обставини поїздки в одній бричці з 
неприємними їй людьми, а перелякана Лідія Йосипівна оприлюднила 
той факт, що зіткнулася – жах, та й годі! – з людиною, схожою на 
вбивцю її батька, коли поверталася пізнього вечора після чергової 
лекції з клубу. Передсмертні слова Орини та побічні докази чомусь 
не були взяті слідчими органами до уваги. 
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− Облиш цю справу, синку! − вмовляв Олексій упертого Миколу. 

– Матір не повернеш, сам ускочиш у біду. 
  Як би там не було, а зустрітися з підозрюваним у вбивстві матері 

Миколі довелося. 
  Дерев’яний будинок на центральній вулиці Остра, де мешкав  

Спиридонович після арешту можновладного внука, вирізнявся з 
поміж інших великими розмірами, високими вікнами з різьблени-
ми наличниками, широкими двійчатими дверима до самого даху та 
міцним фундаментом. З усього було видно, що будівля була зведена  
кимось для себе, не на продаж. Те, що господар давно залишив свою 
оселю, було зрозуміло з першого погляду: будинок устиг обрости з 
усіх боків численними ганками, благенькими  флігелями й іншими 
добудовами, які наочно свідчили про відсутність смаку його  тепе-
рішніх   мешканців, та про небажання з їх боку вкласти кошти в 
облаштування житла, яке дісталася їм задарма.  

 − Meine Tochter, gib mir das Messer! (Дочко, подай мені ніж!) – ви-
гукнула, розкотисто вимовляючи літеру ер, літня єврейка з ганку, що 
примостився на розі будинку; і Микола, який нещодавно ввійшов до 
родини етнічних німців, відзначив на свій подив, що фраза, яку він 
щойно почув, цілком співпадає з її німецьким варіантом. 

− І хто воно знов не зачинив двері? Повна хата мух! – луною від-
співував інший кінець будівлі.

  Дворові хлопці, що осідлали прилеглий до будинку паркан, 
вказали Миколі на вхідні двері потрібної йому квартири. Хиткі 
східці привели на почорнілий від дощів ганок, до напіввідчинених 
дверей, де запах смаженої цибулі домінував над іншими кухонними 
ароматами.

− Ви до кого? – спитала Миколу вродлива молодиця й відразу 
замовкла, зробила крок назад, жестом запрошуючи ввійти. Похапки 
прибравши якісь речі з канапи, запропонувала присісти. 

  Через те, що в кімнаті було темно, а можливо, з іншої причини, 
Микола спочатку не знав, що сказати. 

− Вчасно Ви приїхали. Діду зовсім зле, – поскаржилася на долю 
молодиця, тим самим визнавши Миколу за свого. – Заметушився 
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старий після арешту Анатолія Герасимовича, зник на декілька днів 
кудись, шукаючи з дохлого коня підкову, тепер лежить, ніби колода, 
не встає. Не доберу, що з ним робити. Самого залишити не можна, 
бо в ліжку палить. Боюся, що влаштує пожежу. 

  Задушливий запах махоркового диму, що йшов із сусідньої кім-
нати через напіввідчинені двері, підтверджував щойно сказане. Услід 
за нападом кашлю заядлого курця прогримів невдоволений басок: 

− Хто це сюди прийшов?
  Микола поглянув на молодицю. Та, опустивши плечі, приречено 

понуривши голову,  приховала в кутиках рота вичікувальну усмішку. 
  Підвівшись, підійшов до дверей. Не зовсім розуміючи, про що 

буде вести мову зі старим, не бачачи сенсу з’ясовувати обставини, 
пов’язані з нападом на матір, вирішив лише подивитися злочинцеві 
у вічі. Чи дійсно старий такий хворий, як то стверджує молодиця? 
Чи властиве йому почуття розкаяння?

  Спиридонович лежав обличчям до стіни. Босі ноги його висуну-
лися з-під ковдри, а руки нишпорили по шпалерах. Почувши рипіння 
дверей, старий повернувся на спину й втупився в Миколу поглядом. 
Судорожно ковтнувши повітря, заговорив пошепки: 

− Виправдали тебе, Толику? В органах теж є добрі люди, пропасти 
не дадуть. Підійди ближче. Гроші я зберіг. 

  Микола опустився на стілець. 
  Старий повернувся на бік і, помацавши рукою за матрацом, 

верескливо прокричав:
− Христе! Ходи сюди! 
  Молодиця, що не забарилася постати в отворі дверей, − руки в 

боки, погляд хижачки, губи міцно стиснені, − невдоволено втупилася 
в старого. 

− Чого ще треба? 
− Постіль перестилала? – гримнув на невістку старий. 
− Ну, перестилала! – скипіла молодиця. 
− Куди поділа згорток? – почервонів, як рак, Спиридонович. 
− Який згорток? Не було ніякого згортка! – обурилася Христя. 
− Як це – не було? Був! – задихався старий. – Хапай злодійку, бо 

втече, залишить нас жебраками! 
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− А це бачиш? – красуня скрутила дулю. – Хто тут хазяйка? – Я! 

Маю право. Тобі час конати, а мені ще жити, – засміявшись, плавно 
повела плечима.

  Неприродна гримаса спотворила обличчя Спиридоновича; і 
Микола, який спостерігав за марними спробами розлюченого ста-
рого підвестися, із жахом у душі зрозумів, що дід не має влади над 
своїми кінцівками.

  Йдучи геть, відчував у своєму серці незрозумілі йому в цьому 
випадку почуття провини та каяття. Молодиця, з обличчя якої не 
сходила  вичікувальна усмішка, провела його до хвіртки. 

− Не цурайтеся нас, Миколо Олексійовичу! Навідуйтеся. Буду 
рада. Родичі ми з Вами, – проспівала, торкаючись рукою бурштино-
вого намиста, що золотом горіло на її повній шиї.  

  «Як до такого роду, то краще з мосту у воду!» − подумав Микола 
Олексійович, розвертаючи за рогом будинку свого коня. Розкривати 
комусь очі на таємницю свого походження не мав наміру. 

  Наступного дня, велівши звільнити комірчину при лісництві 
від накопиченого там мотлоху, попросив прибиральницю надати 
приміщенню благопристойного вигляду: помазати стелю й стіни, 
протерти шибки, вимити підлогу. Коли все було зроблено, наказав 
перенести туди ліжко, стіл і стільці.   

− Хто буде жити тут у розкошах? – спитала одна з робітниць, яка 
тривалий час тулилася з чоловіком у перенаселеному бараку.

− Буде при лісництві кімната для приїжджих, − загадково усміх-
нувся Микола Олексійович. 

  Той факт, що приїжджим виявився хворий старий, здався б 
мешканцям Крупчини дивним, якби не знали вони свого лісничого. 
Хто, якщо не він, надавав багатьом із них можливість вижити в голо-
довку? З ким ще були пов’язані їх надії на підвищення зарплатні та 
покращення житлових умов? Не замислюючись над тим, що наяв-
ність таких людей, як їх лісничий, оберігає народ, як сіль продукти, 
від розтління, доглядали за  старим, наливали йому із загального 
казана супу, опікувалися хворим, бо розуміли, що гіркий того вік, 
кому треба лік. 
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  Біда здибала Миколу Олексійовича на гладкій дорозі.
  Не будучи такою ледащою, що й чоботи з ніг украдуть, тендіт-

на дружина лісничого не переривалася на роботі. Раділа тому, що 
волею чоловіка була позбавлена необхідності власноруч обробляти 
ділянки землі, розорані в  лісі під городи, проте розуміла, що без 
діла жити – тільки небо коптити, тому погодилася щовівторка та 
щосуботи місити, формувати й випікати хліб не лише для своєї ро-
дини, а й для  ближніх родичів. Коли ставала до роботи, то байдики 
не била. Замішування тіста в широкій діжі, яка з невблаганною ста-
лістю ковтала велику кількість складових, необхідних для випічки 
головного продукту харчування, вимагало від Ані  міцного здоров’я 
й надзвичайного напруження фізичних сил. Розмова на цю тему 
між чоловіком і жінкою мала відбутися, оскільки один лише вигляд 
об’ємної діжки в їх оселі провокував у бідної молодички напади 
болю в розпухлих від  фізичної праці руках, а усвідомлення того, 
що виснажливим  вівторкам і суботам не буде кінця, −  пригнічений 
настрій, майже депресію.

− Колю, упала я в гаразд, як муха в сметану.  Згодна з тим, що 
допомагати родичам треба, втім не можу нехтувати своїм здоров’ям. 
Поставити мені випікання хліба за обов’язок було помилкою з твого 
боку. Перериватися біля діжки – не моя справа. 

  Лісничий позбавив дружину обтяжливого обов’язку, звільнивши 
її від випічки хліба. Задля цього йому довелося ввести в штат ліс-
ництва посаду куховарки. Те, що нею виявилася миловида жіночка, 
було випадковим, проте така обставина не могла сприяти зміцненню 
подружніх стосунків  нашої пари. Ні в чому не завинивши перед 
своєю дружиною, лісничий рішуче відмовився звільнити куховарку 
лише через те, що мала вона веселу,  грайливу вдачу. Не розумів, 
мабуть, чоловік, що доки гарна молодичка спече книші, у його жінки 
не буде й душі. 

  Що написано на роду, того не об’їдеш і на льоду. Рішенню дру-
жини його залишити Микола Олексійович не здивувався: у Соколівку 
не з красою так з головою  приїхав у чергову відпустку   усмішливий 
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та лагідний Василь Вірьовка, який надав  колись сестрам Пшенич-
ним притулок, виріс із Анею під одним дахом та був  їй тривалий 
час за брата. Покинутого чоловіка вразило те, як легко погодився з 
рішенням Ані поїхати з перспективним військовим у Подольськ її 
розсудливий батько. 

  Не знав Микола Олексійович, який переймався того часу влас-
ними справами,  що після приєднання західноукраїнських земель 
до Радянського Союзу доктор Штерн поїхав на інше місце роботи. 
Доброму коневі – не довгі версти. Широкомасштабне переміщення 
радянських кадрів мало за мету сприяти механічному перенесенню 
в Західну Україну комплексу казармового соціалізму. Сталін прагнув 
якомога швидше, поклавши край будь-яким проявам національної 
самосвідомості, загасити там вогнище українського патріотизму. 

  На районну лікарню на Львівщині, яку очолив доктор Штерн, 
була покладена шляхетна місія покращення медичного обслугову-
вання місцевого населення. Переселившись у маєток колишнього 
польського землевласника, лікарня мала обмаль медичного облад-
нання та досвідчених фахівців. Становище мало поліпшитися. Кілька 
місяців тому сюди приїхали молоді лікарі – випускники  медичного  
інституту. 

   Працювали юні колеги з білими руками й з таким же сумлін-
ням,  були неординарними у вирішенні багатьох нагальних проблем 
лікарні.  Не все їм одразу давалося, а потроху та помалу, то робили 
користі немало. Лихо ходить на людях, не в лісі. Не шукали його 
молоді фахівці, само їх знайшло. Звинувачені в буржуазному націо-
налізмі, майже всі вони були незабаром звільнені з посад, засуджені 
та вивезені в невідомому напрямку.  Залишалося лише здогадуватися, 
куди саме.   

  З усіх молодих фахівців не пристало таке лихо лише до гінеколо-
га. Іванові Михайловичу – так його звали  – не було й двадцяти п’яти. 
Родом юнак був зі Львова, називав рідне місто Лемберг, носив під 
білим халатом вишивану українську сорочку і розмовляв, уживаючи  
таку кількість місцевого суржику, що докторові Штерну доводилося 
постійно напружувати слух, щоб зрозуміти, що хоче сказати його 
юний колега. 
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  Причина, з якої Іван Михайлович не впав у згадану біду, залиши-

лася б незрозумілою, якби одного дня йому не було наказано  їхати в 
заміський будинок відомої в районі посадової особи з єдиною метою:  
прийняти в домашніх умовах пологи.  Випадок був би не вартий 
печеної цибулі, якби дружиною чиновника не виявилася колишня 
однокласниця гінеколога, його перше кохання, а пологи не були 
важкими. Разом із бригадою  швидкої  допомоги  гінеколог владнав 
ситуацію, проте немовля  врятувати не судилося. Приголомшений 
тим, що трапилося, чоловік породіллі – звали її Дана − звинуватив 
лікаря в некомпетентності. Іван Михайлович був у відчаї. Він зробив 
усе, щоб породілля потрапила до керованого ним відділення, органі-
зував належне лікування пригніченої горем жінки та догляд за нею. 

  Перед випискою з лікарні Дана зізналася небайдужому до неї 
лікареві в тому, що має намір, залишивши чоловіка, пішки дістатися 
Львова, де мешкали її батьки. 

  Про те, що жінка втекла з лікарні, головний лікар Штерн дізнався 
наступного дня, коли занепокоєний чоловік втікачки, шукаючи 
дружину, вчинив неабиякий галас. Сяка-така напасть, а спати го-
ловному лікареві не дала. Поміркувавши з приводу можливої участі 
свого колеги в зникненні молодиці, Юрій Вікторович попрямував до 
нього додому без попередження. Майже не здивувався, коли двері в 
кімнату, котру винаймав молодий гінеколог, відчинила винуватиця 
вчиненого галасу. Поведінка жінки свідчила про твердість її наміру 
й небажання сходити з обраного нею шляху. 

  Розмову з колегою Юрій Вікторович відклав на наступний день. 
Не бажаючи втручатися в особисті стосунки людей, доктор Штерн 
вважав за потрібне попередити  необачного гінеколога, що не варто 
його вороні літати в чужі хороми. Головний лікар не хотів втрачати 
ще одного фахівця. 

− Усе значно складніше, ніж здається на перший погляд, – зі смут-
ком у голосі відповів йому молодий колега. – Дану – поборницю на-
ціоналістичної ідеї − та її чоловіка – переконаного сталініста, різнить 
дещо більше, ніж несхожість характерів чи сімейні негаразди. Люди 
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діаметрально протилежних переконань, як правило, не вживаються 
під одним дахом. Такий птиці, як ця жінка, лучче на сухій гілці, чим 
у золотій клітці. 

− Розлучення – законне розв’язання конфлікту. 
− Гадаю, що Дана далеко бачить, тому боїться за свою безпеку, − 

висловив своє припущення Іван Михайлович. Йому було неприємно 
виправдовуватися перед головним лікарем та боляче від того, що все 
складається не так, як йому б хотілося. Розуміючи, що жінці,  яку   
обожнює, він потрібний, як діра в мості,  не мав ніяких ілюзій з при-
воду  подальших із нею стосунків. Плекав лише надію допомогти їй 
вийти зі складної ситуації. В душу не ліз, проте вислухати втікачку, 
звичайно ж, не відмовився. Не здивувався тому, що Дану – історика 
з університетською освітою – хвилювали останні політичні події, 
в обговоренні яких Іван Михайлович був швидше опонентом, аніж 
слухачем. 

− Зрозумій, − гарячкувала Дана, − радянсько-німецький договір 
про ненапад, підписаний у серпні 1939 року, протиправний та 
аморальний перш за все тому, що переговори велися Сталіним і Мо-
лотовим таємно від народу, ЦК ВКП(б), усієї партії, Верховної Ради 
та уряду СРСР. У компетентних колах ходять чутки про те, що були 
якісь додаткові протоколи, котрі не подали на ратифікацію. Рішення 
про їх підписання – акт особистої волі Сталіна. 

− Що могли містити в собі такі протоколи?
− А ти згадай, що відбулося в Європі протягом останнього року.
− Німеччина вторглася в Польщу,  Радянська армія виступила з 

визвольним походом,  метою якого було приєднання Західної Волині 
та Східної Галичини до СРСР. 

− З визвольним походом? Густо дивишся, та рідко бачиш. Що таке 
офіційні повідомлення, як не сто пудів диму? Були вбиті й полонені, 
отже, була справжня війна. Втрати Червоної армії склали сотні вбитих 
і  тисячі  поранених. Проти напіврозгромленої  та деморалізованої 
польської армії, яка вела бої з німецькими загарбниками, кинули 
десятки стрілецьких і кавалерійських дивізій, танкових бригад і 
артилерійських полків. На Українському та Білоруському фронтах 
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були задіяні кілька сотень тисяч військових, тисячі танків, гармат 
і літаків. У полон потрапили сотні тисяч польських військових. 
Більшість рядових та молодший офіцерський склад – українців та 
білорусів за національністю –  звільнили, а тисячі польських офіцерів 
потрапили до таборів. Доля їх невідома. 

− Це ще не все. Румунія передала Північну Буковину та Бес-
сарабію Радянському Союзу. Не з доброї волі, звичайно. Україна, 
опинившись у епіцентрі зовнішньої політики Москви й Берліна, 
здобула соборність. Мета виправдовує засоби. 

− Те ж саме говорить мій чоловік. Як на мене, Сталін і Гітлер 
ненадовго залишаться союзниками, незважаючи на паради в Бресті, 
Пінську, Перемишлі та інших містах на честь «успішного» завершен-
ня польської кампанії. Такі демонстрації непорушності радянсько-
німецької дружби врешті решт зійдуть нанівець.  Риба живе рибою, 
а такі царі, як Гітлер і Сталін, −  людьми.  

− Що ти маєш на увазі? 
− Ой, Іване! Як фахівець з неба зорі хапаєш, а під носом нічого не 

бачиш. Війна між фашистською Німеччиною і Радянським Союзом 
неминуча. Можливо, вона розпочнеться раніше, ніж ми можемо 
припустити. Хоча не здивуюсь, якщо з’ясується, що, переіначивши 
карту Європи, обидва диктатори з’їхалися  десь на кордоні, щоб об-
говорити подальші спільні дії. 

− Через те ти вирішила залишити чоловіка? – усміхнувся Іван 
Михайлович, спостерігаючи за своєю співрозмовницею, яка,  зі зна-
нням справи вникаючи в усі тонкощі політики двох найвпливовіших 
у Європі керманичів держав, здатна була в таких питаннях заткнути 
будь-кого за пояс.  

− Ти сьогодні, Іване, мабуть, з лівої ноги встав. Дмешся, як жаба 
на кладці. 

− Не ображайся. Не збагну, навіщо ти пішла від чоловіка, − знизав   
плечима Іван Михайлович. − Шукаєш іншої долі? 

  Деякий час вона щось обмірковувала. Почала говорити, дивля-
чись у вікно, ніби шукала в мирному краєвиді підтвердження своїм 
думкам: 
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− Ти добре знаєш, що відтоді, як прийшли сюди совіти, почалися 

репресії й депортація наших земляків без суду та слідства. Добре 
влада говорить, та зле творить. Багатьох хлопців та дівчат  відправ-
ляють нібито продовжувати навчання в Києві, Харкові та Донецьку, 
насправді ж їх вивозять до Сибіру. Точна кількість репресованих 
невідома, проте можна сказати, що їх – десятки, можливо, сотні 
тисяч. Ходять чутки, що серед заарештованих  – керівники Народ-
них Зборів, котрі підписали Акт про приєднання Західної України 
до СРСР, − академіки Струтинський та Франко – син Івана Франка. 
Зрозуміло, що метою цих масштабних акцій є, позбавивши народ 
почуття національної самосвідомості, викорчувати з наших сердець 
поняття українського патріотизму. Мій чоловік – не лише безпосеред-
ній співучасник, він – запеклий прибічник масових депортацій носіїв 
національної ідеї. Незважаючи на свої переконання, я відчувала себе  
у відносній безпеці, поки чекала від нього дитину. Біда нас остаточно  
роз’єднала, мене з чоловіком ніщо не пов’язує, тому я боюся.  Еле-
ментарно боюся потикатися додому, бо він мені такий родич, як вовк 
козі дядько.  Душа його в мерзоті – кого спіймав, того й з’їв.  Не хочу 
бути депортованою. Хай буде моя спина гола, аби воля. Шукаю не 
долі, а волі.  Маю за мету залишитися на своїй землі та зробити, по 
змозі, все, щоб Україна стала колись демократичною та незалежною, 
рівною серед рівних у сім’ї найрозвинутіших держав Європи.  

− Чи буде коли-небудь таке?
− Сподіваюсь, що саме так і буде. Не може бути інакше. Правда 

житиме, доки сонце світитиме. 
− Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Ідея незалежності України 

була й донині залишається великою невгодою для більшості сусідніх 
із нами держав. 

− Очевидно, що висока ідея потребує немалих жертв, проте краще 
вмерти стоячи, ніж жити на колінах.  

   Говорили про головне, а за вікном, розвісивши над землею зір-
кову ілюмінацію, купалася в білім мареві садів травнева ніч. 

  Ранок, коли Дана намірилася вирушити в дорогу, плакав рясним 
дощем. Іван Михайлович поїхав напередодні у справах і досі не  
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повернувся, тому жінці не залишалося нічого іншого, як сісти біля 
вікна й чекати. 

  Дощ, омиваючи шибки, то вщухав, то поновлювався з подвійною 
силою. Важкі хмари, що нависли над містечком, міняючи під вітром 
свої обриси, не залишали надії на негайне покращення погоди, від 
чого на душі у Дани робилося моторошно. 

  Якби була обережнішою, закрила фіранку, може б не сталося 
лиха, не помітив її у вікні співробітник чоловіка, який проходив повз 
будинок. Не бійся дідька, а лихої людини! Чи зрозуміла Дана, що її 
викрито? Звичайно. Відсахнувшись від вікна, заметушилася в кім-
наті, немов птаха в клітці. Зашепотіла якусь молитву, осіняючи себе 
хрестом. Такою застав її Іван Михайлович, коли повернувся  додому. 
Розуміючи, що з його помочі, як з осики груш,  стримано мовив:

− Саму не відпущу. Якщо вже доля – загинемо разом! Забіжу 
по дорозі  в лікарню. Треба попередити головного лікаря, що мене 
кілька днів не буде. 

− Іванку, прошу тебе, залишайся вдома! На вовка зі швайкою не 
ходять! – заплакала Дана. Зазвичай спокійна й вольова, сьогодні  
вона розгубилася. Іван Михайлович ледь стримував себе, аби не  
пригорнути до серця ту, котру кохав. 

  Щасливо діставшись лікарні, отримавши від Юрія Вікторовича 
«гаразд», вони були б незабаром поза межами досяжності НКВС, 
якби чоловік утікачки не виявився  спритнішим. Погані вісті не 
лежали на місці: 

− Міліція оточила місто, перекрила всі дороги. Заглядають у дво-
ри, обшукують горища й льохи! − попередила втікачів співчутлива 
медсестра, коли залишали вони  кабінет головного лікаря. 

  Несподіваний ляпас долі? Біда людей єднає. Невідомо, як би 
розгорталися події, якби поруч не  було доктора Штерна. Це його 
дім запросив до себе  нашу патріотку. Хто став у ряду, держи біду! 

  Коли всюдисущий НКВС дістався й туди, сліпа куля, що за-
звичай проймалася політичними поглядами своїх жертв, зрадила 
своїй звичці. Не пожаліла не лише Дану й доктора Штерна, а й його 
стареньку матір. 
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  Що було робити в такому випадку овдовілій Наталії Йосипівні з 

дітьми? Залишатися жити на кордоні ставало небезпечно. Бачила себе 
лише на Чернігівщині. Будинок у Броварах було продано, тому мала 
намір придбати інший. Як хотіла, так і зробила. Слушно вдіяла, бо за 
кілька днів після їх від’їзду тишу на західному кордоні Радянського 
Союзу розірвали ревіння фашистських танків та літаків, стрілянина 
з усіх видів німецької зброї. 

− Що сказав би з цього приводу тато, якби був живий? – зверну-
лися до Наталії Йосипівни син та дочка, щойно було повідомлено 
про початок війни з фашистською Німеччиною. Завжди звіряючи свої 
думки з поглядами  батька, вони хотіли докопатися до хитромудрих 
сплетінь правди й кривди. 

− Мир будує, війна руйнує. Ваш тато, певна річ, був би шоко-
ваний  віроломністю гітлерівської Німеччини. Нав’язувати свої 
ідеї  військовими методами, плекати амбіції щодо розповсюдження  
проголошеної ідеології по всьому світу – ось докази злочинності 
політичного устрою, гарантія неминучості його краху. 
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ЧАСТИНА  П’ЯТА
Безлюдно було на вулицях Соколівки перед приходом сюди  

фашистів. Напередодні залишила село одна з розрізнених частин 
знекровленої в боях п’ятої армії. Заховалися від чужинецької напас-
ті під солом’яними стріхами білі хати; заклякли від того, що мало 
статися, колодязні журавлі та старий вітряк. Стукіт хвірток, які за-
чиняли на засуви, та приглушені голоси людей, що перемовлялися 
між собою, підтверджували загальну тривогу в зв’язку з лихом, яке 
насувалося на село. 

  Розбирали по домівках колгоспне майно: вели корів та коней з 
упряжжю й возами, тягли на собі мішки й торби з чимось важкень-
ким. Того дня, куди ступали, всюди мали; а нашій Одарці, як завжди, 
припадало як не чорне, то погане. Із рогатої худоби  – вила та граблі. 
Поки довела до двору телицю, на птахоферму йти було вже марно. 
Проте збігала городами, принесла в подолу старого півня. І лише 
надвечір, захекавшись,  дотягла на собі з млина півмішка борошна. 

  Уночі перед приходом у село німців Одарка та її дочки не спали.  
Викопавши за хатою велику яму, опустили в неї стару скриню,  пере-
несли туди все, що потрапило під руку, й почали закидати землею, 
щоб до світанку вправитися замести сліди земляних робіт. 

  Відчай від того, що відбувалося, справляв на шістнадцятирічну 
Тетянку, молодшу дочку Одарки, гнітюче враження. Дівчина дри-
жала ніби осика під вітром. Її старша сестра Валя, яка нещодавно 
провела чоловіка на фронт, працювала зосереджено й заклопотано. 
Обидві щойно повернулися з-під Києва, де разом із іншими хлоп-
цями та дівчатами копали протитанкові рови. Постійні нальоти 
фашистської авіації, призвані вселити  жах у необстріляну молодь, 
яка брала участь у наведенні лінії оборони навколо столиці України,  
привчили їх до небезпеки.  З цієї причини дочкам було незрозуміло, 
чому квапиться мати. 

  Поспіх, де б не була, що б не робила, зробився невід’ємною  
частиною поведінки сільської вдови, характерною рисою Одарки. 
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Працювала до нестями, до райдужних кіл перед очима. Робила все 
так, ніби якась незрима сила постійно штовхала її в спину. Копаючи, 
працюючи граблями, прибираючи в хаті, топлячи піч, тріпаючи 
коноплі, полощучи в Десні білизну – все робила поспіхом, щоб пер-
шою пройти колгоспну борозну, якнайскоріше викосити й перевезти 
в двір сіно, раніше за всіх витопити піч і, нагодувавши дітей, взятися 
до якоїсь невідкладної, відомої лише їй, нікому іншому, справи. 

− Знову треба на дах лізти. Під дощ хату не крила, а коли було 
ясно,  й сама не текла, – жалілася зазвичай Одарка.

  До світанку, коли дуже  стомилися, схованку зрівняли із землею 
й прикидали верейками. На лозові вироби місцевого зразка лягло 
ретельно побілене жлукто. 

  Утомлені, зі страхом прислухалися до тиші, від якої дзвеніло 
у вухах. 

   «Чи далеко від села лінія фронту? Звідки почнеться стрілянина? 
Куди бігти ховатися?» 

  Якби їм сказали, що є в селі хтось, кого турбувало  щось інше, не 
повірили б. Якби почули, що такою особою є старша сестра Одарки, 
закивали б головами: «Від неї всього можна очікувати!» 

  Про те, що Олексій та Поля відмовляли Галю не потикатися цьо-
го дня за ворота, годі й говорити. Не послухалася, пішла на світанку 
по вулиці збирати  овечок  – її двору підійшла черга їх відпасувати.  

  Пилюка від отари, що посувалася Бурдиною по сипучому піс-
ку, мирне мекання та здивовані вигуки свідків овечої ходи, ніяк не 
в’язалися з напруженою атмосферою того ранку. 

  За городами, там, де моровська дорога підходила до відомого 
нам вітряка, побачила Галя лінію оборони села. Впало у вічі те, що 
в єдиному окопі готувалося до бою лише кілька червоноармійців. 
Кожен із них тримав у руках гвинтівку. Старший за званням – шпали 
на комірі – помітно хвилювався. 

− Німцю овечки пасеш? –  шпигнув суворо, звертаючись до Галі. 
  Лемент з боку Моровська, що дужчав, заважав зосередитися, 

проте не відповісти на докір вона не могла. Не бажаючи образити 
приречених захисників села, відповіла ухильно:
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− Моя справа – пасти.  
  Лавина автоматних черг, розірвавши тишу, накрила їх разом з 

першими променями сонця. Поодинокі відповідні постріли поглинув 
шквальний вогонь з боку супротивника. Приймаючи свинцевий град 
на себе, скрипів і стогнав старий млин, що волею долі опинився на 
передовій. Кулі впивалися в його стіни, вгризалися в руки-крила 
– стояв вітряк, прямий та нескорений, упираючись дахом у небо. 

«Отче наш, іже єси на небесі», − шепоче перелякана пастушка, 
зариваючись у найближчу до вітряка копицю соломи. Автоматна 
черга прошиває слабке укриття, дрижить весь білий світ, думки 
жінки плутаються, а слова молитви не поспішають набути логічної 
завершеності. Галя робить спробу перехреститися, рука її не слу-
хається, тремтить і мліє.  Вівці з першими пострілами розбіглися, 
проте пуга залишилася чомусь у руках відчайдушної жінки. 

  Уривчасті й різкі, як удар батога по голій спині, окрики на чужій 
мові, посилені спробою до неї докопатися, змушують Галю виповзти 
зі свого укриття. 

  Армійські черевики завойовників закривають світ перед очима 
української селянки. Безліч масивних, стоптаних черевиків. Про-
йшли  бруківками Європи, обійшли прикордонні стовпи з написом 
«СРСР», за два місяці дійшли до чернігівської глибинки. Виминають 
підошвами стерню, витоптують невижату ниву, по-господарськи сту-
кають підборами по жорновому каменю, що лежить перед вхідними 
дверима млина. Той, що поряд, важкий та знахабнілий, цілиться 
носком у Галине обличчя. 

  Відчуття того, що не людина вона зовсім, а вівця, оволодіває 
жінкою. Так і є – вівця! Очі – донизу!

  Підводиться з колін, розпростує спину. 
  «Ось вони, гітлерівці! Фашисти! – стукає у Галі в скронях. – 

Гергечуть щось на своїй мові. У кожного в руках – не гвинтівка, 
зведений автомат.  Фізіономії всі, як одна, – пихаті, самі – гордовиті, 
в очах – жорстокість. Погрожують. У чому моя провина? В тому, що 
живу на цій землі? Що вигнала за село овечки − хай їм грець!? Та 
хіба можна фашистам  щось пояснити? Не розуміють ні словечка. 
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Кричать і бридливо відвертаються. Тікати  треба, чим скоріше, тим 
краще!»

  Не відчуваючи під собою ніг, біжить Галя додому з пугою в 
руках, обминаючи  непроханих чужинців, що, сміючись, фотогра-
фуються на фоні  вітряка. 

  «Обшукують пораненого червоноармійця. Чи не того командира, 
що говорив зі мною? – думає Галя. – Ні, не того. Командир і його 
бійці лежать, бездиханні, головою в пісок. Усі полеглі – чиїсь сини. 
Царство їм небесне. Чи відчули матері біль коло серця, коли залиша-
ли їхні діти білий світ? Не може бути, щоб не відчули. Сповістять 
наші батьків та дружин, де полягли герої? Мають сповістити».

  Лише лінивий із гітлерівців не зупинив її того ранку, не наказав 
іти в село. 

  «Не інакше, пуга − моя рятівниця! Прийду додому – повішу її 
на  видноті!» – мислить  Галя, завертаючи в свій провулок. Поки 
відшукала дочку та Олексія, довелося побігати по дворах, зазираючи 
в сусідські погреби. 

− Дякувати Богові, живі! – радіє Галя. Обнімаючи Полю, ділиться 
спостереженнями: − Якби тому трясця, кому війна – щастя! Ці фри-
ці  панькатися з нами не будуть. Кругом їх – чуже, і всередині − не 
їх, але ж накинуть ярмо на шию, накажуть нам орати й сіяти, ще й 
підганяти будуть. Бо хто ж ми такі? Вівці, як є – вівці. Не вміємо ні 
захистити себе,  ні навіть розгніватися по-справжньому. 

  Гавкіт собак, постріли з усіх боків, лемент людей; сиди − не 
сиди в льоху, а вилазити колись треба. Не встигли показатися світу 
Божому – сусідка біжить з боку своєї хати! Грудьми на тин упала, 
очіпок − на потилиці, волосся розкуйовдилося, в очах – німий крик. 
Немов риба на березі, хапає ротом повітря. 

− У ямі на городі сиділи. Німець автомат наставив, мовляв,  «ви-
лазьте».  Всі скоріше – з ями. А мати руки до грудей приклала й  – не 
поворухнулася. Тут він її короткою чергою й прошив! 

− Це біля вашої хати лементують? – насторожилася Галя. 
− Ні. Це сестра твоя, судячи з усього, від німців відбивається.
  Що привабило гітлерівця в дворі Одарки, зрозуміти було не-
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важко: по городу розсипався виводок молодих курочок. Із хліва їх 
ніхто не випускав, самі вилізли, коли розвиднялося; і старий півень, 
який, хвилюючись, обходив своє сімейство, не міг дати йому ради. 

− Матка, яйки! – горлає німець під вікном Одарчиної хати. На 
голові у Фрица  − каска, в кишенях – яблука.  На зубах фашистського 
вояка – оскома від місцевої «жнивки», проте цього йому – замало. 
Німцю шкода, що умови військового часу не дозволяють йому 
разом з вітаннями із села, що піддалося непереможній, − так йому 
здається, −  німецькій зброї, зібрати любій дружині й дітям чима-
ленький пакунок. Дієтичні яйця Фриц вишле додому потім, а поки 
що не вважає за гріх поласувати самому. Він упевнений, що пере-
мога Німеччини над Радянським Союзом – справа кількох тижнів, 
тому вважає, що вимагати всілякої поваги до себе – його законне 
право. Хай вклоняється йому в ноги тут кожен за те, що прийшов, 
ризикуючи своїм життям, у цей відсталий в усіх відношеннях край 
сприяти утвердженню європейської культури та цивілізації. 

− Матка, яйки! – задоволений собою, репетує справжній арієць  
під вікном Одарчиної хати, стягнувши з голови каску. Лише тоді 
помічає, що хазяйський півень, облишивши зозулястих, прожогом 
летить у його бік. Незважаючи на те, що з пернатими вояками Фриц 
мав справу неодноразово, він щоразу розгублюється, коли їх бачить. 

  Допомагаючи собі крильми, вимальовує ватажок курячого ви-
водку біля ніг непроханого гостя вигуляси, підстрибуючи, цілиться в 
нього шпорами. Німець намагається ухилитися від натиску пернато-
го господаря двору, відбитися від нього ногами – все курям на сміх!  
Чия відвага, того й перевага! За мить наш півень гарцює на плечах 
переляканого Фрица. Вчепившись пазурами в руді патли, молотить 
дзьобом по потилиці, б’є по фашистській фізіономії крильми, ніби 
знає птах, що вже половина світу від таких «визволителів» плаче.  

  Тут підійшла черга воякам наймогутнішої армії в світі проде-
монструвати  ступінь військової виучки, прийшовши на допомогу 
співвітчизникові, загальними зусиллями покласти край натиску 
пернатого героя. Ото був ґвалт! 

  Якби опинилася тієї миті Одарка вдома, довелося б жінці по-
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платитися за неповагу до носіїв високої культури життям. Проте не 
було хазяйки в хаті. 

  «Недоумкуватий народ! Сховався від носіїв цивілізації десь у 
лісі чи в лозах за Десною, – думає Фриц, − а якщо так, то варто про-
демонструвати ступінь свого справедливого гніву. Щоб запам’ятали 
нетямущі аборигени назавжди, що зустрічати представників арій-
ської раси треба за звичаєм цієї країни − з хлібом та сіллю. Негайно 
помститися, аби тремтіли жалюгідні українці від однієї думки про 
відплату, яка щомиті має влучити в їхні голови за найменшу непо-
вагу до порядних представників розвинутої цивілізації». 

  Що потрібно для цього «великодушному» Фрицеві?  Небагато. 
Лише креснути запальничкою – дружина подарувала на Різдво – й 
піднести мерехтливий вогник до солом’яної стріхи старенької хати. 
У таких справах фашист має досвід. 

  «Головне, − не забаритися, відбігти від палаючої хатини вчасно 
й на достатню відстань.  Спалахують ці хижки, ніби сірники. Горять 
одну мить. Не встигнеш вчасно відскочити – матимеш опік слизової 
оболонки очей. Так було попервах з недорікуватим Фрідріхом». 

   Проте, Фриц – не Фрідріх. Він тієї думки, що не варто в до-
леносний для великої Німеччини час відлежуватися у шпиталі. Він 
упевнений, що війна незабаром закінчиться перемогою; і тоді їм, 
солдатам найкращої армії в світі, відійде життєво важливий простір 
до Уралу. «Хто володіє Україною –  володіє Європою» −  стверджен-
ня самого Гітлера.  Фриц вірить кожному слову фюрера і вважає 
доцільним − запровадити німецькі порядки на завойованих терито-
ріях, фізично здорових представників слов’янської раси обернути 
на покірливих слуг, а таких, хто не може  або не хоче бути корисним 
Німеччині, піддати нищенню або кастрації. 

 Уявивши себе заможним бауером на цій землі, Фриц радо по-
тирає руки й озирається. Куди не подивись, «хазяїнують»  його 
співвітчизники-однодумці. 

  «Димно й жарко тут наприкінці серпня, і земля – лише  пісок, 
але це легко виправити,  − думає Фриц. – В Україні багато чорнозему.  
Залишається лише завезти». 
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  А навкруги стогне село. Дим від пожеж, накривши сизою хма-

рою городи, повзе в західному напрямку.  Саме там грізним сторожем 
стоїть на варті ліс. Це звідти чути артилерійську канонаду.

 
   І пішли собі дні, схожі на ночі. Неухильне впровадження «но-

вого порядку» в районі почали здійснювати ворожі гарнізони, що 
оселилися в райцентрі та деяких селах, військово-господарська 
комендатура та жандармерія. 

 Глухої осінньої пори, коли нічка – чорна корова світ поборола, і 
найменший шерех лине на десятки метрів навколо, дві поквапливі 
тіні, увійшовши в Соколівку з боку лісу, шмигнули в найближчий 
провулок, перелізли через паркан і попрямували городами в на-
прямку центральної вулиці села. По тому, як вправно орієнтувалися 
вони на місцевості, як безпомилково знаходили в темряві потрібну 
їм стежку, було зрозуміло, що належали вони обидві, а може, одна 
з них, комусь із тих людей, котрі не лише добре знають село, а в 
ньому народилися й виросли. 

  Ні гавкіт собак, ні крик півня не порушив нічну тишу, коли у 
вікно хати Юхима Гладкого постукали. Останнім часом так бувало 
майже щоночі, тому господарі не квапилися відчиняти двері. Живучи 
в постійній тривозі з приводу нічних візитів місцевих поліцаїв, що, 
як ті коти до сметани, приохотилися до оковитої, господарі споді-
валися, що небажані гості, трохи зачекавши, поплентаються геть. 
Коли ж стукіт повторився, Юхим зліз із печі. 

  Чиясь постать, тонка, мов жердина, притуливши долоні з роз-
чепіреними пальцями до шибки, нахилилася, аби зазирнути у вікно. 
Щось у цьому нахилі, також у формі рук здалося Юхиму не лише 
знайомим, а й рідним. Від радісного передчуття серце старого за-
калатало ніби сполоханий горобець. Не довго думаючи, розчинив 
навстіж вхідні двері. Ще не бачачи обличчя нічного гостя, безпо-
милково вгадав у ньому старшого сина. 

  Дуня, серцем відчувши значущість того, що відбувається, в одну 
мить скотилася  з печі. 

− Синку, рідний! Вже й не думали, що колись тебе побачимо, – 
прошепотіла, обнімаючи Арсена, що від недоїдання та втоми ледь 
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тримався на ногах, і лише потім звернула увагу на того, хто, пере-
минаючись з ноги на ногу, стояв  поруч із ним. 

− З товаришем я.  Переодягтися  треба та помитися. 
  З усього було видно, що путь, який подолали обоє, був тривалий 

та виснажливий. 
− Тепла вода в печі є, − заметушилася Дуня – А де ж Оксана? 

Що з нею?
  Юхим завішував ряднами вікна. 
  Довгою була Арсенова дорога додому. Після того, як київська 

військова операція, що тривала протягом двох місяців, закінчилася 
катастрофою для Південно-Західного фронту, більше ніж шістсот 
тисяч чоловік були приречені на гибель і полон. Вийти з оточення 
було майже неможливо. Серед небагатьох, кому пощастило пере-
правитися через Дніпро й розсіятися на окупованій території, був 
рядовий Арсен Гладкий. Із товаришем, знайомим йому по табору 
для репресованих осіб, зустрівся в остерських лісах. Пішли на схід,  
сподіваючись вийти на лінію фронту. Обминали шосейні та польові  
дороги, ночували в скиртах соломи, їли, що давали добрі люди. Ноги 
самі привели Арсена в рідне село. Людина без Вітчизни, як соловей 
без пісні. Дуже хотілося після  кількох років ув’язнення  побачити 
рідних. Надивившись на згарища та руїни, майже не вірив Арсен у 
те, що рідне село стоїть, а батьки – живі. 

− Чому нічого не говориш про дружину свою та отця Михайла? 
Чи живі вони? Як вам велося в чужій стороні?  – голос у Юхима 
тремтить, сам він – постарілий, знесилений дід. Важко пережив 
батько арешти двох синів. Далися взнаки тривога з приводу по-
дальшої долі заарештованих та поневіряння протягом усього його 
нелегкого і, як він вважає, безрадісного життя.  

− У чужій стороні й весна негарна. Про тестя нічого не знаю. 
Оксана померла в таборі. Простудилася на лісоповалі й згоріла за 
тиждень. На могилці її нема ні дати смерті, ні імені, лише номер 
табірний стоїть, ніби якесь тавро. А я – живий, здоровий і навіть 
поранень не маю, − похилив голову Арсен. 

  Переждавши день, почали чоловіки збиратися в дорогу. Мати 
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загорнула в рушник, що мала, попоїсти. Батько перевіз обох через 
Десну. Кріпився Юхим. Нічим не виказав свою тривогу й біль. 
Вдивляючись у постаті, що йшли в невідоме, довго стояв на березі, 
гадаючи, чи доведеться ще колись побачити сина.

 
  То сніг, то завірюха, вже й зима коло вуха, коли в теж саме вікно 

знову постукали. Юхим намірився прогнати настирливих по-
ліцаїв геть, коли Дуня, яка перша злізла з печі, сплеснула в долоні. 
Материнське серце на обдурило. За важких часів кличе всіх нас  
батьківський дім. Праведникам і грішникам, успішним і не дуже 
рідна  домівка завжди рада. Коли завітають, тоді й прийме. Слідом 
за Арсеном, самого, як вовка в лісі, привели ноги до батьківського 
порога Сидора. Обидва брати – як ніч і день − повна протилеж-
ність один одному, втім недоля їх була схожа. Спочатку − тюрма, 
потім – фронт. Під Єльнею потрапив Сидір в оточення. Проте була 
суттєва різниця в намірах братів: Сидір ішов додому, сподіваючись 
не сидіти  при німцях, склавши руки, показати, на що він здатний, 
реабілітувати своє, як він вважав, добре ім’я. 

  Про дружину й дітей не розпитував. Чекав, коли мати сама 
заговорить про невістку. Почувши, що перед війною Ліда вийшла 
заміж та виїхала із села, скривив усмішку, недобре креснувши очами.

− Хто порадів  розлученій  з двома дітьми?
  Бачачи, як вразила сина така новина, Дуня промовчала, слушно 

вирішивши, що вдаватися в подробиці заміжжя колишньої невістки 
не варто. Проте шила в мішку не втаїш; і таємниця, якщо її знає все 
село, не варта того, щоб її приховувати. Наступного дня довелося-
таки про все розповісти синові: 

− Запропоновано було Якову Івановичу, директорові школи, перед 
війною підвищення по службі. А він, перш ніж їхати, прийшов до 
нас у хату. Мовляв, не уявляє без Ліди Йосипівни свого подальшого 
життя. Запропонував їй, як то кажуть, руку й серце. Вона ж про те 
чути не хотіла. 

− І ви, мої батьки, її вмовили? – здивувався Сидір. 
− Боже, вбережи! Як пішов Яків з хати, ухопилися за мамчину 

спідницю діти, почали її вмовляти – тебе вони майже не пам’ятають. 
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Світлі голівки мають онуки. Дуже їм хотілося поїхати із села. Діти, 
а розуміють, що в місті життя набагато цікавіше. Довелося Ліді 
погодитися. 

− Виходить, що неохоче пішла за Бобрицького?
− У чужу душу не зазирнеш. Проте  Ліда своє  впіймала. Хорошу 

кар’єру зробив Іванович. Через рік  був уже завідуючим райвно. І 
пара вони – як голуб і горлиця, − випалила Дуня й схопилася за 
голову: − Ой, що це я кажу? Язик −  ніби помело. 

− І то правда, − засміявся Сидір. – Де тепер Яків? Мабуть, на 
фронті? 

− Де ж йому ще бути? Всі чоловіки  − там. Вдома лише жінки, 
старі  та малі. 

− А гроші мої не розтринькали? – поцікавився Сидір.
− А гроші – ось вони! – мати повела головою вбік нової хати, що 

стояла через дорогу, виблискуючи чистими шибками. – Чи може, 
думаєш, я не розуміла, що у випадку грошової реформи чи війни 
всі твої асигнації нічого не будуть варті? Скільки ми з батьком на-
терпілися, поки цю хату зводили! В очі люди казали, що брудні 
гроші вилізуть нам боком. Усе стерпіли заради онуків. У місті жити, 
звичайно ж, легше. Проте біжить народ у село, якщо станеться якесь 
лихо. Хочемо, щоб у твоїх дітей був, про всяк випадок, надійний 
притулок. 

  Нічого не відповів на те Сидір. Підвівшись із лави, насунув на 
голову шапку.

− До старости зайду. З новою владою треба поручкатися. 
 Звістка про те, що молодший із братів Гладких повернувся в село, 

була зрозумілою всім, хто знав Сидора в пору його хвацької юності. 
Згадуючи про те, яким безжалісним і крутим був цей чоловік, спо-
дівалися люди, що роки, які він провів за гратами, та неприємності, 
пов’язані з тим, що його залишили жінка й діти, якщо не довели 
колишнього голову колгоспу до розуму, то хоча б пом’якшили його 
невгамовний норов. Так, либонь, і трапилося. Ні наполегливі вмов-
ляння сільського старости замінити його на небезпечній посаді, ні 
спокуслива, з точки зору окремих місцевих бовдурів, перспектива 
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очолити поліцайську дільницю, не входили, судячи з усього, в плани 
Сидора. З ранку до вечора залишався в батьківській оселі − щось 
стругав, пиляв, ходив за худобою. Ніби остерігався виходити за 
ворота. Відлюдкуватий зробився Сидір Гладкий. 

  Деякий час потому зазирнув до нього Олексій Лось. Поруч-
кавшись, сунув праву руку в кишеню, ніби витирав дотик до руки 
відомого в селі крадія  об штанину. Від запропонованої махорки не 
відмовився. Говорив про щось несуттєве, нецікаве їм обом, поки не 
перебив його Сидір уїдливим   зауваженням:

− Поталанило тобі, дядьку Олексію! Живеш, ніби у Христа за 
пазухою, поки інші воюють. Ще міцний, як мотузка всемеро, і жінка 
– з руками й з головою. Рай − не життя! 

  Хотів Сидір присоромити старого, зігнати свою злість на тому, 
хто не відіб’є таким же чином, проте  помилився. На всілякі закиди 
Олексій не звертав уваги. Бачили люди, що смерть дружини  його 
з ніг не звалила й не задавила. Втім краще сім раз горіти, ніж один 
раз овдовіти. Навіщо пояснювати, що здоровий він, як циганова 
коняка: день біжить, а три лежить?   Нужда й безвихідь привели в 
Олексієву хату небогу покійної дружини, жінку набагато молодшу 
за нього. Та гнила дошка цвяха не приймає. Мешкав з Галею та її 
дочкою в одній хаті, посильно господарював, але пам’ятав завжди,  
що він – лише вдівець.  Мав Олексій сина, за нього й тримався по-
думки. Де тепер Микола? Писав, що воює під Ленінградом. Бачив 
Олексій, що перевелася на руду мишу Галя. З чого їй радіти? Від 
сина-курсанта немає листів. Чи не на фронті, бува, Антон? Брати її 
воюють. Кирило лежав з пораненням у шпиталі. 

− Чогось ти замовк, дядьку Олексію. Ану, допоможи! – Сидір 
намірився випрямити старий тин, що майже ліг на стежку, наліг на 
нього плечем. Спробували зробити це разом і, як за командою, об-
лишили марну справу. Мерзла земля не бажала посунутися, від чого 
трухлявий тин затріщав, погрожуючи на очах розвалитися. Саме 
тоді, подумки сиплючи на себе прокльони за нестриманість, виклав 
Олексій Сидору те, що протягом усього дня лізло з нього назовні: 

− Базікають поліцаї, ніби ввійшов німець у Москву. Брешуть! 
Наша до цього часу столиця.  
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− Звідки ти знаєш? – скипів Сидір. – Чи може, перед тобою Ставка 

Верховного Головнокомандуючого звітується? 
− Знаю, – ухилився від відповіді Олексій. Всі попередні дні, уса-

мітнившись на горищі, длубався він, як півень у житній соломі,  в 
старому радіоприймачі, намагаючись повернути його до життя, щоб, 
установивши вночі антену, послухати зведення Радінформбюро. Не 
бажав залучати до такої справи тих, з ким мешкав під одним дахом. 
Коли в навушниках крізь ефірні перешкоди почувся голос Левітана, 
Олексій так зрадів, що погукав на горище Галю. 

− Пам’ятаю, у тебе, дядьку Олексію, до війни був детекторний 
радіоприймач.  Де він тепер? – запитав, ніби у воду глядів, Сидір. 

− Властям здав.
  Олексій не збрехав. Новенький радіоприймач він віддав у перші 

дні війни,  коли був оголошений такий наказ. 
  Недовірливо оскалившись, Сидір почав говорити:
− Радянська влада − хитка, як трухлявий тин, біля якого ми з то-

бою стоїмо, і трималася вона до цього часу завдяки тому, що дерла 
з нас по сім шкур з кожного.  Червона Армія – не така наша міць і 
оборона, як про те кричали перед війною з усіх трибун. Чого вартий 
лозунг, що воювати будемо лише на чужій території і малою кров’ю? 
Німці – то сила! Наші вояки тікають від них, аж курява стоїть! Тому 
надточи, дядьку Олексію, свій розум і тримай язик за зубами, якщо 
хочеш, щоб не здибала тебе біда. За найменшу непокору окупаційній 
владі обіцяють розстріл.   

− Кажуть, лише в Острі страчено сотні людей протягом  останніх 
двох місяців. Проте, який не жорстокий завойовник, йому тут не 
втриматися. Битися будемо з фашистами за свою землю, за кращу 
долю. Собором і чорта поборемо! 

  Розійшлися з почуттям досади один на одного. Сидір укотре 
відчув себе чужим серед своїх. Олексій, наївно шукаючи зі співроз-
мовником порозуміння, подумки хвалив себе за те, що не виклав 
спересердя ще одну важливу новину: в глухому лісі біля Старої Гути 
минулої неділі своїми очима бачив  Глушка Василя Йосиповича. 



268

Валентина Грищенко____________________________________________
Колишній секретар райкому партії був у доброму гуморі, впевнений 
у собі. Поруч з ним були інші люди, виходячи із ситуації, його од-
нодумці. З усього цього Олексій зробив висновок, що не за горами 
той час, коли біда об’єднає людей. Ведмідь – який, а й йому кільце 
вправляють. На те й лихо, щоб з ним битися.

 
  Вечір, розстеливши на небі чорного кожуха, сіяв на ньому зірки, 

коли в хаті покійного Семена Козаченка зібралася місцева молодь. 
Одарка зі старшою дочкою пішли до сусідів. Кожного, хто пере-
ступав поріг, зустрічала Тетянка. 

  Гуляти, ніби, й не хотілося, завітали сюди  за звичкою. Прийшли  
до хати двоюрідні брати − сини дядька Романа. У близнюків на 
щоках – пушок, вони чорнобриві й синьоокі, поки що вузькоплечі. 
Хто з них − Віктор, а хто – Анатолій, одразу не зрозуміти, але Таня 
знає, як хлопців відрізнити: у першого трохи одстовбурчене вухо, 
інший має ямочки на щоках, коли посміхається. 

  Ось заходить до хати Наталка, дочка колишнього голови кол-
госпу, нинішнього старости, брат її Федір – поліцай. Дівчина вона 
розумна й вродлива, проте тримається невпевнено, опустила вуха, 
як лопух на дощ. 

 Жартуючи, вбігає до хати юрба хлопців і дівчат із Новиківщини, 
тієї частини села, де живуть переважно Новики. Не чекаючи, поки  
запросять, молодь знімає із себе верхній одяг,  сідає на ослони. Хтось 
приніс гармошку й бубна, а хтось – балалайку. Якби не ретельно 
завішені вікна, не відсутність на посиденьках дорослих парубків, 
можна було б припустити, що кровава м’ясорубка, яка називається 
війною, ніяк не зачепила село. Веселощі бувають на межі відчаю, 
якщо від Києва до Кракова біда однакова.   Без горілки й вина за-
світилися в очах безвусих хлопців бешкетні вогники, зашарілися 
обличчя дівчат. 

  Та не буває мед із домішкою дьогтю солодким. Без’язика музика, 
сама того не бажаючи, гукає до хати кожного, хто її почує. Навіть 
Федора Чемеза з усією його поліцайською братією. Переступивши 
поріг, фашистські лакеї, як за командою, напускають на себе від-
сторонений вигляд. Усі вони озброєні, від кожного тхне самогоном, 
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проте настроєні поліцаї мирно. Причину зрозуміти можна: на вечор-
ниці, як завжди, дівчата, як ті маківки, що вже цвітуть.  

  Полі минуло шістнадцять. Дівчина радіє з того, що мама до-
зволила їй  піти на вечорниці, й одночасно сумує, бо все в цій хаті 
нагадує їй про передчасно померлих батька, діда й Софину. Чогось 
Федір-поліцай, потіснивши дівчат, умостився поруч. Хотіла підвес-
тися, відійти − обійняв за плечі, сміється, не відпускає. Дихаючи в 
обличчя перегаром, шепоче на вухо:

− Де квіточка, там і медок. Гріх не поласувати.  
− Руки геть! Зріє виноградина, не для тебе, дядино, – спробувала 

звільнитися з чіпких обіймів. 
− Не квокчи, курочко. Півник розсердиться, – поліцай пригорнув 

Полю до себе, намагаючись поцілувати. 
−  Не для Гриця паляниця! Запроданець фашистський! – дзвінкий 

ляпас. Хтось із дівчат тихо зойкнув. Ще мить, і Поля, шукаючи за-
хисту, метнулася до  двоюрідних Віктора й Анатолія – рідня все-таки, 
образити не дозволять. Хлопці підвелися з лавки. 

  Що можна очікувати від озброєного, прилюдно зневаженого по-
ліцая? Кожен із присутніх завмер, передчуваючи біду, що мала впас-
ти на голову відчайдушної Полі та її захисників. Наталка − сестра 
Федора, − намагаючись відвернути непоправне, підбігла до брата, 
благаючи того заспокоїтися. Пристрасті, не встигши розпалитися, 
вщухли, коли той несподівано всміхнувся:

− Я  хоч і чорний мак, та смачний, а ти, дівко, – біла редька, та 
гірка! Але   дикунку приручити – лише задоволення. 

− Ти йому плюй межи очі, а він каже, що дощ іде!  Осла впізнаєш 
по вухах, а дурня по балачках! – відбила Поля. 

− Я її прошу, а вона ніби не хоче. Годі, дівко, приндитися. Не 
дивись високо, запорошиш око. Тижня не мине, будеш битися, як 
риба об лід, щоб мені догодити. Всі ви будете шукати мого захисту, 
– загадково всміхнувшись, Федір підморгнув своїй братії. 

  Розходилися мовчки. В руках у гармоніста обізвалася й замовкла 
потривожена гармошка. 

− Вона од нього спиною, а він до неї рилом, – констатувала на-
ступного дня такі події Таня. 
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− Влаштували гулянку серед посту – ось вам і біда, – висловила 

свою думку з цього приводу  її сестра.  
  Таня, котра не менш ніж Валя була невдоволена тим, що тра-

пилося, виклала всю правду, через що зібрала в своїй хаті молодь:
− Чоловік один просив підшукати надійних дівчат і хлопців для 

загальної  справи. Говорити з ними хотів. Добре, що не прийшов. 
− Хтось із місцевих? – поцікавилася Валя. 
− Зі Старої Гути. Казав, що скоро тут не лише поліцаям –  німцям 

буде тісно. 
  Відчай оволодів людьми, коли через кілька днів було оголошено, 

що вся неодружена молодь буде вивезена на роботи до Німеччини.  
− На заробітки!  – сміялися поліцаї.  
  Данило Чемез, сільський староста, який власноручно складав 

списки «добровольців», заніс до них лише дорослих дівчат і хлопців. 
− Голова не на те, щоб тільки кашкет носити. Решту «бажаючих»  

залишимо на потім. Німець не зупиниться, поки  не вигребе звідси 
всю молодь. 

− Прибрати з очей усіх, хто дорікає нам за співробітництво з 
німцями – слушна справа, – радів Федір. – Німцю з того − користь, 
і нам спокійніше буде. Проте не всі язикаті ввійшли до списку. Нема 
в ньому Тетяни Литвин та сестри її двоюрідної Полі. 

− Підлітки  вони. 
− Ці  дівки не дадуть собі на носі грати, голими руками бити-

муться, якщо щось не по їх.  Загнати треба обох, не зволікаючи, за 
синю хмару, щоб інші прищулили вуха,  − підсумував розмову Федір. 

  Смеркалося, коли в провулку, що вів до хати дівчини, натра-
пив  поліцай на Полю. Шістнадцятирічну красуню, що виділялася 
з-поміж дівчат  рум’яним личком та гнучким станом, не сила було 
обминути  поглядом жодному парубкові. Казали, що бабця її з боку 
матері замолоду  була саме такою. Невдала спроба залицятися до 
Полі  на вечорниці не  вгамувала  запал фашистського прихвосня, 
проте розпалила його азарт. 

− Пакуй, Палажко, в дорогу валізи!  Позичу, якщо нема.  З кор-
зиною в Німеччину не пустять. 
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− Яка тобі різниця, з чим мене поженуть? – відмахнулася від 

єхидної поради Поля. 
− І хусток коробочних візьми якомога більше. Мінятимеш їх там 

щодня − наблизить тебе якийсь бауер до себе. Митимеш йому ноги й 
ту воду питимеш. На чужій сторонці поклонишся й воронці, − озна-
йомив дівчину з усіма  перевагами «вільної праці» в цивілізованій 
країні. 

− Який же ти, Федоре, поганий! Лізеш, мов оса, у вічі. Кидаєш 
словами, як пес хвостом! – обурилася дівчина. – Хто чужому лихові 
сміється, тому не минеться. Чого собі не зичиш,  другому не жадай. 
Взяв у руки німецьку  рушницю, ще й пишаєшся тим!  Ніби не зна-
єш, що вона стріляє. Хто ти є неозброєний? 

− А й справді! Неозброєна людина – нічого не варта. Нема гіршої 
вдачі, як залишитися без зброї. Кожен ладен копнути тебе ногою, 
− несподівано погодився Федір. – А хочеш, удам, що захворів, і 
здам цю рушницю, нехай іде вона під три чорти!  Лише не про-
ганяй мене! – наблизився до дівчини. – Заміж за себе візьму, від 
Німеччини увільню. 

− Навіть від ерзац-ковбаси, сурогатної кави та хімічного цукру 
відмовишся? –   дошкульно відповіла відчайдушна дівчина. 

− Навіть від масла німецького − хай йому грець! − якщо підеш 
за мене. 

− Не в ті ти взувся, хлопче! Голосок твій дзвенячий, та совість 
– свиняча. На чужині, звичайно ж, як у домовині, але краще в Ні-
меччині в сльозах хустку мити, на грудях сушити, ніж піти вдома за 
поліцая. Вийду заміж за того, кого покохаю, – сказала, як сокирою 
відрубала, й пішла своєю дорогою. 

− Говори до гори, а гора – горою! Ядзя з пекла родом! – вискнув   
спересердя поліцай, клацнувши курком рушниці.  Сичав на дівчину, 
а вкусити не смів – сам не розумів, чому. 

     Тричі заносив її впертий староста до чорних списків. На 
запитання Галі, яка сила примушує його відривати неповнолітню 
дівчину від рідної землі, гаркнув: 
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− Я таких, – далі слово не для друку, – всіх  вишлю в Німеччину! 
  Немилосердний був староста, проте не всесильний. Стіною 

стали рідні, щоб захистити дівчину. Першого разу зголосився піти 
замість Полі Олексій. Завернули назад. У старих німці не мали 
потреби. Наступного разу зібралася в дорогу Галя. Пройти пішки 
п’ятдесят кілометрів до Чернігова й назад – справа звична. Аби лише 
забракував її фашистський лікар перед відправленням! Сподівання 
виявилися не марними. За тиждень «стара» моторно поралася вдома. 
Третього разу з колоною приречених на підневільну працю рушила 
Поля. Не сама пішла дівчина, з матір’ю. Через тиждень, ледь пере-
ставляючи ноги від утоми, змарніла Галя повернулася додому. 

− Не розпитуй ні про що, − попросила Олексія. 
  На запитання сусідів відповідала коротко:
 − Повезли доню.
 
  Війна змітала на узбіччя фронтових доріг багатьох із тих, кого 

призвала в червні сорок першого на захист Вітчизни. Радянська 
Армія, відступивши з кровопролитними боями вглиб величезної 
країни, залишила Україну. 

  Морозної зимової ночі дістався Остра Яків Іванович Бобриць-
кий. Об’єктивні обставини – оточення, полон і втеча з потягу,  в 
якому його разом з іншими військовополоненими везли до Німеч-
чини, − вибили з рук переконаного патріота гвинтівку, в той час 
як синівський обов’язок перед Батьківщиною наказував стати до 
зброї. Що мав робити патріот у такому випадку? Пробиватися до 
лінії фронту? 

  Випадок допоміг йому, колишньому завідуючому райвно, знайти 
людей, котрі плекали надію виступити проти завойовників у ворожому 
тилу.  Їх було троє. Всі – партійні й господарчі функціонери районного 
масштабу: комунальник, агроном та по сумісництву – секретар 
парторганізації райземвідділу, а також штатний пропагандист рай-
кому партії, який перед війною очолив районну газету. Останній був 
залишений у тилу для організації підпільної роботи. З кожним з них 
Яків Іванович  зустрічався до війни на засіданнях партійно-господар-
ського активу, всі вони були  надійними, перевіреними комуністами. 
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  Збиралися ввечері, коли за вікном – хоч око виколи, а вітер-

кінь – усьому світу не вдержати! − гув та стогнав у димарі. Повна 
відсутність зимового одягу, продовольства та зброї не давала мож-
ливості негайно здійснити те, що замислили. Численні партизанські 
бази, що були закладені в остерських лісах до приходу німців, були 
вщент розкрадені окупантами та особливо спритними місцевими 
«грибниками». Сперечалися патріоти отак: той у ріпу, той у мак, 
розходилися пізно, щоб наступного вечора один казав «гарбузи», 
а інший йому «луб’я».  Зійшлися на тому, що треба розділитися й 
іти в сусідні райони, де, за чутками,  вже діяли партизанські загони. 

  Виряджаючи чоловіка, Лідія Йосипівна хвилювалася. Нечу-
вана справа – рушати без належних паперів, коли не було слободи 
без відомої біди. Виходячи з наказів окупаційної влади, перш ніж 
пустити незнайому людину переночувати, селяни мали повідомити 
про те місцевого старосту. 

− Папери маю надійні, − заспокоював дружину Яків Іванович. У 
кишені в нього, як і в кожного з його товаришів, лежало посвідчення 
члена районної управи, отримане не без допомоги самого Грабов-
ського, бургомістра Остра. 

  Про перехід Бобрицького на нелегальне становище годі було 
й думати. Німці так знахабніли, вірячи в свою перемогу, що від-
крили в Острі професійну школу педагогічного профілю. Запро-
шення в ній працювати Лідія Йосипівна вже отримала. Якби 
колишнього завідувача райвно побачили в місті, йому довелося 
б ту школу очолити. 

  Лідія Йосипівна розуміла, що обдурювання місцевої молоді, 
пропаганда винятковості німецької нації й фашистської ідеології задля 
перетворення молодих українців на слухняних роботів, здатних зго-
дом насаджувати проголошені завойовниками моральні «цінності» 
місцевій дітворі, − мета створення такої школи. Від лихого поли врі-
зати та тікати Лідії Йосипівні не дозволила природжена кмітливість. 
Хотілося бути в курсі всіх подій, що відбувалися, та  допомогти тим, 
хто вимушено чи з власної волі дав згоду навчатися в такій школі. 
Розуміла, що чесному всюди честь, хоч і під лавкою. Коли ж виникло 
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питання про те, щоб віддати до тієї школи власних дітей-підлітків, 
вчителька вжила виняткових заходів, щоб уникнути такого зла. До-
помогла  в цьому землячка та пов’язаний з нею випадок. 

  Добре далеко розходиться, а лихе ще й далі. З проханням роз-
тлумачити, чи дійсно зі школи, яку організували німці, не будуть 
вивозити молодь на примусові роботи, звернулася до Ліди Йоси-
півни відома нам Галя. 

− Хіба ваша донька не в Німеччині?  − здивувалася вчителька. 
− Для всіх у селі – там. Насправді переховується  у добрих людей. 
  Ладом усе можна. Довго міркували дві матері, як  бути, що 

робити, поки не вирішили стати одна одній у пригоді.  
  Відтоді діти Лідії Йосипівни оселилися в хаті Галі та Олексія 

в Соколівці, а Поля отримала можливість не ховатися в ближніх та 
віддалених селах по льохах та підвалах, як та кішка, що десь на-
шкодила, а стати на постій в домі Бобрицького. 

  Заарештували Якова Івановича, коли після кількох тижнів 
безрезультатних пошуків партизанського загону прибився він до 
рідного порога. 

  Чернігівська тюрма, задихаючись від неможливості всотати в 
себе потік невгодних окупаційному режиму, передавала молодих, 
здорових в’язнів у Яцівський концентраційний табір, що розташу-
вався на околиці Чернігова, з наміром використати їх перед фізичним 
знищенням як робочу худобу. Перспектива бути кинутим за дроти до 
сирого бараку здавалася Бобрицькому прийнятною з тієї причини, 
що з табору, як він вважав, легше втекти. Проте час ішов, а перед 
його очима були ті ж самі тюремні стіни. Допоміг випадок. 

  Треба було негайно відремонтувати електропроводку в домі 
когось із тюремщиків. Яків Іванович був фізик за фахом. Кому ще 
могли доручити таку справу? Через те, що наглядачам було не так 
лінь, як неохота, а може, з іншої причини, шукати вказану адресу 
дозволили без конвою. Чи варто говорити, що тюрма того дня не 
дорахувалася одного в’язня?

  Про те, що її чоловік утік, Ліда Йосипівна дізналася від тюрем-
щиків, коли прийшла з передачею. Втеча здавалася б дивом, якби 
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чоловік прийшов додому або хоча б дав про себе знати. Втік і ніби 
у воду канув!

  Зникнення Бобрицького хвилювало не лише його дружину.  
Юрій Збанацький  – один з тих, хто разом із Яковом Івановичем пів-
року тому планував приєднатися до партизанів,  – не маючи сумніву 
в тому, що зломити комуніста німцям не вдалося, не міг збагнути, 
куди подівся його перевірений товариш. 

  Із різних джерел Збанацький знав, що на півночі від Чернігова 
активно діє обласний партизанський загін. Чутки про повсюдну 
боротьбу з окупантами розповсюджувалися з великою швидкістю, 
пробуджуючи в людях почуття впевненості в своїх силах, заклика-
ючи до зброї. Сам Юрій Оліферович  нещодавно втік з Яцівського 
концтабору  й встиг до цього часу ініціювати організацію підпільних 
груп у селах Остерщини та, об’єднавши навколо себе надійних лю-
дей, закласти за їх допомогою в лісових запустах біля болота Видра 
матеріальну базу для майбутнього партизанського загону. 

  Величні в своїй первісній красі, ліси межиріччя Дніпра й Десни 
ставали, як у прадавні часи, фортецею, яка приймала до себе, давала 
притулок і надихала мужністю й силою тих, хто зі зброєю в руках 
піднімався  на захист рідної землі від окупантів.

 
   Грудневий ранок, припорошивши все навколо  легким іне-

єм, затягнув небесну синь димком з димарів, застукав і заскрипів 
колодязними журавлями й хвіртками, коли до хати соколівського 
старости наблизився незнайомець. Сторожовий  пес, захлинаючись 
гавкотом, зірвався б із ланцюга, якби не вчасне гримання хазяйки, що 
повільно вийшла з хліва з відром у руці.  Поставивши дійницю на 
лавку біля ганку, жінка прикрила її рушником і лише потім підвела 
голову. Чоловік залишався стояти біля хвіртки, це було зрозуміло 
лише з того, що пес до цього часу не вгамувався – такий малий був 
незнайомець на зріст. 

− Чи вдома староста? Відмітиться треба, – голос у чоловіка –  
пісний, а на  думці відчувається  льодок.  

  Не мовивши ні словечка, господиня зітхає й простує до хвіртки. 
Їй  тепер цап і вовк – усе один толк! У її поведінці  нема ні крихти 
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невдоволення, жінку пригнічує те, що вона – дружина сільського 
старости, який служить німцям з доброї волі. Сама б собі за таке 
їсти не дала. 

− На млині Данило. Проходьте. Він зараз повернеться.  
  Якби господиня впізнала в незнайомці небожа своїх колишніх 

сусідів, висланих далекого тридцять третього року, куди  Макар телят 
не ганяв, розпитувати про щось не поспішала б. Чужа біда перед 
очима, а своя за плечима. Таке лихо, що хоч вовком вий.   Пропала її 
родина ні за цапову душу – так вважає стара. Чоловік і син злигалися 
з німцями,  й незмивна ганьба, що лягла на їх рід, гнітить  жінку 
чимдалі дужче. Природне чуття підказує їй, що біда біду перебуде, 
одна мине – ще й десять буде. Найтяжчі випробування для родини 
попереду.  Матері шкода дочку. Розумна й вродлива Наталка, і вдачу 
має поступливу. Та хто ж її тепер посватає? Хіба що поліцай якийсь!

 Час іде, і господиня починає виявляти інтерес до того, хто 
прийшов:

− Із місцевих?
− Угадали. Козаченко я,  Кузьма Тимофійович, − говорить незна-

йомець, ніби пісний пиріг їсть.  
− Повертаються люди в село. На початку війни Пшенична На-

талія Йосипівна з дітьми сюди потрапила. Думала, що фронт їх не 
наздожене. Наздогнав! На Львівщині вони жили. Чоловіка її вбили 
перед війною. Переховував у себе когось. Марія − дружина твого 
двоюрідного брата, з Бессарабії з новонародженим сином на руках 
пішки через усю Україну додому від німців тікала. Корову за собою 
на налигачі вела! Не радісним виявився багатий край, коли  горе, 
як море: ні перепливти його, ні випити. Дорогою чоловіка свого 
мобілізованого стріла Марія. В колоні червоноармійців  ішов Назар 
назустріч фронту. 

  На відміну від своєї дружини, староста повівся з Кузьмою так, 
ніби йому щонайменше батька вкрали:

− Хто сюди приграв?!  Кожен біжить з владою поручкатися, коли 
наступить вона боляче на хвіст. А хто на неї раніше брехав, як пес 
на сонце? Коли ти, парубче, був малим, твій батько й дядьки Сергій 
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та Семен таке верзли у вічі вповноваженому Колгоспного центру, 
що й у шапку не збереш! Дорікали несправедливостями. Таке ба-
зікали, що й собака з маслом не з’їсть. Гомоніли, доки одубіли. Де 
тепер твої родичі? Мабуть, уже й кістки згнили. Хіба не розуміли, 
що лише той, хто робить вигляд, що все добре, завжди у влади в 
пошані? Німці головатих мужиків не кривдять.

  Сумніви з приводу того, що видає він за істину, не точать ста-
росту. Колгосп німці перетворили на громаду, окупаційна влада 
пообіцяла своїм прислужникам винагороду – по гектару орної землі 
кожному, і він з радістю риє копитами соколівський пісок,  щоб 
отримати той наділ. Поки говорить, метикує, до яких робіт має за-
лучити нащадка  ненависного йому роду: 

  «Ліс валити? Годі й думати. Толку з нього там буде, як з козла 
молока. Занадто мале й слабосиле вродилося, а виросло й зовсім, 
як кіт навсидячки. Пхни – упаде. Вози ремонтувати?   Працюватиме 
гірш теляти. За кіньми ходити? Кому-кому, а куцому – зась! Загадаю 
цьому  хирлявому Козаченкові, щоб ішов до своїх родичів! Хай тягає 
разом з ними на млині мішки з борошном задля блага Німеччини. 
Споживай, чоловіче, то хрін, то редьку. Щоб не спало на думку до-
рікати мені, чесному старості,  пособництвом Гітлеру». 

  Данило – допитливий. Він прагне витягти інформацію, яка його 
цікавить, з кволого чоловіка, що якимось дивом уникнув караючого 
меча сталінського режиму. Староста надто лукавий, щоб продовжити 
розмову в безапеляційному тоні. 

− Бачу, Кузьмо Тимофійовичу, що привик ти з бідою, як риба з 
водою.   Мовчиш і в очі не дивишся. Такого й кури загребуть. Розумію 
твій стан. Скривдила  безневинного радянська влада. Заслала туди, 
звідки майже ніхто не повертався. Проте тримати в серці перець, а 
в душі часник не раджу. Розкажи, що в тебе на душі, відразу стане 
легше. Лише я тебе зрозумію й підтримаю важкої хвилини. В селі 
співчуття ні в кого не знайдеш. При добрій годині – брати й по-
братими, а при лихій годині – немає навіть і родини. Кожному своя 
сорочка ближча до тіла.  Якщо не  скривляться люди, то висміють. 
Розкажи, де відбували термін? Яке там до таких, як ви, було став-
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лення? За яких обставин пощастило  уникнути лап НКВС? Чи живі 
ще твої батьки, брати й сестри?

  Наговорив Данило сім верст до небес, коли  гавкіт вірного ха-
зяїну пса змусив його поглянути у вікно. Якісь люди з рушницями 
напоготові, розбігшись по городу, поспіхом оточували хату, в той 
час, як решта  незнайомців прямувала до вхідних дверей. Сторо-
пілий староста кинувся до гвинтівки, що дрімала на стіні, але був 
зупинений окриком дружини:

− Чи ти при своєму розумі? Не доводь людей до гріха!
− Заткни пельку, стара! – огризнувся, накидаючи на зброю руш-

ник. 
  Почувши якось від сина-поліцая, що в навколишніх лісах є пар-

тизани, староста вірив і не вірив таким чуткам. Федір у лісі зайця 
побачить, а подумає, що то вовк.  Данило сподівався, що німці ось-
ось будуть у Сталінграді й вважав, що лише самовбивці можуть за 
такої ситуації виступити проти окупаційної влади зі зброєю в руках. 

  Їх було троє: середнього зросту бородань, плечистий парубок 
років вісімнадцяти – щоки у хлопця цвіли маками − та ще один, чия 
статура й постава виказували в ньому кадрового військового.  З того, 
як упевнено трималися ці люди, було зрозуміло, що приборкувати 
представників  окупаційної влади вони не бояться, а приборкавши, 
не трусяться теж.  

− Хто з вас буде Чемез? – з погрозою в голосі прогримів бородань, 
вийшовши на середину хати. 

− Я – Чемез Данило Микитович. Хто ви будете? – промимрив 
староста, з острахом дивлячись на тих, хто залишився стояти біля 
дверей. 

− Ми – партизани, представники єдино законної Радянської вла-
ди, − з почуттям гідності, врочисто мовив бородань. 

  Староста зморщив лоба. 
   «Судячи з усього, це – командир, − подумав Чемез. – Невже, 

що комар, то й сила? Якби не було в хаті цього клятого Козаченка, 
домовитися з бороданем – що раку лапу відірвати». 

− Багато всякого люду ходить по селах. Ось і цей чоловік зайшов, 
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аби відмітитися, – староста поводить очима вбік Козаченка. – Іди, 
Кузьмо Тимофійовичу, з Богом до млина! Ти − кулик не велик, а 
все-таки птиця. Будеш там за головного. Пропустіть, громадяни-
товариші, людину. На нього робота чекає.

− Хто такий?
− Із місцевих. Повернувся з таборів. 
− Нехай залишається. Без нього робота зроблена. Хай подивиться, 

як Радянська влада поводиться із запроданцями, й людям розповість.
− Хто це тут запроданець? Може – я? – в голосі старости не-

абияке обурення. 
− Авжеж. Плазуєш перед окупантами, все робиш, щоб їм до-

годити. В якому  селі старі й малі гнуть спину на Гітлера день у 
день? − У Соколівці. За чиїм наказом підводи з борошном мали 
бути сьогодні в Острі? − За наказом Чемеза. Кому догоджаєш, коли 
загадуєш охороняти вдень і вночі сепаратори, що на молочному 
пункті? – Окупантам. Хто відправляв у Німеччину  неповнолітніх? 
− Знову таки – соколівський староста. Власного сина не пожалів, 
вклав хлопцеві в руки німецьку гвинтівку. До речі, де він тепер? 

  Данило опустив плечі. В голові одна думка: 
  «Сказати чи промовчати?» Про те, що поліція всього району 

стягує свої сили в Остер, аби посунути  лавою в партизанські ліси 
в пошуках народних месників, він знав.   «Викласти цю таємницю 
– вагомий аргумент у спорі з бандитами», – мислить староста. 

−  Пане-товаришу! Не знаю, якого Ви звання. Це – не розмова. В 
хаті – стороння людина. Нехай він вийде! – заблагав Чемез, ще раз 
показуючи на Кузьму, що, як той стовп, стояв серед хати. 

− Гаразд, пропустіть його, – змилостивився бородань. 
  Не відчуваючи під собою ніг, чкурнув Кузьма за хвіртку. 

Шмигнув, ніби в’юнка миша, в провулок і, обминувши колодязний 
журавель, що стукав під вітром відром, попрямував до дідівської 
хати. З боку вітряка, натужно скриплячи  на вибоях, пропливли в 
напрямку лісу сани, на яких горою лежали пузаті мішки. Нетутешні 
парубки, що йшли поряд, весело перемовляючись між собою, зі-
гріли Кузьму теплом своїх посмішок.  Розтікаючись провулками, 
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потоком сунув з млина місцевий люд. У кожного за плечима було 
по важкенькій торбині. 

− Якби не партизани, пішло б наше борошно на стіл Гітлеру, – 
почувся знайомий голос. 

  Двоюрідна сестра Одарка, важко дихаючи, тягла за собою само-
робні сани, на яких лежав мішок з борошном. 

− Допоможи, Кузьмо! Я тобі за те млинців спечу, – попросила 
сестра. 

  Біля молочарні, обговорюючи ситуацію, юрмилися односельці. 
− Дякувати партизанам, сепаратори вивели з ладу. Не треба буде 

щодня носити молоко на потреби Німеччини.
− Обіцяли пильнувати в районі за порядком. Прийде на всіх 

німецьких псів мороз. Віділлються таким, як Чемез, наші сльози. 
− Просили зібратися біля клубу.
  За годину на майдані голці ніде було впасти. Пороша затягла 

білою млою околиці, кинула пухкий сніг на плечі тих, хто тут стояв, 
коли з боку лавки почулося:

− Їдуть!  
− Збанацький буде звертатися до людей. 
− Це – котрий? З бородою?
   Де ще того дня віяв радісний вітер, як не на соколівському 

майдані? Всі значущі події першої половини двадцятого сторіч-
чя − русько-японська війна, перша світова й громадянська війни, 
проголошення радянської влади, продрозверстка й продподаток, 
колективізація й голодовка, репресії, пожежа, яка перетворила право-
славний храм на згарище, − опинилися тієї години за межами уваги 
майдану, втратили на певний час свою значущість, відійшли на за-
дній план. Чужинські ковані черевики, збільшившись до   розмірів 
вселенського лиха, що пройшли вулицями села з метою розбити 
вщент надію людей стати господарями у власному домі, не позба-
вили їх надії на те, що чергове лихо минеться.  Ось чому намагався 
майдан не пропустити того дня жодного слова.  

− Товариші! Дорогі товариші! – голос у оратора приглушений, 
сам він трохи сутулиться. – Я – Юрій Оліферович  Збанацький, 
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командир партизанського загону імені Щорса, звертаюся до вас 
від імені єдино законної в наш час Радянської  влади! Армія фа-
шистських головорізів, віроломно порушивши міжнародні норми 
й закони людської совісті та моралі, підім’яла під себе частину 
території Радянського Союзу. Людожер Гітлер, підкоривши собі 
Європу, виношує задум світового панування. 

  З кожною новою фразою голос партизанського командира 
дужчає, спина розпрямляється, сам він здається ширшим у плечах, 
вищий зростом. Морозне повітря, зберігаючи інтонацію того, що 
сказано, доносить до людей пафос оратора, від чого присутні пере-
ймаються урочистістю кожного слова, його значущістю. 

− Товариші! Явна перевага радянської військової могутності, що 
була продемонстрована під Москвою, а також оточення величезної 
кількості військ під Сталінградом свідчать про те, що далекосяжним 
планам Гітлера не судилося здійснитися! Незабаром настане той 
час, коли покотиться гітлерівська машина під нищівними ударами 
Радянської Армії з прискореною швидкістю назад, гублячи свої бол-
ти та гайки, проклинаючи той день і час, коли запустила вона свій 
двигун. Святий обов’язок кожного з нас у тилу ворога допомогти 
Червоній Армії  в її героїчній боротьбі із завойовниками. Гітлер зазіхнув 
на честь, свободу й незалежність нашої Батьківщини.  Вітчизна 
чекає  від нас рішучих дій! Не сподівайтеся на те, що перемога до 
вас прийде сама. Бездіяльність за таких часів є злочин. Ставайте до 
зброї! Сміло приєднуйтеся  до лав партизанів! Усіляко підтримуйте 
нас! Ні кілограма м’яса чи картоплі, жодного курчати ненаситному 
ворогові! Ні поліна дров, ні краплі живиці з наших лісів! 

  Збанацький закінчив свою промову. Відголоси сказаного, щас-
ливо обминувши цвинтарний сосняк, що не одне сторіччя стоїть на 
почесній  варті посеред села,  піднімаються над майданом. Радісні 
вигуки, схожі на видихи полегшення, вириваються з грудей при-
сутніх. Кожен має до партизанського командира своє запитання. 

− Чи багато вас, партизанів? Вистачить сили приборкати тут 
німця? 

− Де вас шукати? Як бути, якщо немає зброї? 
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− Чи правду кажуть, що біля Лоєва на Дніпрі в роковини рево-

люції партизанська армія громила фашистів? 
− Як поводитися  зі старостою та поліцаями? 
− Що робити, коли увійдуть у село карателі? 
  Хапали за поли кожуха, вимагаючи негайних відповідей. Про-

понували свою допомогу. Наостанок влаштували овації. 
  Кузьма Тимофійович Козаченко слухав партизанського коман-

дира з мовчазним спокоєм людини, яка багато чого бачила на своєму 
віку. Якимось дивом залишившись цілим у Гулазі, втративши там 
усіх своїх рідних, прагнув знайти в рідному селі притулок і від-
носний спокій. Не гадаючи про помсту Радянській владі, мріяв про 
звичайні життєві радощі. Один цвіт не робить вінка. Ще молодий, 
хотів одружитися. Навіть  уві сні поруч із собою бачив тиху, працьо-
виту дружину й кількох діточок – продовжувачів роду. Не маючи за 
що й руки зачепити, Кузьма розумів, що  доведеться  всякого хліба 
скуштувати –  твердого й м’якого.  

  Того дня випало йому проходити повз місцеву школу. Зведена на 
початку століття, обсаджена по периметру двору тополями, школа 
завжди вабила місцеву дітвору. Добротна будівля з високими вікнами 
й просторими класами, яка кілька десятиріч поспіль служила справі 
народної освіти, несла в собі заряд позитивної енергії всякому, хто 
приходив у її стіни за знаннями. Всі перипетії безжалісного сторіч-
чя, які не кращим чином позначилися на якості й матеріальній базі 
народної освіти, не йшли в порівняння з тим ударом, якого завдала 
школі війна. 

  Кузьму вразив вигляд шкільної будівлі, сірий колір її стін, 
безнадійна тьмяність вікон. Від побаченого защеміло біля серця. 
Похилений паркан, перев’язана мотузкою хвіртка, вибита шибка 
на кольоровому вітражі веранди – все це потребувало чоловічого 
догляду. 

  Щось наштовхнуло Кузьму на думку зійти на ганок, пересту-
пити поріг. Шкільний коридор, що дихнув знайомими з дитинства 
запахами крейди, димку й дощатої підлоги, здався Кузьмі таким  
темним, що в свідомості виникли слушні в такому випадку запитання: 
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«Навіщо я сюди прийшов? Кого шукаю?». Пішов би негайно геть, 
якби не голос, що почувся з бічних  дверей. 

− Треба ще підлікуватися! Ти надто слабкий, щоб жити в зем-
лянці, – переконував когось відчайдушний жіночий голос, який 
відразу впізнав Кузьма. Так могла сказати лише Лідія Йосипівна, 
його перша вчителька. 

  «Подейкували, що вона виїхала з села. Виходить, що брехали 
люди», – здивувався Кузьма. 

− Зрозумій мене правильно. Не можу спати, коли товариші шапки 
шукають.  Сил моїх не вистачає весь час переховуватися. Не можна 
нині сидіти, склавши руки. Не пробачимо собі, якщо  пропустимо 
добру нагоду, − відповідав чоловічий голос, який, мабуть,  наблизив-
ся до дверей, тому що було чутно, як стукають підбори об підлогу. 

  «Чи не Бобрицький, колишній директор школи говорить?» – 
встиг подумати Кузьма, перш ніж двері відчинилися, висвітливши 
в своєму прорізі дві постаті з мішками в руках. 

  Не придумавши нічого кращого, Кузьма стримано кашлянув і 
попростував до виходу. 

− Хто тут ходить? – стривожилася Лідія Йосипівна. 
  Довелося назвати себе. 
  Яків Іванович – це був він − попрощався з дружиною на ганку 

школи. Бобрицький ішов у партизани в супроводі молодої темноокої 
жінки. Щось у її зовнішності здалося Кузьмі знайомим. Схожа на неї 
пані, ошатна й вродлива, приїздила колись у село разом з Борисом 
Михайловичем Кауфманом. Як давно це було!

  Бажаючи чимось утішити свою колишню вчительку, Кузьма 
запропонував їй допомогу. Не розуміючи, про що йде мова, Лідія 
Йосипівна ніяк не відреагувала на пропозицію. Отямилася, коли  чо-
ловік, який з кожним кроком віддалявся  від неї,  зник за поворотом. 

− Приходь, Кузьмо, завтра. Я тут більше не працюю. Наталія Йо-
сипівна розкаже, що до чого. Тепер лише вона тут учителює. Учнів 
теж обмаль. Лише перший та другий класи. З підручників наказали 
вирізати все радянське, і там нічого не залишилося. Зошитів нема. 
На дошці пишуть глиною. Шкільна програма виключає читання. 
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Рахувати щонайбільше до п’ятисот  і розписуватися – ось і все, що 
прописали німецькі методисти для  наших дітей. А опалювач і по 
сумісництву двірник школі потрібен. Приходь!  

  Судити, якою вчасною для Кузьми була така  пропозиція, можна 
було з  того, як оперативно він відреагував на неї. Наступного дня 
ще не розвиднялося, був біля шкільного ганку; і Наталії Йосипівні, 
котра прийшла сюди разом з технічкою, не залишалося нічого ін-
шого, як запросити Кузьму ввійти до приміщення. Домовитися про 
послуги з тим, у кого − ні печі, ні лави, було легко. Зійшлися на тому, 
що буде Кузьма стерегти школу та допомагати  в інших невідклад-
них справах в обмін на проживання в одній зі шкільних підсобок. 

− Не допустимо, щоб наш родич по холодних кутках тинявся, − в 
один голос заявили Марія й Катерина Козаченки, які надірвали вже 
спини на споконвічних чоловічих роботах. – Повернуться з війни 
Назар та Роман – що нам скажуть? 

  Кузьма  був присутній при такій розмові й не одразу збагнув, 
чому   дружини двоюрідних братів брали активну участь у нала-
годженні його побутових умов. Зрозумівши, почав регулярно  від-
відувати не лише їх, а й Одарку, посильно допомагати родичкам по 
господарству. То дровець їм нарубає, а то сінця накосить. Вони ж у 
свою чергу не обходили Кузьму  увагою.  Охайний був Тимофійо-
вич і доглянутий. Рід великий − було де пообідати. Не з корита їв 
і майже досхочу. Вдома й солома їдома. Тим паче, що добрі жорна 
все перемелють.

 
  Іноді, як поїдеш навпростець, то будеш увечері, а як в об’їзд, то 

потрапиш на обід. Такою думкою керувалася Лідія Йосипівна, коли 
заплющила очі на те, що поруч з її чоловіком весь час знаходиться 
інша жінка. Тривога з приводу його здоров’я – останнім часом Яків 
Іванович дуже кашляв – посилена хворобливою підозрілістю щодо  
прихильності чоловіка до миловидої єврейки, не додавали Лідії 
Йосипівні оптимізму. Невже її Яків − той кінь, котрий на чотирьох 
ногах спотикається?  Відсутність можливості розпитати чоловіка про 
подробиці його поневірянь разом з цією дамою, перш ніж вони зна-
йшли притулок у соколівській школі, війнули холодом на подружні 
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стосунки. Розуміючи, що допомогти  уникнути трагічної участі, яка 
випала на долю всіх євреїв, які залишилися на окупованій території, 
є святий обов’язок тих, хто опинився з ними поруч, Лідія Йосипівна 
жалкувала, що сама вона з головою увійшла в інші справи. Навіщо 
було погоджуватися працювати в тій горезвісній німецькій школі? 
Чи є сенс у її власній очікувальній позиції, що межує зі злочинною 
бездіяльністю? 

  Лідію Йосипівну засмучував холодок,  який відчувала останнім 
часом у стосунках з власними дітьми. Ось і сьогодні – не встигла 
переступити поріг Галиної хати, непорозуміння між нею та сином 
і дочкою, що вже підросли, далося взнаки. 

− Партизани обіцяють, поновивши радянську владу, не допустити 
відправки молоді в Німеччину. Німецькі гарнізони тікають звідси 
за Десну.  В Гнилуші над сільрадою майорить червоний прапор. 
Нема сенсу ховатися, коли навколо таке відбувається. Поля теж по-
вернулася додому, – випалила скоромовкою дочка. 

− Досить нас няньчити, ми вже дорослі, – підтримав дочку син. 
  Олені вже сімнадцять. Вона роком старша за Льоню. Незважа-

ючи на заборону матері, вони були сьогодні на майдані й настроєні 
рішуче. 

− Йдемо в партизани! −  мовили  одноголосно.  
  Щось говорити, переконувати, що в їх віці в справи дорослих 

не встряють, що народних месників на кожному кроці підстерігають 
небезпека й поневіряння, до яких її діти не пристосовані, означало 
лише псувати з ними стосунки. Нічого не відповіла Лідія Йосипівна, 
лише із сумнівом похитала головою. 

  Вона не помилилася. Того ж дня її діти повернулися додому. 
Обоє  –  дуже  стомлені. Дивлячись кудись убік, мовили, похню-
пившись:

− Подякував нам командир за те, що прийшли, потис кожному 
руку й сказав: «Поздоровляю вас, Олено й Льоню Гладкі, відтепер 
ви – партизани! Дав нам доручення й пообіцяв покликати в загін, 
якщо виникне така потреба». 

− Про яке доручення йде мова? – не втрималася, щоб не спитати, 
Лідія Йосипівна. 
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− Наказав нікому не говорити. 
− Навіть матері не можна натякнути?
− Гаразд, скажемо. Доручення важливе – агітувати людей іти в 

партизани.  
  Повертатися в Остер, щоб робити вигляд, що невтомно працює 

за програмами, які розроблені німецькими чиновниками, Лідії Йо-
сипівні не хотілося. Проте йти треба було. Пообіцявши дітям, що 
незабаром  їх відвідає, пішла собі за поріг.

− Небезпечно зараз на дорогах! – попередила її Галя. – Поліцаї 
лютують, у кожному подорожньому бачать партизана. 

  За околицею, там, де моровська дорога дістає обрію, Лідію 
Йосипівну наздогнала упряжка. Сидір, батько її дітей, зупинив ко-
билу. Сам – у добротному кожусі, на ногах – валянці з калошами, 
на голові − нова хутряна шапка. 

  «Чи не з розкрадених партизанських складів ця одежина?» – 
подумала Лідія Йосипівна. 

− Сідай, пані! Перш я тебе підвезу, а потім на тобі поїду − так і 
помиримося!  – з викликом у голосі підморгнув колишній дружині. 

− Кобила з вовком мирилася, та додому не вернулася.  Слідкував 
за мною чи випадково тут опинився? – поцікавилася Лідія Йоси-
півна. Вони не бачилися з того часу, коли заходив Сидір до батьків  
перед арештом. Просив тоді не гніватися, перейти до нього жити. 

− Не слідкував. Що з воза впало, те пропало. Маю коханку – як 
без цього. Гарна жінка:  від каші не відмовляється,  по воду ходить 
і щовечора не вмирає, як ти колись. У справах їду. Сідай, Лідо, не 
бійся. Краще погано їхати, ніж добре йти. Навіщо стоптувати підошви, 
якщо можна прокататися? – перейшов на лагідний тон Сидір. 

  Скрипіли на вибоях сани, миготіли перед очима телеграфні 
стовпи, а він  говорив, не вмовкаючи, ніби поспішав виговоритися:

− Я, Лідо, як той чумак, котрий ума набрався, коли його віз роз-
ламався. Влаштувався на смолокурнім заводі поблизу Старої Гути. 
Роботою дуже задоволений, бо не маю нічого спільного з тими, хто 
при зброї.  Тепер  це – головне. На смолокурні – ніби в пеклі: печі з 
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казанами й смола в них чорніша за ніч. Дух такий, що аж у голову 
віддає, а мені він – найсолодший. Підкидаю, як той чортяка, дрова 
під казани й радію з того, що послав мені Господь таку роботу. 
Сама поміркуй − зазирнув колишній дружині у вічі, ніби шукав там 
порозуміння − всюди війна, смерть із косою у кожного за плечима 
стоїть, а я – за мирною справою. Сюди ник, туди ник – та й день 
невелик. Хто не чинить лихого, тому не страшно нічого. Жодної лю-
дини не скривдив Сидір Гладкий. Чим не робота? Неприємно лише, 
що незатишно зараз у лісі. Кинь  палку – в партизана з рушницею 
влучиш! Не бояться хлопці ні тучі, ні грому. Не подобається мені 
таке. Німець порядок любить. Для нього соснова живиця, березовий 
дьоготь та скипидар – на вагу золота. На їх заготівлю завойовник 
навіть солі не шкодує. Від людей чув,  що це – стратегічна сировина. 
А скільки її заготовлено за літо! Тонни! Проте клопітно з нею. Треба 
чимскоріше вивезти до залізничної станції в Ревунів Круг. Підводи 
з цією метою по селах збираємо.

− За які винагороди служиш німцям з таким запалом? – не стри-
малася Лідія Йосипівна, щоб не спитати. 

− Є дещо важливіше за нагороди. Маю власні принципи!
  Не діставшись Остра, колишнє подружжя розбіглося в різні боки 

в Карпилівці. Він квапився домовитися з місцевим старостою про 
гужовий транспорт, вона – переказати цінні відомості партизанам.

  «Пропаща людина. Навіть про дітей нічого не спитав. А леда-
ще! Лише на віник і смітник годяще. А сміливе, як та жаба: змаху 
− у воду, − думала Лідія Йосипівна з болем у серці,  поки місила 
ногами снігову кашу, що утворилася на дорозі  протягом  останніх  
годин.  – Місяць лютий гостро кутий. Вчора був такий мороз, що 
аж зорі скакали, а сьогодні − відлига. Навіть природа допомагає 
партизанам», − майнуло в голові, перш ніж побачила те, що змусило 
її придивитися до навколишнього краєвиду пильніше. 

  Будівля німецької військової комендатури в Острі, яка донедавна  
яскравою плямою виділялася з-поміж решти міських споруд, набула 
іншого вигляду. Зрозуміти причину такої метаморфози виявилося 
легко. Фашистський прапор, який ще вчора вільно майорів над ко-
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мендатурою, раптом, знесилившись, удався в тугу. Чорна стрічка, 
зашморгом стягнувши держак у верхній його частині, батогом упала 
на полотнище зі свастикою, не даючи йому розгорнутися. 

  «Певно в Німеччині – жалоба», – здогадалася вчителька.  
  Всеохоплююча радість рвалася з грудей, не знаходячи виходу; і 

Лідії Йосипівні захотілося поділитися нею ще з кимось, порадувати 
нею  однодумців.  Не заходячи додому, завернула в найближчий 
провулок. 

  Невеликий дім на околиці Остра, де вона щосереди зустрічалася 
з партизанською зв’язковою, жив особливим життям. Тут  удень і 
вночі чекали на відомості, що, як повітря, потрібні були партизанам.

   «Головне, щоб Анка була вдома!» – молила Бога Лідія Йоси-
півна, відкриваючи хвіртку. 

  Дерево міцне своїм корінням, а людина друзями. Несказанна 
радість, яка межувала з тріумфом, огорнула її, варто було пересту-
пити поріг. Зазвичай  стримані, люди зі сльозами на очах обнімали 
та цілували Лідію Йосипівну. 

− Сталося те, чого всі чекали! Взято в полон армію Паулюса під 
Сталінградом. Полонили дев’яносто одну тисячу ворожих солдатів, 
двадцять двох генералів і самого Паулюса. Майже сто п’ятдесят 
тисяч  фашистів убито. Нищівний удар по Гітлеру. Поженуть тепер 
фашистського звіра поганою мітлою до самого рейху! − не гаючи 
часу, сповістила партизанська зв’язкова. 

  Уважна до найменшого нюансу в поведінці співрозмовниці, 
Анка раптом зробилася серйозною.

− Ти сьогодні прийшла не в свій день. Щось трапилося? 
− Так. Відбувається посилена підготовка до негайного вивозу 

стратегічної сировини з лісів. Відомості достовірні. Зволікати з 
підпалами смоляних заводів далі не можна. 

− Негайно йду в загін. А ти, Лідо, будь обережна! На шосе Остер-
Козелець підірвалися вчора на партизанських мінах дві вантажівки. 
Німці лютують. 

  Лідія Йосипівна мала ще встигнути на останній урок. Клас, у 
якому вона викладала, чекав на результати контрольної роботи. Те, 
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що  побачила вчителька в дворі школи, ніяк  не в’язалося з поняттям  
навчального процесу. Оточені з усіх боків поліцаями,  учні її класу 
юрмилися біля шкільних воріт. Деякі дівчатка плакали. Одна з колег, 
вгледівши Лідію Йосипівну, кинулася їй назустріч. 

− Школу розформовують! − повідомила стривожено. 
− Розумію. Але чому взяли дітей на приціл? В чому вони зави-

нили?
− Виходячи з усього, ведуть їх на замінований шлях, щоб про-

гнати попереду німецької колони. Бідолашні діти! 
  Білий світ потьмянів перед очима Лідії Йосипівни.  Все, що 

трапилося потім, нагадувало жахливий сон. Усі бачили, як кинулася 
вчителька до своїх учнів, пішла разом з ними, пояснюючи, навіщо 
й куди їх ведуть, благала, поки не пізно,  розбігатися в різні боки.

− Що ти верзеш, сучко? На що щенят підбурюєш? Кулю межи 
очі захотіла? – прогриміло збоку. 

  І тоді, захоплена єдиною думкою зробити те, задля чого при-
йшла свого часу до цих дітей, Лідія Йосипівна забігла наперед, стала 
перед своїми учнями і, розставивши руки, прокричала низьким, 
уривчастим голосом:

− Поліцаїв не бійтеся! Розбігайтеся негайно! Вам ще жити й 
жити! – останнє  слово вчительки поглинув поліцайський постріл 
з рушниці. 

  Перш ніж рожевий туман заступив їй білий світ, Лідія Йосипівна 
чітко побачила те, що так прагнула бачити: її учні, ніби курчата від 
коршака, розбігалися в різні боки.    

  Ніщо не ворухнулося, щоб відреагувати на те, що трапилося. 
Лише краплі живильної вологи чистою росою сипнули на лютневий 
сніг та кармінний розсип снігурів, що мирно дрімали  на калині, 
пурхнувши з гілок, знявся  над закляклою від того, що відбулося, 
місцевістю й, покружлявши над містечком, розтанув у  синяві небес. 

  А наступного дня о сьомій годині вечора, ніби за командою, 
засвітилися над  остерськими лісами небачені до цього часу по-
жежі.  Розсікаючи хмари, викидали в непроглядну темряву стільки 
диму й кіптяви, що, здавалося, земля випустила на волю всі сили 
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пекла. Летіло щось угору, вибухало й тріщало з неймовірною силою 
в низько навислих хмарах, горіло зеленувато-жовтим полум’ям і 
повільно, ніби нехотя, опускало вогняні шлейфи на землю. Інші 
стовпи вогню, схожі на світ від потужних прожекторів, бездимно і 
ясно пронизували хмари. 

  Соколівка, як і всі інші села межиріччя, з подивом спостерігала 
за небаченими до цього часу пожежами.

− Що воно горить? – чулося  одне лише запитання. 
− Виходячи з усього, смоляний завод «Меч» і той, що біля Старої 

Гути.  
− Діжки зі скипидаром неба дістають. Не хотів би я зараз опи-

нитися біля Старої Гути!
− А інші заграви? Ті, що горять бездимно? 
− Це, мабуть, склади живиці підпалили. 
− Ось і я думаю, що не само воно загорілося! 
  Стратегічна сировина палала дві доби, і весь цей час не за-

лишала Сидора одна думка: «Уникнути неминучого не пощастить. 
Доведеться стати до зброї, бо з голими руками проти ворога ще ніхто 
не ходив. Треба лише визначитися, хто саме є ворог».

 
  Начальник районної жандармерії Дрюма не на жарт занепо-

коєний. Активізація партизан вимагає негайної реакції з  боку під-
леглого йому відомства. Про які відповідні дії може йти мова, якщо 
німці не довіряють поліцаям навіть автоматичної зброї? Служба СС і 
СД, не говорячи вже про гестапо, охоче спихає весь тягар каральних 
операцій жандармерії.  Складається враження, що існує циркуляр, 
який не рекомендує справжнім арійцям зайвий раз мочити руки в 
слов’янській крові. 

  Ось і цього разу надійшов наказ прочесавши ліс, знайти в решті 
решт партизанський загін. Довелося зібрати поліцію з усього району. 
Злазилися його підлеглі в Остер, як мухи після морозу. Довелося 
зміцнити їх моральний дух обіцянками, щоб  кинути підпитих міс-
цевих бовдурів у ліси під партизанські кулі. Хіба про це він мріяв на 
початку війни? Хотів приєднатися до людей, які працюють на ідею 
Української державності. Мріяв  використати нелегальне становище 
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ОУН для створення націоналістичної організації в районі, об’єднати 
інтелігенцію, молодь, представників різних верств населення, щоб 
створити військовий загін, здатний виступити під лозунгом: «Проти 
Сталіна й Гітлера». Знає, що іншим пощастило таке зробити. Чому 
ж тут найшла коса на камінь?   Обумовлена така невдача сукупністю 
об’єктивних причин чи його особистими якостями? Чи достатньо 
переконливо говорив він з людьми? Чи мав рацію, коли погодився 
очолити жандармерію? Може, саме таким чином знищив довіру до 
нього людей, саму ідею? 

  Дрюма бачить позитивний момент у його теперішньому станови-
щі. Ким  він був до війни? Зірок у воді решетом не ловив. Працював  
бухгалтером райвно. Був по змозі ініціативним, ретельним працівни-
ком і, грішним ділом, вельми послужливим. Згадувати  неприємно. 
Хто він тепер?  Керівник відомства районного масштабу, яке має 
повноваження карати, милувати й навіть приймати рішення, що не  
суперечать політиці окупаційної влади. Не все в цій ситуації його 
влаштовує, проте одрізаного не приставиш!

 «Небезпечно бути між молотом і ковадлом! – думає Дрюма. – З 
одного боку – німець з його амбіціями, з іншого – партизани, хай 
їм трясця! Знахабніли останнім часом – спасу від них немає. Хай 
би якісь прийшлі були! Свої сваволять! Збанацький з його бандою 
феєрверк на весь район влаштував, старост залякав, тримає кож-
ного з них, як того коня, на припоні. Чи не тому не беруться його 
підлеглі й за холодну воду? Поліцайські душі дременули в п’яти. 
Сидять підпиті бовдури в своїх станах, носа в ліс не висовують! Не 
знаєш, кому й довіряти. Скільки не втовкмачував своєму колишньо-
му начальникові, що німці воюють не проти України, не піддався 
Збанацький на вмовляння. Сім літ минуло, як його музика грала, а 
він і тепер скаче! В Чернігівській буцегарні своє відсидів колишній 
штатний пропагандист райкому партії, в Яцівському таборі кілька 
місяців промучився, поки звідти не втік. А таки стриже проти 
шерсті!  Доведеться закликати його  банду до порядку. Невдячна 
справа – підняти  зброю на співвітчизників, проте подітися нікуди 
– посада зобов’язує. Хай буде проклятий той день і час, коли по-
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годився я піти на службу до Гітлера!» – подумав Дрюма, перш ніж 
підійти до телефону. 

− Виступаємо завтра вдосвіта! − наказав комусь на іншому кінці 
дроту й, не дочекавшись відповіді, поклав слухавку.

 Мела за вікном хурделиця, вітер гнав низькі хмари за Десну, а він 
стояв, спираючись руками на підвіконня, ніби шукав собі підтримку. 
Нечисленні перехожі, втягнувши голови в коміри, спішили повз 
вікна його контори, не підозрюючи, що за ними стежить сам Дрюма. 

  «Ось плентається старий. Ледь переставляє ноги, сутулиться, 
йдучи. А там біжить якась молодиця. Закуталася в обпинку,  косить 
очима вбік жандармерії. Дітвора намагається зліпити снігову бабу. 
За такої погоди бабу ліплять! Звичайні люди, а копни трохи глибше 
– кожен з них чимось винний перед режимом. Минув тиждень, як 
заарештували всіх, кого підозрювали у зв’язках з партизанами. Їх 
лихій недолі не можна позаздрити. Виловили велику рибу − мала 
зосталася.  По селах – теж саме! Протягом перших місяців окупації 
в Острі розстріляно більше ніж триста чоловік, але покласти край 
опору не вдалося. Посилаю своїх  дурнів по раки, а вони лише жаб 
ловлять!» − бідкався подумки начальник районної жандармерії.

  Дістав зі столу пляшку самогону. Масні плями на поверхні 
склянки, залишки їжі на тарілці – все це дрібниці, на його думку, 
коли життя таке, як у тієї собаки, що не знає, куди тікати від лихого 
хазяїна.   

  Наступного ранку були вже в Моровську. Біля розгалуження 
трьох доріг дрімала без учнів  дореволюційна будівля школи з міцни-
ми стінами й високими вікнами. Звідси починається  лісовий масив 
межиріччя, що лягає на десятки кілометрів на захід. Принишкли, 
передчуваючи біду, села й хутори. Стародавня дорога, що звивистою 
стрічкою лягла поміж порослих лозами піщаних пагорбів, верстає в 
північному напрямку. Позаду залишилася Рудня. Попереду даленіє 
Соколівка.

  Моровський староста, зустрічаючи Дрюму біля школи, запрошує  
начальника жандармерії зайти в будівлю, підводить його до широ-
кого столу, густо заставленому  тарілками з домашніми стравами. 
Посеред стола височіє сулія самогону.



293

_________________________________________________________Жорна                              
− Зігрітися треба, перехопити щось не завадить, – тупцює, як 

цап на льоду, староста. 
  «Лукавий лис! − здогадується Дрюма. – Дивиться, як чорт на 

попа. Ходить мовчки, а вкусить по-вовчи. Є відомості про його не-
благонадійність. Якби міг, утопив би мене в ложці води. З’їв би, не 
посоливши». 

  Довго гасала поліцейська сотня в навколишніх лісах, шукаючи 
партизан. 

   «Ідучи по чужі голови, несемо свої! Триматися треба від усіх 
і всього на відстані. Можуть звести наклеп, сфабрикувати фіктив-
ний доказ. Спробуй потім довести свою непричетність», – роїлося  
Дрюмі в голові, коли заглядав у вічі   кожному, з ким зводила його 
доля. А поліцайська братія в цей час палила й громила все там, де 
не знаходила опору, й кивала п’ятами при найменшій підозрі на 
присутність поблизу народних месників.

 
  Тривожно гуде сполоханий ліс. Стогне вітрюган у верховіттях 

дерев, розгойдуючи їх несамовито, кидає важкі пласти снігу на 
партизанські стежки. Гуляє вітер у низькорослому чагарнику, про-
дуваючи його наскрізь, зазирає в ті місця, які обминають навіть 
дикі тварини. 

  Лише в партизанському таборі – тиша та спокій. Якби не запах 
свіжоспеченого хліба, не рівномірний стукіт сокири, що йде з боку 
болота, можна було б подумати, що табір збезлюднів. Ніщо не наво-
дить на думку про те, що донедавна тут вирувало життя. Рятуючись 
від поліцайського свавілля, поспішали сюди партизанськими стеж-
ками люди. Деякі з них несли на руках дітей. Під’їжджали гужовим 
транспортом, на якому лежали домашні речі. Ось  – підводи стоять 
на галявині. Це приєдналися до загону батьки й матері, брати й 
сестри тих партизанів, які прийшли сюди раніше. 

  Ще вчора тут розподіляли обов’язки, віддавали накази, розда-
вали зброю, щоб сьогодні вийти кількома групами в рейд, потягти 
за собою карателів. Розуміючи, що впіймати вовка за вухо, тобто 
дати належну відсіч, цього разу не вдасться,  рушили на світанку. 
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Засипали свої сліди снігом, повстромлювали   соснові гілки. Як не 
придивляйся, не знайдеш стежку до партизанського табору. 

  У землянці тепло й тихо. Відтоді, як застудився й захворів на-
чальник штабу Реутов, не було ночі, щоб Софія Борисівна не чер-
гувала біля його ліжка. Засоби, які з прадавніх часів використовує 
народна медицина, такі, як гаряче пиття та розтирання, здавалося, 
роблять свою справу, поки не стався рецидив хвороби. 

  Дивлячись на вродливого юнака, який згасав у неї на очах, Со-
фія Борисівна згадала своїх рідних: батька − Бориса Михайловича, 
заарештованого ще до війни, маму − Зінаїду Яківну та брата свого 
єдиного, що були розстріляні німцями сорок першого року. Коли в їх 
дім увірвалися поліцаї, Софії не було вдома. Протягом тижня пере-
ховувалася потім на цвинтарі, серед могил. Незнайомі люди надали 
притулок, допомогли з паперами, проте не було гарантії, що батьків-
ська вимова літери ер та яскрава зовнішність, наслідувана від матері, 
не наведуть якусь лиху людину на думку щодо її національності. 
Зраділа, коли доля звела її з Бобрицьким. Єдине, що  хотіла, було, 
приєднавшись до партизанського загону, виступити проти тих, хто, 
виполоскавши руки в крові її рідних, прагнув поневолити цей край. 
І вмерти зі зброєю в руках, якщо не судилося залишитися живою.

  «Якова Івановича чогось нема  до цього часу. Три дні минуло, 
як пішов у Соколівку. Хотів привести в загін дітей покійної Ліди 
Йосипівни», − встигла подумати Софія Борисівна, перш ніж двері 
відчинилися й кілька незнайомих людей, котрих супроводжувала 
соколівська зв’язкова, переступили поріг землянки. 

− Зустрічайте, начальнику штабу, поповнення! Всі – надійні 
люди. За кожного ручаюсь. 

  Русява дівчина на вигляд років сімнадцяти, плачучи, сіла на 
нари. 

− Оленко, не плач! Сльозами  справі не  допоможеш, – ледь стри-
муючись, щоб теж не заплакати, метушився біля дівчини хлопчина, 
певно її  брат. 

− Це через мене! Якби не засміялася, ніхто б нас не помітив, 
не почав стріляти! – не вгамовувалася дівчина. – Мама загинула, 
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тепер – Яків Іванович! За рідного батька нам був. До останнього 
патрона відстрілювався, щоб відбігли ми якомога далі. Краще б я  
з ним залишилася!  

  Юнак та дівчина викликали справжнє співчуття, проте повірити 
в те, що  Бобрицький загинув, Софія Борисівна не квапилася. Скільки 
раз, ризикуючи життям, виходили вони вдвох сухими з води, поки 
дісталися партизанського загону! Добра людина – Яків Іванович, 
надійніше кам’яного мосту. 

  Начальник штабу, який до цього часу лежав нерухомо, рукою 
попросив  доглядальницю нахилитися.

− Перекажіть, що треба подвоїти пости, – прошепотів ледь чутно 
й, закашлявшись, замовк. Відпивши трохи відвару калини, який 
подала йому Софія Борисівна, продовжив: − Коли накивають німці 
звідси п’ятами, повідомте в Росію, де моя могила. Адреса батьків 
є в командира». 

  Оленою та Льонею Гладкими опікувався  з того часу парти-
занський загін, пояснивши їм, що народного месника не можна 
вважати загиблим, поки не знайдено його тіло. Надія на те, що 
партизан живий, не залишала всіх у загоні, поки не прийшла з Остра 
зв’язкова. Тоді й дізналися, що Яків Іванович Бобрицький попав до 
рук гестапо, де після тривалих допитів прийняв від фашистських 
катів мученицьку смерть. 

  Щире бажання помститися ворогові за смерть матері та на-
званого батька допомогли брату й сестрі Гладким стати хоробрими 
розвідниками.

  Довго сидів Дрюма  в моровській  школі, аби день до вечора, за-
ливаючи нудьгу оковитою, позираючи вбік лісу, проте повідомлення 
про значне зіткнення з партизанами та про місцезнаходження табору 
народних месників не дочекався. Найшла поліцайська коса на пар-
тизанський камінь: коса не втне, камінь не піддасться!  Розлючений 
таким станом справ, пообіцяв Дрюма з власної шкіри вилізти, а 
голову Збанацького німцям доставити. 

− У поганому мішку! – конфіденційно уточнив коменданту Остра 
Грабовському. 
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  «Ще не зловив, а вже скубти хоче!» − подумав його співрозмов-

ник, який  працював на партизан.
  Саме тоді з’явилися на парканах навколишніх сіл об’яви про 

велику винагороду, яку отримає кожен, хто викаже партизанських 
командирів або вкаже дорогу до партизанського табору. Повісили 
таку об’яву і в Соколівці. 

− Слушна нагода розквитатися з радянською владою! Кожен у 
селі знає, що недалеко від Соколівки в лісі є партизанська землянка.  
Не завжди вони в свій табір ночувати бігають. Видра звідси далеко, 
− прошепотів Сидір, натрапивши якось на Кузьму Козаченка, коли  
читав той німецьку агітку. – Збанацький перед війною керував район-
ною газетою. Зубатий був часопис, за радянську владу горою стояв. 

− Не було в нашому селі запроданців і не буде. Радьше на своїй 
землі впадь, але не зрадь! – відповів йому Кузьма. 

− Тюхтій ти, Тимофійовичу! Батьки твої, брати й сестри, дядько з  
родиною в сталінських таборах згнили або померли в голодовку. Ти 
до цього часу на землі неміцно стоїш. А чому все так? Хіба ваш рід 
гірший за інших? Не гірший. Працьовиті всі й порядні. За які гріхи 
доля з вами так повелася?  Мовчиш? Я за тебе відповім: в усьому 
винна радянська влада. Це вона, рідна, довела людей до загибелі. 
Настав час помститися, – закінчив свій монолог Сидір і озирнувся, 
щоб  подивитися, чи не підслуховує його хтось. 

− Ти сам за що на радянську владу ображений? – здивувався 
Кузьма. – За неї ти, як вареник у сметані, плавав, калачі їв.  А що у 
в’язниці сидів, так то − по заслугах.

  Зробивши крок назад, Сидір повів кирпатим носом, змінив ви-
раз обличчя. В лукавих очах засвітилася усмішка.

− Слушно говориш! І на радянську владу я не ображений, − пі-
дійшов ближче. – Не роби з писка халяву. Перевіряв я тебе! Думав, 
що погодишся зі мною. 

− Перевіряв, кажеш? У короткого розуму язик довгий? Чи може, 
сам тримаєш камінь за пазухою? 

−  Та ні! В голові – не капустяна розсада. Клепки ще жодної не 
загубив. Є  люди, які не підкорилися загарбникам.  Хай щастить їм 
у добрій справі. Та й діти мої там, у загоні. Син і дочка!  
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  Говорив Сидір одне, а думав про інше. Чи не тому, що мав у 

кишені газетку «Українське слово»? Ту, що виходила в окупованому 
Києві й часом потрапляла в село. Начинена гебелівською пропаган-
дою, фальшивками та брехнями, вона з кожної сторінки кричала про 
те, що народних месників заженуть скоро за сині хмари. Сидір і сам 
розумів, що скрутно буде партизанам, якщо доведеться їм зіткнутися 
з есесівськими частинами або з додатковими поліцайськими підроз-
ділами, й хвилювався за своїх дітей. Гадав: «Партизан у тутешніх 
лісах багато, проте зброя у них – допотопна. Настане весна, заженуть 
народних месників німці в болото – залишаться від них, як від того 
козлика, лише ріжки та ніжки».

  Не знав і не міг знати Сидір, що говорив того дня Збанацький 
командирові партизанського загону імені Будьонного:

− Подолати нас буде нелегко. Обламає німець зуби, якщо суне 
ніс у межиріччя! Лише в наших загонах – майже дві тисячі пар-
тизан. По сусідству, на Київщині, діє об’єднання Хитриченка, в 
північних районах Чернігівщини – Попудренка, між Прип’яттю та 
Дніпром – загони Ковпака, недалеко від них – об’єднання Федорова, 
в радомишльських лісах – загін Михайла Наумова, в  Носівському 
районі – об’єднання «За Батьківщину» під керівництвом Бовкуна. 
Допоможуть, якщо потрапимо в біду. Крім того, всі, хто буде в 
змозі тримати гвинтівку, об’єднаються в загони самооборони.  А 
старі й малі, залишивши хати, заховаються від ворога в лісі або в 
деснянських лозах».

   Тихого квітневого ранку сповістила Одарка рідних про своє 
рішення, залишивши  Соколівку, добуватися сусіднього села, де 
мешкали родичі її покійного чоловіка. Те, що Сукачі мають неабияку 
перевагу в порівнянні з придеснянськими селами, було тут відомо. 
Розташоване далеко від поліцайських станів і ворожих гарнізонів, 
це село лежало біля розгалуження лісових доріг. Саме з цієї причини 
сюди частіше, ніж  у Соколівку, заходили партизани. 

  Піклуючись про сестру, Одарка хотіла, щоб Галя наслідувала її 
приклад. Не отримавши від близької родички згоди, навіть не попро-
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щавшись із нею, докопалася похапцем до скрині, яка гнила в землі 
біля хати, що згоріла на початку окупації. Дістала звідти вузлик з 
одежею, яку приготувала  на смерть, перехрестилася й пішла разом 
з дочкою в напрямку лісу. 

− За тебе боюся! Одна ти в мене залишилася, – казала Валі, яка 
покірно йшла слідом. – Від Тані листів немає. Як їй ведеться в 
Німеччині? Чи жива ще наша дівчинка? Я своє віджила. Вмирати 
не боюся. А тобі, дочко, треба ще жити й жити! Чоловіка з фронту 
діждатися, діточок народити.

− Чи Ви, мамо, намірилися вмирати? Рано Вам про смерть ду-
мати. Війна скоро закінчиться. По радіо передали, що гонять наші 
гітлерівців на захід. Фашистська вдача – собача. Недовго будуть тут 
лютувати. Сестра обов’язково повернеться. Німці – народ хазяйно-
витий. Розуміють, що  втрачати даремну робочу силу − безглуздо. 
Не для того сестру туди забрали, щоб позбавити її життя. 

  Ліс дихнув на них ранковою прохолодою. Все тут здавалося 
безнадійно мокрим: стовбури дерев, поглинуті сизим туманом ча-
гарники та промокла глиця. Лише там,  де вранішнє сонце золотило 
верхівки сосен, вигравав усіма кольорами веселки квітневий ранок. 

  Сукачі зустріли їх безлюдними вулицями та замкнутими дверима 
знайомої хати. 

− Усі переховуються в лісі, − прошамкав беззубим ротом су-
сідський дідок, який поспішав із відром до хліва, звідки, не пере-
риваючись ні на мить, лунав вимогливий поросячий виск. Мирний 
сільський краєвид  разом із цим виском створював враження того, 
що все лихе мине, відійде нарешті  на відстань, набуде безпечних 
обрисів. 

  Гуркотіння вантажівки, що під’їхала сюди, почулося одразу, 
щойно вгамувалися, отримавши свою порцію їжі,  поросята. Солдати 
в красноармійській амуніції зі знайомими зірочками на пілотках, 
зістрибнувши з кузова, розбіглися вулицею. 

− Зустрічай, дівчино, визволителів! – звернувся один з них до 
Валі, що стояла, ошелешена тим, що відбувається, поруч з матір’ю. 
– Чого стоїте, ніби вкопані? Може, не раді нам? 
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− Раді! Дуже раді! Звідки ви взялися? Ми думали, фронт іще 

далеко, – сміялася й плакала щаслива Одарка. 
− Яка різниця, звідки? Пощастило вам! А де всі люди? – здиву-

вався червоноармієць і поскаржився: − Жарко тут у вас. 
   Вихрястий чуб солдата   козирком ліг на спітніле чоло. 
− У лісі переховуються. Треба погукати людей. Я – миттю! – зра-

дів старий, який до цього часу стояв, ніби вкопаний.  
− Колись то буде, як дід піде!  Його лише по смерть посилати. 

Нехай молода збігає! – блиснув   очами в бік Валі червоноармієць. 
− Не повірять їй люди! Не з нашого вона села, − похитав голо-

вою старий. 
  Не минуло й півгодини, коли на центральній вулиці села було 

повно людей. Жінкам з дітьми на руках, тонконогим підліткам, 
худорлявим стареньким – усім хотілося привітати визволителів. 
Кожен подумки дякував  долі, що дожив до цього дня.  

− Рідненькі наші! Як же довго ми на вас чекали!  – плакали люди, 
обнімаючи червоноармійців.

− Дякувати Богові, прийшло й на нашу вулицю свято!  Пригос-
тити вас  чимось треба! 

− Не до частування нам! До церкви заходьте! Усі – в церкву! 
Командир звертатиметься  до вас! – Червоноармійці показали на 
широко розчинені двері. 

  Весело перемовляючись між собою, люди прямували до міс-
цевого храму. 

− Не всіх я знайшов у лісі! – бідкався знайомий нам дідок. – Був 
би трохи молодшим, оббіг би весь ліс із такої нагоди.

− Заходь, красуне, до церкви! – не відставав від Валі вихрястий 
червоноармієць. 

  Через те, що говорив той надто улесливо, а може, з іншої при-
чини, Одарка потягла Валю за рукав.

− Не подобається мені це, – прошепотіла на вухо дочці. – Звідки 
тут бути Червоній Армії? – й голосно, щоб привернути увагу чуба-
того, додала: − Тітку Горпину треба покликати! Їй, мабуть, піч до 
спини пристала. Ще проспить важливу подію. Ми святкуватимемо, а 
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вона лежатиме, – Одарка підштовхнула дочку вбік найближчої  хати. 

− Не знаю, де вона живе. Сама не знайду, − знайшла, що відпо-
вісти, Валя. 

− Іди навпростець, будеш вдома ночувати! – засміявся чубатий, 
хапаючи Валю за талію. 

− Нікуди я не піду! − заплакала та. 
− Не підеш із просьби, то підеш з принуки. А чого просьба не 

докаже, то докажуть буки, – молов невіяне нахабний червоноармієць. 
− Іди! Йди вже, доню! Твій цілий глек має жити, не моє череп’я, 

– замахала руками Одарка, притискаючи до себе дорогоцінний 
вузлик. – Я своє відходила. Допомагай тобі, Боже! 

  Не пам’ятаючи себе від жаху, кинулася Валя до найближчого 
двору, шмигнула, ніби прудка миша, до копиці сіна, що, зчорніла й 
злежана,  скособочилася біля тину. 

− До води треба тікати! – вставив своє слівце якийсь хлопчина, 
що вибіг із лісу, – на смілого і собака не гавкнула.  − За кілометр 
звідси – карателі! 

  Голими руками з ворогами не битися. Не встигли наші втікачі 
дістатися озера, вийшла кривда на мирний сукачівський майдан, 
як олива з води. Не з рогами й не з хвостом – у чорних мундирах, 
ще й на мотоциклах. Саме тоді  так звані  бійці Червоної Армії  по-
казали, хто вони насправді. Зачинивши за людьми церковні двері, 
спрямували дула автоматів на вікна. Есесівець махнув рукою, й 
вогняні факели лизнули церковні стіни. 

 − Мамо! Матінко! – заволала, кинувшись до палаючого храму, 
Валя. До кісток розрізаючи руки осокою, здираючи  в кров коліна, 
лізла по слизькому покатому схилу, намагаючись дістатися якнай-
швидше того місця, звідки йшли крики та стогін людей, яких палили 
живцем. Але до кривди звертатися, все одно, що в морі топитися. 

− Тітонько, не треба туди бігти! Тітонько! – кричав знетямлений 
від жаху хлопчина. Гримаса страху спотворила дитяче обличчя, руки 
вчепилися у Валину спідницю.  

  На відстані ста метрів від них живі людські факели, намагаю-
чись набрати в легені повітря, вибивали шибки та віконні рами. Де 
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православний храм, умираючи, лягав під ноги своїм парафіянам до-
мовиною, скакала на радощах кривда. Автоматні черги прошивали 
приречених людей, і тоді на їх місці поставали інші, щоб відразу 
потрапити під есесівські кулі. Марно пориваючись уникнути муче-
ницької смерті, люди простягали руки до своїх катів,  благаючи про 
милосердя. Матері викидали маленьких дітей нелюдам під ноги, ті 
ж підхоплювали дітлахів і, ніби граючись, із приказками та жартами 
кидали їх назад у материнські руки. 

  Стогнало підпалене карателями село. Дим від палаючих хат 
сягав неба, густою заволокою лягав на опустілі двори й вулиці, 
котився лісом. 

− Тікаймо звідси, тітонько! – благав хлопчина.   
  Лише в лісі Валя прийшла до тями. 
− Ти – чий? – звернулася до хлопчика, беручи його за руку. 
− Мамчин я.  Не кажіть, що бачили мене в селі, – засопів ласта-

тим  носом. 
  Шукати його матір довелося недовго. Серцем відчувши, що 

трапилося щось жахливе, кожен із сукачівців, хто залишався до 
цього часу в лісі, прожогом біг у село. Безсильні щось змінити, 
люди присягалися  помститися недолюдам за мученицьку смерть  
односельців. 

  Серед мешканців Сукачів, котрі  приєдналися того дня до пар-
тизанського загону, була чудом уціліла Валя Литвин.

 
  Прикрашаючи собою довкілля, зігріваючи землю, по межиріччю 

гуляв місяць квітень –  пора, коли кожен землероб живе однією тур-
ботою – зорати й посіяти. До першого грому земля не розмерзається, 
а вже як прогримів – весна днем красна! 

 Суспільні комори були порожні, проте насіннєве зерно, яке пар-
тизани ще взимку передали селянам, зберігалося людьми, як зіниця 
ока.  Мало залишилося в селі тих, хто працював на землі, коней та 
волів теж  – обмаль, були лише плуги та борони. Кожен прагнув 
засіяти якомога більше, бо розумів, що збиратиме врожай вже не 
німцю, а собі. Олексій Лось був тієї ж  думки.  Весна ледачого не 
любить, просить рукави засукати й діяти. Де руки й охота, там спо-
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ра робота. Он сусіда – Петрович – взимку в партизанському загоні 
підривною справою переймався, а вчора додому прибіг. Бомки не 
бив.  Запряг конячину й пішов собі за плугом. Рушниця в Петровича 
висить за плечима,  хода у хлібороба розгониста й велична. Не від-
волікайте чоловіка, не перешкоджайте йому святу справу робити! 

  Перешкодили. З боку Остра загуркотіли гарматні постріли.  Чи 
не карателі знову лютують? Погукав Петрович до себе дружину, 
наставив її, як орати, чим засівати, й почав збиратися в дорогу. Не 
встиг вийти за ворота – сусід постав перед очима.  

− Забери мене із собою, Петровичу!  −  благав Олексій Лось. – Не 
можу сидіти, склавши руки. Сумління теж маю! Гвинтівку з цією 
метою приховав, сухарів насушив. Я тобі  тягарем не буду! 

− Де тобі, дядьку, воювати! Хто носитиме за тобою гвинтівку?  
Сиди краще вдома, бо розсиплешся десь у дорозі, – відмахнувся 
партизан. 

  Засумував Олексій. 
 «Не хоче зі мною морочитися», – подумав. Покректав, позітхав 

трохи та й почав збиратися. 
− Куди це ти? Весна ледачого не любить, – стривожилася Галя. 
− До лавки піду.
− Всі − у бороні, а ми − в стороні?   
− Хочу лише спитати, що воно там гримить, – проговорив басом, 

беручи  в руки свого картуза.
   Хто боїться, той воювати не піде. Олексій Лось приєднався того 

дня до місцевого загону самооборони, щоб вирушити разом з ним 
убік Карпилівки. Про те, що це село – міцний горішок для остер-
ського гарнізону, Олексій чув ще місяць тому. Людей дивувало те, що 
опір тамтешніх патріотів до цього часу не був подоланий. Близька 
відстань Карпилівки від Остра не давала можливості поновити в 
селі радянську владу. Не давала, проте поновили!  Не побоялися 
горобців, сіючи просо.  

  Ґрунтовими шляхами, лісовими дорогами поспішали люди, їха-
ли підводами, йшли пішки,  в один голос повторюючи все те саме:

− Карпилівці треба допомогти.
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  Ось партизанська упряжка наздоганяє гурт літніх чоловіків. 

Командирові цікаво знати, що будуть робити неозброєні люди в бою. 
− Безрогі воли й гулями б’ють. На фронті знайдеться, що робити. 

А гвинтівку можна там роздобути, −  відповідає хтось із дідів. 
  Карпилівка палає. Гітлерівці навмисно стріляють по селу з мі-

нометів, підпалюючи хати, щоб люди піддалися паніці. З боку Остра 
б’є артилерія, тому гул стоїть такий, що закладає вуха.  Чекаючи 
наказу, ті, що прийшли на допомогу захисникам села, залишають-
ся на околиці. Їм відомо, що два батальйони гітлерівців залягли в 
плавнях біля Десни, за ними − есесівці. 

− Фашистська наволоч зла, як зінське щеня! Проте артилерія в 
них слаба! – чує Олексій  чийсь вигук за своєю спиною. – Шести 
кілометрів не долає! Снаряди не долітають. Їм атакувати треба, а 
своя артилерія шлях закриває. Курям на сміх! – це Кузьма, малень-
кий, слабосилий Кузьма Козаченко ділиться своїми міркуваннями з 
Олексієм, намагаючись перекричати артилерійський гул. 

− Що ти тут робиш? Тут і небоя вовки з’їдять! – кричить йому 
у відповідь Олексій. 

− Те ж саме, що й ти! Смілого куля не бере! Не такий страшний 
чорт, як його малюють. Двічі не вмирати.  Я тут не один. Он – Юхим 
Гладкий з Матвієм Самійленком, а он – Степанович із Петровичем, 
близнюки Віктор та Анатолій – сини Романа Козаченка. Погано 
лише тим, хто боїться: лиха не мине, ще й натремтиться. Всі наші 
мужики тут, крім тих, хто на фронті!

− Невже − всі! А Сидір? 
 Останні слова Кузьма не чує. Розподіляють гвинтівки, їх – не-

багато, й він  біжить туди, щоб якось озброїтися. 
  Сміливий наскок – половина спасіння. Декілька разів загони 

самооборони разом з партизанами відбивали атаки гітлерівців, які 
з усіх боків сунули на Карпилівку, намагаючись зрівняти її із зем-
лею. Строчили, надриваючись,  партизанські кулемети, ухали міни, 
лунали у відповідь постріли.  Дружній череді й вовк не страшний. 
Надвечір ворог відступив, залишивши на полі бою десятки вбитих. 

  У масштабах усієї країни перемога невелика. Незважаючи на 
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це, відчуття причетності до неї гріло душу Олексія. Здогадувався, 
що бій у Карпилівці стане початком нищівних ударів з боку ворога 
по межиріччю.

 
    Хлюпнувши деснянською водою, всміхнувся межиріччю тра-

вень. Помилувався синіми туманами над Десною й покотився по 
голубій хустині неба жовтим сонечком. Повітря чисте й тепле. На-
став час розпустити зелені коси вербам, надіти мереживне вбрання 
березам, у білу піну садів зануритися селам. Чим не рай на землі? 

  Одного такого дня кілька німецьких танків з гуркотом і ляскотом  
вповзли в межиріччя з боку Чернігова. Велика диковина, що свиня 
кована! Без неї тут і вода не освятиться. Прикриваючи машини з 
піхотою, розповзлися танки в трьох напрямках: на Михайло-Ко-
цюбинське, на Ревунів Круг і понад Десною через Шестовицю на 
Слабин, Смолин, Гнилушу, Максим, Соколівку, Моровськ, Рудню, 
Короп’є, Карпилівку й Остер. Посувався ворог не поспішаючи,  ду-
мав, що йде з дрючком на комара. Мабуть, тому був такий спритний, 
як ведмідь до горобців. Підступивши до лісових масивів, де, на 
його думку, зачаїлися народні месники, провів артпідготовку, – ніби 
батогом по воді ляснув, −  і лише потім випустив піхоту, щоб по-
дивитися, чи не знати від того смуг. От було ґвалту – сам у хаті, не 
дам ради кошеняті! Партизани в таких випадках у лісі не ховалися, 
а з лісу виходили. Керовані Адамом Мольченком − начальником 
штабу загону імені Щорса − народні месники чекали танки біля  
Смолина.  Партизани  були тими козаками, що нічого не боялися.  
Вміли вдарити лихом об землю. Зброї й боєприпасів мали вдосталь, 
бо до цього часу налагодили тісний зв’язок з Москвою. Підкували  
партизанського коня завчасно, щоб той не спотикався.  

  Палає від краю до краю Смолин. У фашистів на десять рублів 
амуніції, на двадцять – амбіції, титулів повні шкатули, пихи повні 
міхи, сунуть по-панськи − гучно та бучно. Поводять себе в чужій 
державі, як той кіт, що в коморі – кого впіймають, того й з’їдять.  

   Кілька разів атакували досвідчені фашистські вояки,   натика-
ючись на відчайдушний опір партизан. Втрати народних месників 
були незначні: кілька чоловік полягло, не обійшлося без поранень. 



305

_________________________________________________________Жорна                              
  Наступного дня ворог отримав підкріплення, й партизани, не 

маючи можливості взяти силою, відійшли вбік Чабанів. Дорога на 
Остер залишилася відкритою. 

  Сотні фашистських головорізів ринули в партизанські ліси, 
розтеклися по дорогах і селах у пошуках тих, хто тривалий час не 
давав їм можливості розгорнути тут свою силу й владу.  

  Один танк, не звертаючи уваги на поодинокі постріли з 
боку сосняку на околиці Максима, повільно, ніби нехотя, переповз 
це село, спрямувавши своє дуло в напрямку лісового масиву, який 
лежав на підступах до Соколівки. 

  А ліс тим часом жив за своїми законами: пишався власною 
красою первоцвіт, паростилися полуниці, кущі малини кучеряви-
лися молодими пагінцями, а птахи, незважаючи на ляскіт гусениць, 
виводили свої рулади. 

  На околиці Соколівки танк зупинився. Привернув його увагу 
колодязь біля одного з дворів чи поламався двигун, невідомо, але 
люк відрився, й вороги почали зістрибувати на землю. Піхота, яка 
під’їхала сюди на автомобілі, не забарилася використати слушну 
нагоду, й скоро біля місцевого колодязя забелькотіла чужа мова. 
Хтось, бажаючи поласувати, кинувся вимагати у соколівців яєць, 
інші ж, повели носами й пішли на запах, що привернув загальну 
увагу. Хороший продукт сам себе хвалить.  Зазирали в кожну оселю, 
стукали в шибки.  Довго шукали, поки не знайшли те, по що при-
йшли. Радіючи, переступили поріг. 

  Порожнечею зустріла стара хата непроханих гостей: не було 
там ні людей, ні коштовного майна. Проте було в тій оселі дещо   
привабливіше: посеред столу на рушнику духмяніли перепечі – щойно 
спечені паляниці, смачні, як жодний їстівний продукт, теплі, як 
материнська грудь, що годує дитину.  Український рушник тішив 
око вишитими гронами калини.  Червоно-чорний візерунок вражав 
своєю вишуканістю. Між узором і мереживом  вправна вишиваль-
ниця помістила  свого часу орнамент  із літер, що складають  відому 
всьому християнському люду  істину:

                       «ХРИСТОС  ВОСКРЕС – ВОЇСТИНУ ВОСКРЕС!» 
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− Guck mal, Kurt!  Das gefällt mir (Глянь-но, Курте! Це мені по-

добається), – показуючи на рушник, вигукнув хтось із небажаних у 
нашому домі  гостей. В іншому випадку такі його слова припали б 
нашій хатині до вподоби.   

− Über den Geschmack lässt sich nicht streiten (З приводу смаків 
не сперечаються), – скорчив усмішку той, кого звали Курт, проте 
хлібину зі столу поцупив. Звик уже, мабуть, брати, де не клав. При-
звичаївся зайняти чуже, через нього  не переступивши. 

  Радісно лементуючи, самовпевнені  чужинці, походивши по 
хаті, знайшли двері. Залишили хату з паляницями в руках.  Лише 
Курт зупинився  біля порога. Зиркнувши вбік рушника на столі,  
молов невіяне:

− Und damit kann man die Diele abwischen! (А цим можна ви-
тирати підлогу!).   

  Гостре словечко на незрозумілій мові не коле нашій хатині 
сердечко. Така  обмова для неї − лише  полова, вітер її рознесе,  очі 
не засипле. 

  Той, кого звати Курт, взявши зі столу наш рушник, занурює його 
у відро з водою, що стоїть на лавці, і, задоволено усміхаючись, на-
хиляється, щоб витерти ним черевики. Мабуть, людина він охайна, 
не свиня свинячого полку.   

   Взуття у фашиста – старе й досить стоптане. Мобілізований 
у сорок першому, отримав його разом з іншим обмундируванням 
на призивному пункті. З того часу минуло майже два роки. В цих 
черевиках провалювався Курт по коліна в білоруські болота, місив 
ногами курський чорнозем. Старий непотріб слід  обміняти на нові 
черевики, але фашист розуміє, чому зараз це не головне. Після Ста-
лінграда почалася чорна смуга невдач для німецької армії. 

  Курт старанно, з німецькою ретельністю витирає рушником 
правий черевик, милується ним деякий час, щоб негайно зробити 
те ж саме з лівим. 

  Воно б йому й добре, та нікуди не годиться! Чи не з такого жарту 
бува біда? Удар у спину чимось гострим звалює фашиста на підлогу. 
Яка у ката совість, така йому й честь. Рука Курта розтуляється, від 
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чого рушник, ніби мокра ганчірка, дістає підлоги. Червоно-чорний 
орнамент української вишивки починає кружляти перед очима не-
вдахи-завойовника в несамовитому танку. Намагаючись угамувати 
це кружляння, він заплющує очі й провалюється в безодню, з якої 
ще ніхто не повертався.   

  Про те, хто зупинив його «Drang nach Osten» («Похід на схід») 
та чи розправилися його спільники по злочинах з місцевими па-
тріотами,  які навіки залишили його в цьому селі, Курт ніколи не 
дізнається. Не знатиме він і того, що не мине й двох років, коли 
два сільські хлопці, а саме, брати Віктор і Анатолій Козаченки, 
котрі таким чином відплатили йому, знахабнілому завойовникові, 
за знущання з української реліквії, першими ввійдуть на своєму 
танку у  Франкфурт-на-Одері,  щоб визволити його рідне місто від 
фашистської чуми.

 
  Якби того року Десна розлилася ширше, затопила на сотні метрів 

береги та  розмила їх обриси, не спало б німцям на думку рано 
відкривати навігацію. Але минула зима була малосніжною, весна 
не наділила рясних дощів, тому ніхто не здивувався, коли по селу 
пішла чутка, що незабаром підуть пароплави.  

− Хто це знає? – питали селяни. 
− Є такі люди, − ухилялися від відповіді ті, хто мав якесь від-

ношення до соколівського підпілля й партизан. 
  Вони мали рацію. Кілька днів тому прийшли з Чернігова пар-

тизанські зв’язкові − сестри Копистко – дочки місцевого водника 
Степана Аристарховича. Це йому наказали німці напередодні не-
гайно прибути в пароплавство. Повідомлення Марії й Ольги не 
залишало сумнівів: найближчим часом по Десні підуть за водою 
судна з якимось вантажем; і їх батькові наказано, приєднавшись 
до суднової команди, провести той караван по фарватеру. Дякуючи 
сестрам Копистко, партизани про це знали й прийняли до уваги те, 
що мало відбутися. 

  Напередодні того дня Степан Аристархович прийшов додому з 
боку Максима. Не сам завітав, у супроводі двох німців, які обміню-
вали  кремені для запальничок на яйця. Тоді й повідомив дружині 
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про те, що караван суден зупинився між Максимом і Соколівкою 
перечекати ніч, щоб на світанку рушити далі. 

  Навесні не встигнеш стулити очі, вже розвиднюється. Ось чому 
поспішав Збанацький зі своїм загоном вчасно залягти на позиціях 
майбутнього бою.  Чим сподобалися  командирові вільні від ча-
гарників соколівські кручі – незрозуміло. Знав, що трохи нижче за 
течією є зручніша місцевість, яку називають у селі Біле. Береги там 
поросли лозами та вербами.  Ймовірно, що командиру не сподобала-
ся  неможливість маневрувати в Білому або відсутність там позицій 
для спостереження. Так чи ні, але численні групи добре  озброєних 
партизан залягли в Соколівці вздовж усього правого берега.  

 Чекати довелося недовго. Не встигло розвиднятися, коли з боку 
Максима загуло, повалив дим, і невеличкий катер, визирнувши із-за 
повороту Десни, почав наближатися до позицій партизан. За ним 
ішла «Самара» − пароплав, який курсував між Києвом і Черніговом 
до війни. А далі – буксири, баржі й судна.  Одна з барж – ніби справ-
жній авіаносець, інша – схожа на підводний човен, надто чорна й 
важка була та потвора. Два вертких катери пасли задніх. 

  Потужна сила! Важко завантажилися в Чернігові. Що везуть 
у Київ? 

  Партизанам шукати відповіді ніколи, треба діяти, бо караван 
вийшов уже із-за повороту Десни. Струснувши ранкову тишу, почали 
бити з протитанкових рушниць, кулеметів та автоматів. Партизан-
ський загін імені Щорса вогнем наказував ворогові  зупинитися. 
Нетямущими виявилися  новоспечені навігатори.   Замість того, 
щоб причалити до берега, застрочили з автоматів і кулеметів – яка 
хмара, такий і дощ. Берег відповів громовим залпом. Передній 
катер, втративши керування, закрутився серед ріки. Горіли баржі 
й судна, деякі з них прибивалися до берега, інші повільно йшли на 
дно. Два хвостових катери, зрадівши з того, що уникнули обстрілу, 
дали зворотний хід і  ретирувалися вбік Чернігова. 

  Стрибали у воду фашисти, борсалися в ній. Кожен потопаючий 
ладен був ухопитися й за косу, та не всім щастило.

  Саме тоді «Самара» вийшла на середину Десни й, давши ходу, 
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була скоро поза зоною партизанського обстрілу. Комісар загону Ва-
силь Мольченко разом з кількома партизанами побіг її наздоганяти.  

  Далі трапилося дещо несподіване. Незбагненної сили вибух 
струснув околиці. Вогняний стовп дістав неба, разом із ним злеті-
ли в повітря дві людські постаті. Одна з них, шубовснувши у воду, 
відразу пішла на дно – пропала людина ні за цапову душу! Інша,  
долетівши до берегової мілини, гепнулася всією своєю масою під 
ноги партизанам. Поплив би фашист і на той бік, якби на березі 
ледь не втопився. 

  Рудий та опуклий, як стиглий гарбуз, він з безглуздим  виглядом 
торочив  собі щось під ніс.  

− Що воно верзе? − поцікавився командир.
− Белькоче якусь нісенітницю! Мабуть, з переляку з глузду з’їхав.  

Шнапс, та шнапс! Звідки тут горілка? 
  Лише коли Десна в усю свою ширину й видиму довжину за-

йнялася синім полум’ям, стало зрозуміло, що велика баржа везла 
чистий спирт. Щойно  бронебійна куля пробила цистерну, він ви-
бухнув з такою силою, що в усіх, хто був поблизу, заклало барабанні 
перетинки. 

  Народним месникам додалося роботи. Виводили полонених із 
суден, які пристали до берега, забирали все, що могло знадобитися 
в партизанському побуті. 

  А на «Самарі» тим часом командував партизанський комісар. 
Стояв, задоволений, на верхній палубі, озираючи околиці Білого. 
Орел мух не ловив, лише  сміявся: 

− Тікають фашисти, мов зайці! – кричав Збанацькому, хоч підви-
щувати голос не було потреби. – Метушаться в лузі ті, хто залишився 
живим.  Куди не кинь, усюди їм клин!

  На деснянські плавні лягла тиша. Ні пострілів не було чутно, ні 
гулу двигунів. Лише перемовлялися між собою на березі полонені. 
Говорити було про що. В одному з відсіків трюму «Самари» наглухо 
зачинилися німецькі солдати й офіцери. Лякали раніше фашистські 
миші партизанську кицьку, тепер самі з нори не вилазили. Полонені 
стверджували, що їх там  десятків зо три. 
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  Потопити пароплав із живими душами на борту? Партизани – не 

фашисти.  Жалість  мають. Навіть до ворога.  
  Довго втлумачували за допомогою перекладача тим, хто наглухо 

зачинився в трюмі, що покірну голову меч не січе, дно пароплава 
пробите міною, і часу на роздуми у них – обмаль. Жодного слова у 
відповідь. Не повернуло нещастя людям розум? Коли ж перекладач 
довів до їх відома додаткові умови здачі в полон, почали між собою 
сперечатися. Пароплав ішов на дно, а вони лише лаялися між собою 
й сперечалися.

  А вже коли вели полонених на партизанську базу, вийшли со-
колівці подивитися на ту процесію. Не почуття помсти керувало 
людьми. Бачили раніше фашистів спесивих і знахабнілих. Хотіли 
побачити, які вони бувають, коли минулася завойовникам дурниця 
− наше сало, масло й паляниця.  

  Вони марширували не як воїни, що потрапили в полон.  Ішли, 
як ходять підневільні каторжники: плечі пониклі, в очах − неабияка 
втома. Не було в них ще каяття, було лише  відчуження від усього, 
що відбувається, й бажання уникнути караючої невідворотності, 
яка наступала їм на п’яти. 

− Ось подивіться, люди добрі, на того рудого! Посунувся з те-
лячим хвостом у вовки! Думав – гут, а знайшов капут! Чи не він у 
сорок першому спалив Одарчину хату? 

− Котрий?
− Позаду плентається. Іде роззява прямо голоблею в рот і сопе, 

як ковальський міх. Тютя з полив’яним носом! Були у козла роги, 
та стерлися. У, фашист! – підняла кулак одна з жінок. – Як його 
земля носить!

  Фриц – це був він – підвів очі. Що кричить ця матка? Чому звер-
тається з погрозами саме до нього? В чому він завинив перед нею? 

− Нема більше Одарки! В полум’ї смерть прийняла. Якби була 
жива, вона б йому патли вирвала! Жінки! Помстимося  фашистові 
за подругу!

  Фриц уже був у бувальцях, знає, що таке кий, що – палиця. 
Служив у дуки, натерпівся муки. Ганяли його  свої й чужі  по цій 
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землі, як того зайця.  Ось чому слово «фашист» по відношенню до 
себе йому чути неприємно. 

− Я не є фашист! Я є соціаліст! Мій фатер був товаришем Карл 
Лібкнехт, – пригадує революційну юність свого батька, намагаючись 
захиститися   руками від ударів з усіх боків. 

− Оце такої! Як у полон попадається,  –  «Гітлер капут»  –   ка-
ється! 

− Затявся в овечу шкіру й бреше, як попова собака! 
  Новоспеченого соціаліста врятував від неминучої загибелі 

партизан-мінометник.  
− Годі, тітоньки! Такі, як він, уже не варті й на віхоть. Ми його 

партизанським судом судитимемо, – запевнив жінок мінометник, 
підштовхуючи побитого  Фрица до інших полонених.  

   На лінії фронту місцевого масштабу − тимчасове затишшя. Це 
нічого, що полетіли всі шибки в хатах від партизанської канонади. 
Заткнуть люди вікна подушками  й підуть полоти або косити.  Дров 
на зиму хтось того дня нарубає.  Хто крім жінок і дідів це роби-
тиме? Чоловіки й сини – на фронті. Чи живі вони? Похоронки, як 
прийшли сюди німці, перестали надходити, листи від фронтовиків 
– теж. «Скоріше б уже прийшли сюди наші!» − не припиняють по-
вторювати в кожній хаті. 

  Війна – війною, а  хлопці та дівчата, як і раніше,  входять у 
юнацьку пору. Прийшла до них молодість у буремні роки, та не стала 
від того менш зворушливою. Сьогодні день – особливий: партизани 
надавали по зубах фрицам! З такої нагоди зберуться в когось у хаті 
на вечорниці дівчата. Музика без’язика, а людей до себе погукає. 
Розтягне гармошку з червоними міхами ровесник-партизан, заграє 
«Катюшу» або «Синенький платочок», стануть дівчата в коло, по-
чнуть танцювати. Спідниці в молоденьких модниць – широкі, на 
подолах кольорові стрічки, на ногах – чобітки. Не в кожної – хромові, 
але це нічого. Вдягнуться юнки в сорочки з вишитими рукавами й 
корсетки. Вінки залишать лежати в скринях. Вінки дістануть, коли 
прийдуть сюди наші.

  Натанцюються досхочу й почнуть розходитися. Хто − додому, 
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а хто − пройтися з парубком, який сподобався. Біля річки постояти. 
Красива  Десна вдень і вночі. Широка й плавна, не спить ніколи. 
Поспішає, виблискуючи хвилею, до Дніпра-Славути. Ніщо не в змозі 
ні зупинити її течію, ні повернути назад. 

  В усі часи любили посидіти біля ріки юні пари. От і цього вечора 
лавочка  не пустує.  Добре діло – з милою втіха, як ділові не поміха.

− Ви, партизани, молодці! – звертається одна з місцевих дівчат 
до ставного парубка, який ніжно обіймає її за стан. – І те, що ти 
мені розповів, не може не порадувати: скоро прийдуть сюди наші! 
Бережи себе, мій миленький! – просила зі сльозами на очах. – Не 
знаю, як жити буду, якщо знайде тебе фашистська куля.

  У парубка – білявий чуб, від чого засмагле обличчя здається 
майже коричневим. Якби не автомат через плече, не  кіпоть від 
нього, що покрила блискучим шаром увесь одяг партизана, можна 
було б подумати, що рубав хлопець сьогодні дрова або косив сіно. 

− Не бійся, моя голубонько! Мені завжди щастить. Підеш за 
мене, коли прийдуть сюди наші? Весь загін покличемо на весілля! 

− І все село! − вторить йому дівчина. 
− І село – теж, − погоджується парубок, зігріваючи руки коханої 

в своїх долонях. 
  Надаючи  всьому, що є  під місяцем,  загадковості,  ходить ву-

лицями села   зоряна ніч.
  Від найближчого до лавочки тину відокремлюється чиясь тінь 

і, потупцювавши на місці, нечутно повертається назад.
− Там хтось є! – злякано шепоче дівчина. 
− Тобі привиділося. 
− Та ні!  Стоїть хтось!
  Парубку залишається лише розкрити свою таємницю:
− То мій ординарець, −  лоскоче шепотом вушко коханої. Й го-

лосно, щоб його почув той, хто сумлінно виконує біля нього свої 
службові обов’язки,  додає:

− Сашко, відійди трохи далі! Щоб не було тебе видно. 
  А над Десною, там, де вранці гуло й гриміло, мріє про своє 

чиясь пісня:
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                         «Ой ти, місяцю, я – зіронька ясная. 
                          Ой ти, парубче, я – дівчина красная…» 
  Розпочавши пісню тихо, поблукала місцева співачка хвильку 

між низькими нотами, напружила голос, повела мелодію далі, 
підняла її вище, зробила ширше й, звільняючи тугу, що розривала 
груди за чимось сокровенним, упевнено перейшла на високі ноти. 
Не заблудила в них, не заплуталася, подала вправно, як це завжди 
робили й роблять тут усі голосисті дівчата й молодиці. 

–  Гласила, − говорять у народі про такий спосіб співу. 
  Вивільнилася пісня з грудей дівчини чи солдатки, що чекає 

милого з війни, а може, вдовиці, яка не вірить у категоричність по-
хоронки?  Невідомо. Але роз’ятрила пісня серце кожного, хто її чув, 
змусила в котрий раз подумати про своє:   «Як там моєму на фронті? 
Чи живий? Чи не поранений? Скоріше б уже кінчалася війна!»

 
  Падали з яблунь жнивки, темно-фіолетовими цятками барвилася 

земля під шовковицями, коли кожен, хто був спостережливий, почав 
себе питати: «Що затівають окупанти? Навіщо зміцнюють свій тил?» 

  Ставили собі такі запитання й партизанські командири. Відпо-
віді на них шукали в зведеннях Радінформбюро. 

− Зрозуміло, що робиться це не просто так. На фронтах давно вже 
тихо. Виходячи з усього, готуються до рішучого бою. Що скажете? 
– звернувся Збанацький до своїх розвідників. 

− Поліцаї води в роти понабирали. А бува, верзуть таке, що й на 
голову не налазить: «Побіжать скоро совіти до Уралу».  –  Брешуть 
собаки! 

  А вже коли Юрій Левітан сповістив світ про нищівний розгром 
величезного угруповання німецьких військ біля Курська й Орла, 
радості не було меж. 

− Прийшов на пса мороз! – тріумфували партизанські міномет-
ники.

− Катюгам – по заслугам!  – вторили їм сапери. 
  Не знали народні месники, що не мине й тижня, як знімуться 

вони з місця, щоб, залишивши свій табір біля Видри,  піти за Дніпро. 
− Укрупнення військових одиниць  − веління часу. Нове 
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об’єднання, до складу якого ввійшов загін імені Щорса, підпоряд-
ковується Українському штабу партизанського руху, – оголосить 
своїм побратимам  Юрій Збанацький і додасть неголосно: − Ми ще 
повернемося сюди, хлопці!

 
   Данило Чемез останнім часом, як: «Партизани йдуть», − то 

чує, а як: «Дрюма викликає до себе», − вдає, що він глухий. По-
відомлення про те, що в придеснянських селах німці, зміцнюючи 
гарнізони, розганяють сільради,  впроваджують поліцейські стани 
та старостати, застає його зненацька. 

− Не може такого бути. Партизани не дозволять, − мимрить роз-
гублено соколівський староста. 

− Уже дозволили! – радіє Федір-поліцай. – Казав я, що німці – то 
сила?  − Казав! Запевняв, що прийшли вони сюди навічно? – За-
певняв!  Утік Збанацький зі своєю бандою невідомо куди. Нема їх 
більше в наших лісах. Якщо мені не вірите, в інших спитайте. 

− Чого б це партизанам залишати межиріччя напризволяще? – 
сумнівається староста. – Кажуть, що совіти нам’яли німцям боки 
під Орлом і Курськом. 

− Хто таке говорить? – насідає на батька Федір. – Дезінформа-
торів у селі треба виявляти. Ось – списки тих, хто був зв’язаний з 
партизанами або входив до загону самооборони. Здамо всіх, хто 
входить до цього списку. Тюрма буде їм домівкою, а шибениця – 
винагородою. Завтра вранці під’їдуть сюди есесівці.   

  Довго не йшов сон на очі того вечора старості Чемезу. Не про 
людей думав, про себе. Розумів, що настане той час, коли не буде в 
Україні й духу від гітлерівських вояк.  Побіжать вони  до свого рейху, 
тільки п’ятами засвітять. Заварили кашу, про відплату не думали. 
Пообіцяв Гітлер таким, як він, староста Чемез, по гектару землі. 
Де той гектар?  Обіцянка – цяцянка, а дурному – радість. По бороді 
текло, а в рот не попало. Не так невигода, як шкода. Обдуреними 
залишилися й ті, хто бачив у Гітлері захисника від сталінізму. Не-
довго носив фюрер маску гаранта свободи й незалежності України. 
Злетіла вона з нього, коли видав наказ у сорок другому репресувати 
членів ОУН. 
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  Староста говорив якось із тими, хто хотів бачити Україну не-

залежною. Розумів, що палкі в людей серця, втім не настав іще їх 
час. Були серед них і відщепенці, такі, як начальник остерської 
жандармерії, який насправді виявився фашистським прихвоснем. 
Відмовився від національної ідеї, уник партизанської помсти й гітле-
рівських репресій. Порожній колос цей Дрюма, тому стоїть високо.  
Вбогий він чоловік, тому на лихо не жаден. Неодноразово потрапляв  
у партизанські пастки й залишався неушкодженим. Такого і в ступі 
не влучиш. Підклали партизани Дрюмі під стілець міну – за хвилину 
до вибуху вийшов з кабінету. Підкинули записку: «Дякуємо, друже. 
Чекаємо на тебе в загоні», − переконав німців, що то − не про нього. 
Збере скоро валізу й побіжить за своїми хазяями. Дрюму фриці із 
собою візьмуть. І Федора-шалапута – теж. Радіють тому дурні, не 
розуміючи, що на чужій землі хліба не доробиш. Будуть годити 
фашисту рік, а день не вгодять – пропали навік. Дадуть їм там пояс, 
коли без штанів залишаться. А його, старосту Чемеза, зіштовхнуть 
німці з вантажівки на першому повороті. Щоб учився розуму не до 
старості, а до самої смерті.  Старий шкарбан фашистам − зайвий 
клопіт. А він і сам не поїде! Що буде, те й буде, а більш копи лиха 
не буде. Добро людьми довго пам’ятається, а лихо ще довше. Як 
послався в окупацію в рідному селі, так потім і виспиться. Тим 
рогом чесатиметься, котрим дістане. Проте лучче на своїй землі 
кістьми лягти, ніж на чужині добра натягти. Де народився, там і 
помре Данило Чемез, коли прийде його година. 

  Розплющив очі. У хаті – темно, за вікном теж нічого не видно. 
Але півень уже проспівав, незабаром світатиме. Не можна гаяти 
часу! Списки тих, хто підлягає арешту, склав, і треба буде довести 
цю  справу до кінця, інакше заберуть його теж. Німці панькатися 
не будуть. Розстріляють, щоб інші боялися. В цьому нема ніякого 
сумніву. А вмирати не хочеться!  Проте час є. Фриці, поки не по-
снідають, сюди не поткнуться.  Треба поспішати!

  Обережно, щоб не прокинулася жінка, зсунувся з ліжка. 
  «Розворсаю дочку. Наталка – кмітлива. Одразу второпає, що від 

неї хочуть. Побіжить, цибата, по селу, сповістить усіх, хто в списку, 
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щоб тікали, поки не пізно. Але ж, де це вона? Ліжко порожнє! Оце 
такої! Де дочка?»

  Здогадка блискавкою промайнула в голові Данила. Щоб за-
свідчитися в її слушності, кинувся до столу. Під чорнильницею 
залишав учора списки. Провів рукою по стільниці – паперів ніби й 
не було! Оце так дівка! А на вигляд – сумирна та мовчазна, слова 
зайвого батьку й матці не скаже. А на ділі он якою себе виявила! 
Молодець, Наталка! 

  Староста заліз під ковдру й прислухався. На печі хропів Федір. 
  «У сина не серце – камінь. Яке коріння, таке й насіння? − з 

прикрістю подумав про себе Данило. – Голова у Федора лише на те, 
щоб кашкет носити. Нікого не пожаліє. Не карай його за те, Боже! 
Помилуй усіх нас, грішних!» 

  Не поворухнувся, коли на ранок рипнули двері. Лише прослід-
кував краєм ока, чи поклала дочка папери на стіл. 

  «Документ завжди чогось вартий! В ньому кожен рядок має свою 
вагу. Вилучи хоч один – накладеш головою!» −  встигає подумати 
Данило, перш ніж провалюється у важкий  сон. 

  У ньому тисячі людських тіней, схожих на мурашок, деруться 
вверх прямовисним схилом гори. Одні тримають у руках кам’яні 
сокири, інші вдягнені в лицарські обладунки, на головах третіх – 
кашкети. Багато з них зриваються, в той час як більш успішні, а може, 
самовпевненіші,  керовані якоюсь ідеєю,  до крові здерши коліна, 
набивши собі чимало гуль, сягають – чого б ви думали? – висоти 
пташиного льоту. Незважаючи на те, що тіні мають схильність зна-
ходити уві сні неймовірні  обриси, Данило намагається зрозуміти, 
що нагадує йому такий рух, в чому полягає його логіка.

 
    Юхим Гладкий сьогодні нікуди не поспішає. Бігти нікуди. Дрова 

з лісу привезені, нарубані й складені у дворі.  Сіно на корову нако-
шене. Перевезе його сьогодні із лісу. Склавши ретельно під плотом, 
покладе зверху клейонку, сяде в хаті біля вікна й буде милуватися 
тією копицею, коли   задощить і зазиміє. Добре цього року в Юхима 
сіно! Вчасно скошене, дощами не згноєне. 

  Горе тому, хто на печі –  сюди пече, туди гаряче; добре тому, 
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хто в дорозі  –  лежить собі на возі! М’яко лягає під колеса лісова 
дорога. Флегматичні воли, киваючи головами в такт своїм крокам, 
звично тягнуть лямку. Розгойдуючись на вибоях, скрипить широкий 
віз. Їхати − неблизько. Лежи собі, підославши під бік солому, дрімай, 
поки руки не в роботі. Так би й діяв чоловік, якби не оказія. Надто 
грибний був того року серпень! Напередодні пролилися рясні дощі,  
ночі встановилися тихі й теплі. Погода − хоч мак сій. Такої пори й 
смутний повеселішає, бо гриби лізуть – лише збирай! Стільки в лісі 
білих, рижиків і лисичок, що звертати увагу на маслюки та сиро-
їжки нема часу.  Літо на зиму робить. Ось чому не лежить завзятий  
грибник спокійно на возі. Зір у Юхима − добрий, погляд – чіпкий, 
сам він, незважаючи на роки,  ще моторний. Не земля родить, а руки. 
Як щось угледів, зістрибує Юхим з воза, поспішає перевірити, чи 
не заховався під глицею молоденький боровичок. А вже як потала-
нило людині, з коренем гриб не бере. Розкриває складний ножик, 
що тримає завжди в кишені, підводить його під грибну ніжку, під-
різає обережно, щоб не пошкодити грибницю. Перш, ніж покласти 
в корзину,  витирає свою знахідку ганчіркою, кладе  ніжкою донизу 
й одразу про той гриб забуває, бо очі вже далі побігли. Що там біля 
пня вилізло, глицю підняло? 

− Ти, Юхиме, мабуть, малим говенце своє їв, – сміється зазвичай 
Дуня, зустрічаючи  чоловіка з лісу з повним кошиком грибів. 

  Їде собі чоловік. Дорога – безлюдна й пряма. Ось уже й просвіт 
між соснами видно, копиця − зовсім поруч. Так би й їхав далі, при-
віз того дня сіно у двір, якби не інша обставина. Довгоочікувана й 
радісна! Вистраждана всім людом! Вимолена у Бога! Дізнавшись 
про яку,  забудеш усе на світі. Бігтимеш, не відчуваючи під собою 
ніг, щоб поділитися тією радістю  з іншими.

− Дідуню, НАШІ прийшли! – вершниця, що постала перед 
старим, насилу  стримує розгарячілого коня. Видно, задрімав-таки 
Юхим на возі.  Очі дівчини сяють несказанною радістю, хустка лягла 
на шию,  а русі коси розплелися.    

− Олено, це ти? – протер очі Юхим. – Онуко, що ти тут робиш?
  Траву дивись удень, як обсохне роса, а дівку – в будень, як не-
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вбрана та боса. Гарна в Юхима онука, як у лузі калина! Багато чого 
в своєму житті зможе  заслужити та купити, тільки маму й тата – ні. 

− Чи Ви не зрозуміли, дідуню? НАШІ прийшли! Переправилися 
з боку Надинівки через Десну! Гнилуша зустрічає НАШИХ! 

− Звідки ти знаєш?
− Їду звідти! Напрямки в загін!  Радість яка, дідуню! – Хвилина 

– і онука щезла за поворотом. 
  Майже не розуміючи, що робить, Юхим узяв корзину, поставив  

на коліна й почав перекладати в ній гриби, час від часу розмазуючи 
по щоках сльози, що густим туманом застилали очі. Раніше чоловік 
не скакав, коли знаходив; щось гублячи, не жалкував. З біди ніколи 
не плакав, а з радості заридав. Руки чомусь не хотіли слухатися, 
дрижали, від чого корзина набула руху й, спочатку нахилившись, 
потім  перевернувшись, упала на землю.   

  Юхим не міг потім згадати, як згрібав ті гриби, вірніше,  те, що 
від них залишилося, з піском та глицею в корзину, розвертав волів 
і їхав додому, в рідне село. Пам’ятав лише, як сміялися, обнімали 
й цілували його ті з односельців, кого ощасливив він того дня ра-
дісною звісткою.

 
  Гнилуші випала честь першій у межиріччі вітати визволителів. 
  На центральній вулиці села зібралися люди. 
− Зустріти героїв треба, як належить!  − хвилюється низькоросла 

молодиця, яка щойно прибігла від Десни. – Ану, діди, беріться за 
діло! Столи та лавки з хат винось! Розставимо їх вздовж вулиці, – 
зиркає очима вбік літніх чоловіків, що сидять на колоді біля   лікарні. 

− А ми, баби, знайдемо щось до столу. Я наливки вишневої при-
несу, – підтримує ініціативу своєї сусідки жінка, яка стоїть біля тину. 
Хустка у неї  – шерстяна −  пишно і затишно! Жінці в ній жарко, 
лежав той платок у скрині, від нього тхне  нафталіном, але то все – 
нічого! Прийшли НАШІ! 

− Яблуками пригостимо та грушами! Сад у нас молодий, і вро-
жай цього року – добрий, – підтримують її дівчатка-підлітки, як дві 
краплі води схожі одна на одну. 

− А я молочка козиного з погреба дістану! – обіцяє сива старенька, 
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витираючи тильною стороною долоні  очі, що сльозяться.  Зморщені 
щоки її при цьому розгладжуються, а обличчя молодіє. 

− Почастуємо рідненьких. Без уваги не залишимо. Дай їм, Боже, 
здоров’я! – підтримують загальне поривання діди. 

  За півгодини столи накрили, лавки розставили. 
  Діти прийшли з оберемками  квітів. 
− Мамо! – босонога дівчинка смикає за поділ жінку в шерстяній 

хустці. Худеньке дитяче обличчя тоне в щойно зрізаних червоного-
лових жоржинах. Квітів так багато, що мала ледь тримає свою ношу, 
руки тремтять від напруги. – Мамо! Все вийшло, як ми загадували. 
Дочекалися жоржини НАШИХ! 

  Мати звільняє руки дитини від квітів, кладе їх на лавку. 
− Сама вручиш героям, як прийдуть, – гладить доньку загорілою 

рукою. Голівка в дитини гладенька, бо поруч мама рідненька. 
− Чогось їх не видно, – починають сумніватися ті, хто зібрався. 

– Мо’ їм не до нас?
− З партизанами про щось говорять. Обіцяли зайти в село, − за-

певняє односельців  низькоросла молодиця. 
  Вона має рацію. Незабаром кілька червоноармійців, яких су-

проводжують партизани й дехто з  місцевих хлопців, виходять із-за 
повороту. 

− Ось вони, рідні!  − у тих, хто зустрічає, зволожуються очі. 
Люди біжать назустріч, аби обняти й розцілувати визволителів. Не 
соромляться сліз, не стримують емоцій. 

− Прийшло свято й на нашу вулицю! 
− Дякувати Богу, дожили до цього дня!
  Низькоросла молодиця шукає очима ту, кому доручила зустріти 

дорогих гостей за всіма правилами. 
  Струнке дівча в українському національному вбранні протиску-

ється крізь людський натовп. Дівчина тримає хлібину на вишитому 
рушнику. На паляниці − маленька сільничка. 

  Гарній дівці гарно й у пілці, а вже цього разу – не гола вона, 
не боса, ще й у вінку! Шовкові стрічки лягли юнці на спину, гой-
даються в такт крокам, позначаючи тим самим тонку дівочу талію. 
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Корсетка, плахта й фартух – усе в одежі красуні підібрано під колір, 
зі знанням справи й тонким смаком. Вишивка  –  витончена, а на-
мисто виграє веселкою. На дівочих ніжках − новенькі чобітки. Хоч на 
підошви глянь, так гарне! Дідько, мабуть, плаче, що моди не настаче. 

 Кого почитають, того й величають. Ось дівчина зупиняється 
перед червоноармійцями, кланяється їм у пояс і, визначивши очима 
командира, вручає йому хліб та сіль. 

− Ласкаво просимо до нашого села! Дуже вам раді! Дякуємо, що 
не залишили нас напризволяще ворогу, – голос у дівчини дрижить, 
вона ледь стримує себе, щоб не розплакатися з радощів. 

  Відламавши від хлібини шматок та присмачивши його сіллю, 
молодий лейтенант куштує хліб. 

− Смачно! – посміхається й передає частування товаришам. Ті з 
радістю наслідують приклад командира.  

− Як тебе звати? – звертається лейтенант до юнки.  Очі його не-
звичайно для цієї місцевості чорні, а вилиці – широкі. 

− Катя, – ніяковіє дівчина і, оволодівши собою,  несподівано 
питає: − А Вас? 

  Лейтенант, нахилившись до дівочого вуха, щось шепоче. Від 
його щоки  приємно пахне вітром, димом і чимось таким привітним, 
що не потребує розмислу. Чи не тому зашарілося дівча? 

  Посміхаючись, командир звертається до присутніх: 
− Дякуємо, дорогі товариші, за теплу зустріч! 
  Люди радо запрошують визволителів до столу:
− Знаємо, що стомилися з дороги. Пригощайтеся, будь ласка!  
   Ті чекають, що скаже офіцер. 
− Декілька хвилин у нашому розпорядженні є.
  Настає той момент, задля якого були розставлені столи. Кожен 

хоче пригостити гостей чимось смачненьким. Солдатки не можуть 
стримати себе, щоб не спитати:

− Мого не бачили на фронті? – називається прізвище та ім’я. 
− А мого? 
  Добрі слова такого дня кращі, ніж будь-що на світі: 
− Давайте, синки, вип’ємо за перемогу! За вас!  − сивий дідок 
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підводиться із-за столу. – Щоб скрутили ви Гітлеру в’язи, живі 
додому повернулися й навіть не поранені! – задоволений від того, 
що його тост не залишається поза увагою, старий перехиляє чарку. 

  Чорноокий лейтенант підводиться, щоб спитати про щось пар-
тизанського командира.  Хто питає, той не блудить?  

  На прощання  армійці звертаються до дівчат з проханням за-
співати. 

− Нехай Катя заводить! – в один голос відповідають красуні. 
  Хороших пісень багато. Яку з них почне юна співачка? 
  А вона, ніби готувалася до того заздалегідь, завела ту, яку  від 

неї чекали. Піла, як лише вона вміла:    
                              «Расцветали яблони и груши,
                                Поплыли туманы за рекой. 
                                Выходила на берег Катюша,
                                На высокий берег, на крутой. 
              
                                Выходила, песню заводила
                                Про степного,  сизого орла.
                                Про того, которого любила,
                                Про того, чьи письма берегла». 
  Коротка була та зустріч, але залишилася вона назавжди в пам'яті 

тих, кому пощастило взяти в ній участь. 
  Залишали червоноармійці село з квітами в руках. Квапилася 

розвідка. Куди – розпитувати не годилося. Бо не на прогулянку йшла. 
Дітлахи провели визволителів до максимівської дороги. 

− Як звати лейтенанта? − обступили Катю подруги.  
− Ім'я  у нього якесь незвичайне. А прізвище запам'ятала – Юл-

дашев. 
− Вісників Радянської Армії ми вже зустріли. Будемо чекати на 

регулярні частини. 
  Гнилуша мала рацію. Не минуло й кількох днів, як всюдисущі 

дітлахи принесли в село ще одну звістку: 
− Партизани підіймають потоплені човни і в'яжуть плоти. Наші 

хлопці їм допомагають. 
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− З усього виходить, що будуть тут переправлятися війська! − 

раділи дівчата. 
Присутні при цій розмові жінки, погоджуючись, кивали головами:  
− У всіх придеснянських селах ковалі днюють і ночують у кузь-

нях, скоби кують. Воду водою не загатиш. Люди хомути збирають, 
щоб   в'язати плоти. Переправ і мостів знадобиться багато!

  Радісні вісті почали надходити в Соколівку. Килина – то така, 
що вскочить і вискочить − прийшла сюди провідати своїх сестер. 
Розповіла, що  чула й бачила. За що купувала, за те й продавала:

− Прибігла я в той день у Гнилушу по хвилі − вже й миски поми-
ли.  Потім два дні поспіль води на Десні не було видно із-за човнів 
та плотів. Військові переправлялися. Стільки люду – не передати 
словами! 

− Коли? Коли це було? 
− Вчора й позавчора. 
− Виходить, дев’ятнадцятого й двадцятого серпня. Записати 

треба, щоб не забути. Онукам колись розкажемо. Якби знати імена 
визволителів! У Максим сходити, свічку в церкві за здравіє поста-
вити. Сьогодні наше свято!  

− Сходимо, поставимо! – погоджувалися жінки. 
− Кажуть, що партизани додому повертаються.
− Не всі. Лише жінки з дітьми й старі прийшли. Решта допомагає 

Радянській армії наводити переправи на Дніпрі. 
  Минув деякий час, перш ніж довели до відома людей те, що 

вони мали знати. Не сорока на хвості – лектор райкому партії, який 
легко оперував цифрами й фактами, − стисло й дохідливо розповів 
тим, хто зібрався того вечора в колбуді, що біля Гнилуші слідом за 
розвідниками форсували Десну гвардійці генерала Черняховсько-
го, після чого деснянськими мостами й переправами скористалися 
війська двох армій. 

− Хто звільняв Остер? – поцікавилася зала.
− 2 вересня 1943 року частини 280 стрілецької дивізії під ко-

мандуванням Героя Радянського Союзу генерал-майора Голосова 
звільнили наш райцентр. Першим увійшов у місто 1035 стрілець-
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кий полк на чолі з майором Клименком, один з його батальйонів 
очолював Рибалко. 23 вересня славетний батальйон був зупинений 
мінометно-артилерійським вогнем супротивника біля Карпилівки. 
Розгромивши ворога, Рибалко того ж дня форсував Дніпро. Під час 
розширення плацдарму був смертельно поранений. Поховали героя-
визволителя в Острі. В боях за це місто загинули не лише українці: 
росіяни – Герой Радянського Союзу майор Петров та гвардії капі-
тан Винокуров, єврей – підполковник Биренбойм, грузин – гвардії 
полковник  Парджикія та інші сини й дочки багатонаціонального 
Радянського Союзу. Полігши смертю хоробрих на остерській землі, 
знайшли вони тут свій вічний спокій. 

  Лектор відпив трохи води зі склянки, яку передбачливо поставив 
на трибуну здогадливий зав. клубом, і продовжив:

−  Немилосердно потопталися районом важкі фашистські чере-
вики! За два роки окупації тут було розстріляно 1254 особи:  582 − 
чоловіки, 439 − жінок, 233 − дитини. В неволю до Німеччини було 
вивезено 5694 особи. Вщент спалені Старо-Моровська, Потебньова, 
Лошакова й Туманна Гути, Крехаїв, Сираї, Пирятин і Рудня. 

  Лектор відклав свої записи, зняв окуляри.
− Відроджувати землю, відбудовувати зруйноване господарство 

за відсутності людських сил і коштів, що обумовлено війною,  – наше 
з вами завдання! − підсумував стомленим голосом.

 
  З посуванням фронту на захід слабка надія в душі Галі почала 

переважати  невпинний біль з приводу відсутності будь-яких звісток 
від сина. Розуміючи, що гірше, ніж при німцях уже не буде, благала  
долю не віднімати  в неї цю  надію.  

  «Де тепер Антон? Як йому ведеться?» – думала знедолена мати. 
Здогадувалася, що війна його не обминула. Сподівалася, що син 
– живий, і почувши, що Чернігівщину звільнили, надішле листа. 
Проте час ішов, а звістки від Антона не було. 

  Одного такого дня опустилася Галя на коліна перед іконою 
Божої Матері. Звертатися такої миті до святого образу стало її 
звичкою. Добре що ікона, врятована колись Одаркою, завжди в хаті. 
Дивиться Пречиста  вдень і вночі зі святого кутка на Галину родину, 
очі –  джерело  добра й світу. 
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  Молиться жінка, ніби воду п’є з чистої криниці. Звертається до 

Святої Заступниці з проханням бути милостивою до сина, захистити 
його від смерті лютої, від рани болючої. Щоб повернувся він, цілий і 
неушкоджений, до матері своєї. Просить жінка Богородицю відвести 
на полі бою смерть від братів Кирила, Романа й Назара. Згадує в 
молитвах дочку Поліну, нареченого їй просить послати хорошого. 
Родилася дівка розумна й красна, хай буде щасна. 

  Довго стояла перед іконою на колінах − треба підводитися. 
Весь час молитися не можна, справи робити треба. Взимку деньок, 
як комарів носок. Що нині утече, завтра не зловиш. Зима  – не літо, 
проте руки самі шукають роботу.  Не забула ще Галя, як прясти й 
ткати, бо не мала в хаті таких статків, як нестатків. Із щастя та горя 
скувалася її доля. Як вийшла заміж,  не було таких часів, коли не 
рахувала вона кожну копійчину. 

  Запланувала на сьогодні,  випаривши в жлукті й виполоскавши 
полотно в  ополонці,  розіслати його на снігу. Мороз тріщить, а сонце 
блищить. Хай відбілюється те, що наткала.  Придане для доньки 
готує Галя заздалегідь. Перемелеться лихо – буде добро. Справжнє 
щастя завжди попереду. Полі вже вісімнадцять. Дівоча доля така: 
не встигнеш озирнутися – старости на порозі.

  Думає Галя про своє, у вікно не дивиться. Нащо зайвий раз туди 
глядіти? Ще рано. Олексій хіба що ввечері додому повернеться. Кон-
тору колгоспну разом з іншими дідами будує, колишня згоріла. Поля 
в Моровську, в десятому класі навчається. Додому прийде надвечір. 
Як звільнили село, метнулася молодь за освітою, щоб надолужити 
згаяне.  А Галя з того лише радіє. Без освіти – погано. Письменний 
бачить поночі більше, як неписьменний вдень. Сама Галя рахувати 
вміє, а читати й писати – не дуже. Не ходила до школи, коли треба 
було. Матері − царство їй небесне − допомагала. За братами й се-
страми наглядала. Не до навчання було. 

  Здивувалася, коли в двері постукали. Не чекала Галя гостей.
  «Хто воно прийшов? Мо’ сусідка за сірниками?» − встигла по-

думати, перш ніж двері розчинилися. Насторожилася, побачивши 
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перед собою неголеного старого, що важко обпирався на милицю.

   «Ходять люди по світу,  просячи   милостині. На віку, як на 
довгій ниві, часом людина з квасом, а порою – з водою. Нагодувати 
треба старого, шматок хліба покласти в торбу», − подумала, запро-
шуючи до столу. Налила повну тарілку супу, поставила на стіл. 
Почала різати хлібину. Вчора пекла Галя хліб.

  «Не встиг іще зачерствіти. До ладу буде – запропонувати стар-
цеві, нехай покуштує! Не поївши легше, а поївши краще. Великий 
шматок треба відрізати, щоб не скривдити людину, − подумала, поки 
не здогадалася до чоловіка придивитися. –  Мовчазний він якийсь. 
Слова не промовив.  Німий чи що?» – зазирнула старому у вічі. 

− Не впізнала ти мене. Я б тебе теж не впізнав. Нічого дивного! 
Не літа зсушили тіло, від праці помарніло, – в чоловіка приглушений 
тембр голосу, посмішка заховалася в кутиках очей. Так посміхався 
колись Арсен, проте голос у хлопця був дзвінкий.  З віком голос не 
змінюється. 

− Подарунок тобі приніс, – старий, пошукавши рукою за пазухою, 
витяг невеличкий згорток. – Виміняв у Острі на запальничку. Чого 
стоїш, ніби вкопана? – розсердився, кладучи на плечі сторопілої 
Галі  хустку. 

  Так, це був саме він. Лише Арсен  завжди говорив з нею так 
різко. Вона теж торохтіла з ним, ніби сорока. Підпускала хлопцеві 
шпильки. За те, що кохав іншу. Багато води збігло в Десні з того часу. 
Нема вже колишнього хвилювання в душі, не треба себе стримувати, 
щоб  його не виказати. 

 – Дякую! Я вже забула, коли подарунки отримувала, − знітила-
ся Галя, милуючись хусткою, і, щоб щось мовити, запропонувала 
скуштувати наливки. 

− Якщо с тобою разом, то наливай, – погодився Арсен, обдив-
ляючись, куди можна покласти куфайку, що  лежала до цього часу 
в нього на колінах.

  Сиділи за столом, спілкуючись. Говорити про сокровенне не 
наважувалися. Не тому, що не довіряли одне одному. За звичкою. 

− Як жити плануєш? – поцікавилася Галя, повівши очима вбік 
милиці, що лежала біля ніг Арсена. 
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− Поки що з батьками. Старі потребують допомоги. Адже Сидір 

– на фронті. А  далі – видно буде. Якщо знайдеться якась добра вдо-
ва, схожа на тебе, не погребує калікою, допомагатиму їй по змозі.   

 З тим і розійшлися. 
  Наступного дня отримав Олексій Лось солдатського трикутни-

ка. Лист − від Миколая, але почерк був чужий. Колишній лісничий 
сповіщав батька, а разом з ним Галю й Полю, що він поранений і 
лежить у шпиталі. Просив написати за вказаною адресою. 

  Олексій, прочитавши листа,  почав збиратися в дорогу. 
− Схаменися! Де тобі – їхати! Яке твоє здоров’я, – заголосила 

Галя. 
− Тула звідси – недалеко. За добу буду там, – відмахнувся Олексій. 
− Я теж поїду! – встряла в розмову Поля. 
− Хочете мене одну на цьому світі залишити? Залізничні станції 

німці ще бомбардують! 
  За тиждень вони повернулися додому. Поля розповіла матері, 

що бачила:
− Він, мамко, лежить з пов’язкою на очах. Повернеться зір чи 

ні  − невідомо. 
  За місяць Миколу виписали зі шпиталю. Щоб  запобігти повної 

втрати зору,  лікарі приписали йому легку працю. 
  Невеселий повернувся Микола Олексійович додому. Як нема 

сили, то й світ – не милий. Про те, як воював,  розповідати не лю-
бив. Багато про що не розпитував. Поцікавився лише, чи живий ще 
дідок, якому дав притулок у лісництві. Почувши, що старий помер 
своєю смертю в кінці сорок першого, ніяк не виказав свого став-
лення до того, що трапилося. Попросивши в колгоспі коня, з’їздив 
у справах у Остер. 

  Дуже зрадів, коли зазирнув того дня до нього лісник. Дивлячись 
на загоріле обличчя свого колишнього підлеглого, слухав, як громили 
партизани поліцайський стан у Крупчині та палили склади живиці. 
Збадьорився, почав цікавитися подробицями того, що сталося, поки 
не почув запитання, адресоване йому самому:
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− Чому Ви, Миколо Олексійовичу, до нас не заходите? Посада 

лісничого  –  вільна. Лісники наказали до Вас зайти: «Іди, скажи 
нашому лісничому, що ми на нього чекаємо. Хай приходить, будемо 
раді з ним працювати». 

  Лісник лісника шанує здалека. Приємно було Миколі, що не 
забули його  добрі люди. Від теплого слова й лід розмерзає.    

− Дякую за такі слова, проте посаду лісничого Моровського 
лісництва посіла  сьогодні інша людина. Я ж отримав призначення 
в Сорокошичі. 

  Микола Олексійович мав кілька днів, щоб ознайомитися з доку-
ментами, та ще тиждень, щоб об’їхати довірений йому ліс,  на місці 
переконавшись у тому, що викладене на папері  існує в  дійсності.  

  З головою занурився в  трудові будні. Країна потребувала лісу 
й дров. Робочих рук було обмаль, тому довелося звернутися з кло-
потанням про залучення до лісових робіт військовополонених.   

  Коли в Крупчину приїхала перша партія німців, нагодувати їх з 
дороги взялася куховарка, веселий норов якої став колись причиною 
негараздів у родині лісничого. 

  Примітна й задирлива, вона з ополоником у руці зустрічала 
приїжджих на порозі відведеного під їдальню бараку. Незаміжня 
жінка поводила себе вільно. Ніби та курка,  що, як хоче − сокоче, а 
не хоче – кудкудаче.  

− Гутен так. Гутен так, – мугикала кожному, хто з нею вітався: 
− У Сірка очі позичили, та й лупають ними.   Язиком – ось ми, а на 
ділі – свині! – й раптом   замовкла, ніби води в рот набрала.   

  До їдальні ввійшла незнайомка маленького зросту, білява та 
струнка. Ніби зійшла вона з німецької листівки, яку подарував ку-
ховарці знайомий лейтенант перед тим, як рушив зі своїм взводом 
на захід. 

  «Кого вона мені нагадує? – подумала молодиця й одразу зга-
дала.  – Та це ж Аня! Ганна Юріївна! Колишня дружина Миколи 
Олексійовича. Що вона тут робить?» 

  Що робила Аня Штерн серед полонених стало зрозуміло, коли 
почала  перекладати німцям, куди вони прибули й що мали тут робити. 
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  «Сповістити лісничого, хто сюди приїхав чи ні? – сушила собі 

голову куховарка. −  Моя хата скраю. Сам дізнається. Неделікатна 
це справа – встромляти носа, куди не просять. Промовчу».  –  Так 
і зробила. Весела  молодичка в очі добрих людей шанувала, за очі 
не гудила. 

  Поспілкуватися з колишньою дружиною Микола Олексійович, 
звичайно ж, був радий. Підвозив якось на ділянку, в дорозі роз-
говорилися. Не здивувався, коли дізнався, що Аня з перших днів 
війни була на фронті. Коли  лежала поранена в шпиталі,   почула 
від фронтовиків, що чоловік її  – полковник Василь Кіндратович 
Вірьовка – загинув смертю хоробрих під Сталінградом. Отримавши 
відпустку, поїхала на Волгу, в село, біля якого наказав її  Василь 
своїм підлеглим іти в останній за його життя бій. Відшукала брат-
ську могилу, в якій спочиває її чоловік, та уклонилася його праху. 
Впевнено говорила про те, що настане час, коли вдячні нащадки 
спорудять на місцях загибелі героїв монументи, біля яких завжди 
лежатимуть квіти. Не мала сумніву в тому, що подвиги героїв варті 
того, щоб про них написали хороші книги, склали вірші й пісні, 
назвали в містах і селах на їх честь вулиці. 

− Вважаєш, що нікого не забудуть?
− Дуже хотілося б, щоб так було.  
  Інших тем для розмови колишнє подружжя не шукало. На жито 

колись удвох орали, а й гречки не мали. Розбиту чашку скільки не 
склеюй, пити з неї  не доведеться. Плюснуло, луснуло та й нема.

 
  У третьокласників Соколівської семирічки сьогодні виховна 

година. Наталія Йосипівна знайомить учнів зі станом справ на 
фронті. Розповідає дохідливо. Зачитуючи уривки з газетних статей, 
використовує карту. Наприкінці бесіди говорить:

− Діти! Наша Остерщина, як й інші райони області, багато чого 
зробила, щоб відбудувати народне господарство. Почали працювати 
школи, магазини й хлібопекарні. 10 тонн хліба відправляє район 
діючій армії щоденно. Країна живе потребами фронту й закликає 
кожного зробити посильний внесок задля скорішого розгрому фа-
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шистської Німеччини. Люди здають продукти, збирають кошти для 
будівництва танків і літаків. Лише медичні працівники   Остра по-
жертвували  Фонду підтримки фронту 50 тисяч карбованців. Люди 
віддають останнє, прибережене про чорний день. 

− Давайте й ми допоможемо фронту! – пропонує хтось із дітей. 
− Правильно! – підтримує однокласника дівчинка, що сидить 

біля вікна. – Я здам п’ятнадцять копійок. 
− А я – двадцять! – тягне руку вгору її сусід по парті. 
− А я! А я! – лунає з усіх боків. 
  Учителька з любов’ю спостерігає на своїми учнями. Хороші 

діти в її класі. Тямущі, дружні й не жадібні. Чогось вони замовкли.
− А Павло не хоче допомогти фронту, – лунає, ніби грім з ясного 

неба, з першої парти. – Пиріжки в буфеті ніколи не купує. Скарбнич-
ку собі зробив й аж труситься над нею. Гроші туди кидає. Скупий 
зробився. 

− Заможні не люблять дати. Скупий складає, а щедрий споживає, 
− голосок хтось має тоненький – думає  не маленько. 

− Совісті менше – грошей більше.   
  Слово – не горобець, вилетіло – не спіймаєш.    Павлуша Мовчан 

– серйозний, вдумливий хлопчик – повісив голову, шморгає носом.  
Щоки дитини горять, а в очах стоять сльози. Він – старший син у 
багатодітній родині. Місяць тому прийшла похоронна на його батька 
– колишнього колгоспного мірошника. Наталія Йосипівна знає, що 
матері хлопчика – гіркий світ, бо нема за що й рук зачепити, щоб 
якось жити. Тому пішла  жінка в колгоспні доярки, де за роботою 
й світу не бачить.  Встає  до схід сонця, працює до ночі. Із сил ви-
бивається мати, щоб якось прогодувати своїх сиріт.   

− Діти! Здавати гроші −  справа добровільна. Кожен має пожерт-
вувати лише стільки, скільки може. Не більше. Не можна докоряти 
та звинувачувати в жадібності тих, хто цього не робить.  Ми не 
завжди знаємо, чому вони так чинять, а пояснювати нам свої дії 
ніхто не повинен. 

  Тиша запанувала в класній кімнаті. Чутно було, як за стіною 
розучують:     
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                               «Вставай, страна огромная, 
                                Вставай на смертный бой 
                                С фашистской силой тёмною,
                                С проклятою ордой!
                                Пусть ярость благородная
                                Вскипает, как волна. 
                                Идёт война народная,
                                Священная война». 
  Саме тоді трапилося те, чого ніхто не очікував. Щосили стук-

нувши віком парти, Павлуша скочив з місця. Без шапки й пальта 
вибігши зі школи, кинувся до своєї хати. Правда очі коле? Не 
встигли його однокласники перевести подих, повернувся зі своєю 
скарбничкою – півлітровою скляною банкою. Шматок клейонки на 
її шийці  був міцно стягнений мотузкою, зверху прорізана щілина, 
на дні банки блищали декілька дрібняків. Руки у хлопчика тремтіли, 
але очі були сухі. 

− Ось, − мовив тихо, − я – не зажерливий. За копійку не трушу-
ся. У сестрички ніколи не було справжньої ляльки. Баба пошила з 
ганчірки й жартома назвала її  Рек. Був якийсь Рек у сілі, з якого всі 
сміялися. Сестра соромиться з тією лялькою гратися. 

  Усі в класі знають Соню – молодшу сестричку Павлика. Дівчинка 
бере активну участь у  шкільних святах, бо гарно співає. 

  Здавати  горьовані копійки ходили всім класом. Голова сільради 
Арсен Юхимович Гладкий приязно зустрів учительку з її учнями. 
Діти висипали свій внесок прямо на його робочий стіл. Задоволені 
собою, хотіли вже йти, коли Наталія Йосипівна, відкривши свій 
портфель, почала в ньому щось шукати. Не знайшовши одразу, 
витягла, хвилюючись,  учнівські зошити й лише потім дістала  з 
портфеля  маленьку, непоказну річ. 

  Шкіряний мішечок, що втратив свій  попередній вигляд і колір, 
вщент потертий,  не привернув би до себе дитячої уваги, якби не було 
з нього витягнуте щось не бачене.  Золотий кишеньковий годинник.   

  Дітлахи з галасом, штовхаючи одне одного, оточили вчительку. 
Кожен хотів потримати в руках коштовну річ. Хтось, приклавши 
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годинника до вуха, зрадів: − Цокає! – й, виявивши на корпусі 
гравіювання, почав голосно читати: «Пшеничному Йосипу Ан-
тоновичу в зв’язку з п’ятдесятирічним ювілеєм із вдячністю за 
двадцятип’ятирічну плідну співпрацю. Липницький Казимир Ада-
мович. 9 серпня 1909 року». 

  Тихо стало в кабінеті голови сільради. Найкмітливіші  здога-
далися, що годинник цей дістався вчительці від її батька. Найдо-
питливіші захотіли дізнатися, хто такий Липницький. 

− Про це я розповім пізніше, − пообіцяла школярам Наталія 
Йосипівна й додала, звертаючись до голови сільради:

− Візьміть сімейну реліквію у Фонд допомоги фронту. Інших 
коштовностей не маю. 

  Ніколи не була Наталія Йосипівна багатослівною. Не накидаючи 
нікому свою думку, поводила себе з людьми щиро. Ось і тепер, на-
казавши дітям іти додому, заговорила з головою сільради про набо-
ліле. Просила закинути слівце, щоб учителів забезпечили  дровами. 
Хотіла вже йти, коли почула запитання, яке стосувалося саме її:

− Як тобі живеться, Наталю? 
  Чимось  майже забутим, щирим повіяло від його запитання. За-

лишитися, щоб виплакати перед давнім знайомим свої негаразди?  
Поділити з ним горе, пов’язане із загибеллю чоловіка, батька її дітей?  
Така поведінка  їй не властива. Піти геть, щоб тим самим обірвати 
можливість поновити колись діалог? Цього вона не зробить. 

− Живу, як усі. Син і дочка – в Німеччині. Листів від них не 
отримую. Не знаю, чи побачу  колись своїх дітей. 

  Кілька стислих фраз, і можна вже йти. Але вона стоїть, ніби 
вкопана, ноги прикипіли до підлоги. 

  А за вікном жінка, схожа чимось на Наталію Йосипівну, коли 
та була молодою, несе на коромислі воду. Вправно несе, красиво. 
Голову тримає високо, стан у молодиці стрункий та гнучкий. Не 
розбризкала ні краплі біля колодязя, донесе повні відра до хати. 

  Такою запам’ятав Наталю Арсен, коли приходив до неї сватати-
ся. Не судилося зійтися. Двадцять п’ять років спливли с того часу. 
Строк немалий. Слід уже забути про таке. Слід. Але чому стоять 
вони поруч, не бажаючи розходитися? 
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  Гріх буде не зазначити, що Фонд підтримки фронту поповнився 

того дня ще одним пожертвуванням. З Остра в супроводі сина при-
їхала в село матушка Єфросина. Не з порожніми руками завітала. 
Привезла важкий срібний хрест, який знайшла колись на згарищі 
місцевої церкви. 

  Зайшла до Юхима й Дуні Гладких, розпитала Арсена про його 
покійну дружину, свою дочку. Попросила згадувати Оксану й отця 
Михайла в своїх молитвах.

 
   Зимовий вечір – синій птах, махнувши крилом, закрив півсвіту 

рядном, а в конторі колгоспу імені  Щорса сидять і сидять, по домів-
ках не розходяться.  Засідання правління веде, як здавна повелося, 
голова.  Нині це − Коваленко Микола Павлович. Зібралися, щоб об-
говорити єдине питання: «Підготовка до весняно-польових робіт». 
Хто в таких випадках знайомить присутніх зі станом колгоспних 
справ? Звичайно ж, агроном. Це він нагадує правлінню  відомі всім 
цифри й факти: 

− Товариші! На перше січня 1944 року в Соколівці при кількості 
населення 739 чоловік налічується лише 284 працездатних, із них 
40 працюють на транспорті та в промисловості. Стан справ пога-
ний через те, що  чоловіків залишилося в селі лише 60, і весь тягар 
піднімати господарство ліг на жінок і підлітків, котрих є 264 й 40. 

  Які нині колгоспні вжитки? Господарство, як то кажуть, вітром 
підбито, морозом підшито.  Стільки на ньому, бідному, лат, як на 
селі хат.  50 голів великої рогатої худоби та 17 коней, які зібрали по 
дворах, треба чимось годувати. Влітку сякий-такий бур’янець, та 
й сита худоба. А зима – біла, та снігу не їсть, лише сіно. А де  його 
взяти? Восени почали розбирати солом’яні стріхи з господарських бу-
дівель, в тому числі з ферми. Колгоспним корівкам зараз холодніше, 
ніж циганові під ятером. Згодовуємо худобі гнилу солому. Її зали-
шилося стільки, хоч два рази одно давай. Маємо кормів маленько, 
кришимо міленько. Про надої за таких обставин не буду згадувати. 
Корови охляли, як щенята в дощ. Зрозуміло, що наприкінці зими з 
цієї причини поголів’я великої рогатої худоби почне скорочуватися. 
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Коней – теж. А земля, як зійде сніг, попросить орати й сіяти. На 
Моровську машинно-тракторну станцію надії мало.  Тракторів МТС 
має обмаль, та й ті − на декілька сіл. Технічний стан їх такий, що ні 
в поле не поїдеш, ні на тракторному дворі не залишиш. Трактористи  
всі − на фронті. Воюють  механізатори. 

  Агроном говорив би ще, якби його не перебив головуючий: 
− Зрозуміло. Які будуть пропозиції?
  На дерево дивись, як родить, а на голову колгоспу, як робить. 

Микола Павлович був тієї думки, що роботящі руки гори звернуть. 
Що мав сьогодні робити, на завтра не відкладав. Давно почав за-
мислюватися, як зарадити колгоспним справам. Протягом кількох 
місяців сушив собі голову, де знайти сіна для худоби. Звертався в 
район. У відповідь почув: «Країна живе потребами фронту. Зна-
ходьте свої резерви. Розраховуйте на власні сили». Був згоден, що 
держава має інші пріоритети.  Додержувався святого звичаю не 
позичати, бо позичиш чуже, а віддавати доведеться своє. 

   «Що там пропонує завфермою»? – думає голова колгоспу. 
− Треба звернутися за допомогою до колгоспників.  Громада – ве-

ликий чоловік. Біда людей єднає. Минуле літо не було посушливим. 
Сіно в селі є. Свої люди − не татари, не дадуть загинути. З миру по 
нитці – голому сорочка. Сама б собі за  таку пропозицію  їсти не 
дала, та що робити!   І людей сором, і худобу жаль.   

  Кожен з присутніх уявив собі тих, чиїм потом доведеться лата-
ти колгоспні дірки:  горьованих солдаток і вдів, літніх людей, що 
гнули влітку спини,  щоб накосити те сіно та прогодувати до весни 
єдину корівчину, яка  дає їм щось до столу.  У кожного в хаті нужда 
скаче, і діти їсти плачуть. Те, що колгоспу нині  на прибиль,  людям 
на погибель.  

− Прошу висловлюватися.
  Тихо зробилося в кабінеті. 
− Інших пропозицій не надійшло. Будемо голосувати. Хто за те, 

щоб звернутися до людей з проханням допомогти колгоспу кормами? 
– головуючий обводить очима присутніх. – Одноголосно.  Здаван-
ня сіна  візьме під свій контроль обліковець. Найсвідомішим 
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колгоспникам, тим, хто дасть на загальні потреби не як борщу на 
шило, збільшимо влітку сіножаті.  І ще одне! Маємо послати когось 
на курси трактористів.  

  Наступного дня прийшов до колгоспної контори відомий нам 
Кузьма Тимофійович Козаченко. Потупцював біля кабінету голови 
колгоспу й, не наважившись постукати в двері, попрямував до об-
ліковця. 

  Ганну Іванівну Тіменник у селі поважали. Мовчазна й  помір-
кована, бухгалтерський облік вела зі знанням справи. Кожного, хто 
звертався до неї за довідкою чи з іншим проханням, уважно вислу-
ховувала,  давала людям пораду, якщо було потрібно. 

  Побачивши в дверях Козаченка, зраділа.
− Заходь, Кузьмо Тимофійовичу! Сідай. Голова поїхав у район, 

наказав з тобою поговорити. Ти, чоловіче, хоч малий, та вузлуватий. 
Вирішили послати тебе на курси механізаторів.  Вчитися ніколи не 
пізно, й не святі горшки ліплять. Вивчишся на  тракториста – будеш 
у селі поважною людиною. Що скажеш?  

  Не очікуючи від виклику в контору нічого хорошого, Кузьма не 
одразу зрозумів, про що йде мова. Прийшла пора, коли доля послала 
до нього  колгоспного обліковця, щоб та допомогла  вилізти з нори? 
Звик, бідолашний, до горя, як щука до моря. Завжди радів тому, що 
залишився живим, а що  голим – то нічого. Думав, колись і його 
візьме.  Отримавши направлення з печаткою та підписом голови 
колгоспу, охоче вислухав напутнє слово:

− Іди, Кузьмо, до Моровської МТС, учись там і повертайся до 
нас на тракторі. Колгосп має 600 гектарів землі. Під картоплю від-
ведемо 100, під жито – 200 гектарів. Решту  пустимо під льон, овес, 
гречку й просо. Збагнув, скільки доведеться пролити солоного поту?  
Будемо дбати, будемо й мати. Дружно візьмемося – гори здадуться. 

  На чорній землі білий хліб родить.
  У квітні вивів Кузьма Козаченко вперше свого сталевого коня в 

поле. Щоб зорати не в свинячий голос, виїхав раненько. Напередодні 
пройшли дощі, ранок був похмурий, від чого свіжозорана земля, 
рівною борозною лягаючи за трактором, дихала вологою. Як почав 
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орати, то в сопілку не грав.   Пройшовши трактором кілька разів  
по периметру ділянки, позначивши таким чином її розміри, Кузьма 
заглушив мотор. 

  Широке поле, що брало початок від старої моровської дороги 
й лягало до самої Десни, було видно, як на долоні. Позбавлене 
протягом тривалого часу можливості порадувати людей важким 
колосом, доведене до занепаду, але не зневірене в можливості свого 
воскресіння, поле, як наречена жениха, чекало на землероба. Не на 
чужинського варвара з  кривавими порядками, не на залітного ору-
даря з бажанням витягти із землі всі соки, на свого, доморослого,  з 
роботящими руками, що звернуть гори, аби повернути до життя не 
лише поле, а й усе те, що так чи інакше з ним пов’язане.  

  «Напитися води й знову – до роботи», – встиг подумати  Кузьма, 
перш ніж звернув увагу на інше. З боку Моровська бігла в напрямку 
Соколівки кінна упряжка. Вороний, ледь торкаючись землі, ніс за 
собою новеньку бричку. В білому золоті відполірованої деревини 
відбивалося небо. 

  «Певно, лісничий поспішає, − подумав Кузьма, витираючи руки 
об віхоть. – Обов’язково зупиниться, не проїде мимо». 

  Кузьма помилився. Вбік села їхав не Микола Олексійович. 
Один із колишніх партизанських командирів, який раніше бував тут 
лише в супроводі ординарця, підвозив додому Полю, випускницю 
моровської десятирічки, свою наречену. Щастя знає, кого шукає.  

− Допомагай Вам, Боже, Кузьмо Тимофійовичу! − парубок зійшов 
з брички, поручкався з орачем і, хитнувши головою вбік поля, додав: 
− На охочого робочого все найдеться діло? 

  Кузьма  підтримав розмову: 
− Земля – поважна пані, ми ж – її слуги. Що накаже, те й роби-

тимемо. 
− Може, колись і господарями на ній станемо? – усміхнувся своїм 

думкам колишній партизан. 
− Аби розум – щастя буде! − засміявся Кузьма й, озирнувшись 

на Полю, додав: 
− Чогось ти мовчиш, дзиго? На весілля коли покличеш? 
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  Дівчина не чекала від небалакучого родича такого запитання, 

тому не знайшла, що відповісти. На допомогу нареченій прийшов 
її жених:

− Улітку плануємо одружитися. Весільну сукню вже замовили, 
− розкрив таємницю сьогоднішньої поїздки. 

− Весільну сукню? З чого тепер шиють такі шати? У лавці – по-
рожні полиці.

− Ні за що не здогадаєтеся, – розсміялася Поля. − З парашутного 
шовку, – й додала: − Маємо ще одну радість. Антон листа надіслав. 
Брат мій. Був до недавнього часу в полоні. 

  Бричка з молодою парою зникла за поворотом, а Кузьма ще 
стояв, дивлячись їй услід. 

  «Нема в світі, як своя країна! Всяк у ній свого щастя коваль. 
Невже настане той час, коли через день буде в нашому краї неділя, 
через хату – та й весілля?» – міркував собі чоловік. 

  Сьогоднішній день зігрів душу Кузьми неабиякими подіями. 
Перша борозна й хороші новини не могли вповні зцілити його серце, 
але спонукали чоловіка звернутися подумки до всіх добрих людей 
з побажаннями  їм усіляких гараздів.
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ЧАСТИНА  ШОСТА
 
 Білодзьобий літній світанок, постукавши у вікно, пішов гуляти 

містом, коли Максим Кузьмич прокинувся. Почуття жалю, що ви-
никло уві сні, змусило, заплющивши очі,  пригадати, що саме йому 
наснилося. Примарилося, ніби сидів під старим дубом, тримаючи в 
руках годинника.  А навкруги літо – все розмаїто! Грали на сопілках 
діти, раділи цвіту бджоли, просила дощу земля.  

  Чому рано прокинувся − зрозуміло. З якої причини таке снить-
ся – не зовсім. Усе, що хвилювало його раніше, розтануло в мареві 
минулих років, надавши можливість спостерігати за тим, що від-
бувається, ніби збоку. 

  На вісімнадцятому році незалежності України пенсіонер Ко-
заченко вважає, що впливати на події, спрямовувати їх у потрібне 
русло, якщо з ними не згоден, не його справа.   

  Доживати свого віку в місті – не те, що в селі. Рано вставати − 
лише собі шкодити. Лежав би думкою в небі, ногами – в постелі, 
якби не набута з роками звичка вставати до схід сонця. Що робив 
протягом усього життя?  Як пампух в олії не плавав. Наслідуючи 
приклад батька, працював на тракторі. Коли переїхав до міста, сів за 
кермо вантажівки. На роботі умлівав, біля миски не упрівав.  Спеки 
влітку не боявся, на дачі працював, щоб було чим грітися взимку. 
Дбав за звичкою про землю, вона йому повертала.   

  «Що на сьогодні запланував? Куди зранку бігти? – запитує 
себе чоловік. − Дача біль-менш просапана. Мо’ поїхати із сусідом 
по ягоди?  У добрянських лісах багато чорниці. Радіють люди літу. 
Заготовляють ягоди на зиму, торгують ними на базарі. Свіжа копій-
ка  нікому не завадить. На пенсію не проживеш. Шістсот гривень 
за нинішніх часів – не гроші. Половину віддаси за квартиру, іншу 
половину – на ліки. А жити за що? Після подорожчання енергоресур-
сів зросла ціна на хліб. Буханець з висівками коштує майже п’ять 
гривень. Брав би соціальний, якби не клята стенокардія». 

  Сонячний промінь, зазирнувши до кімнати, висвітлив пляму 
на шпалерах. 
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 «Ремонт пора робити, − промайнуло в голові. – Замолоду сказав 

би «зараз», тепер – «нехай». 
 За вікном нащо й музики, коли веселі язики, тільки й знають, 

що в альтанці співають.
  «Не спить молодь. Мені теж у їх роки ніч була за день». 
  У двері постукали. 
− Кузьмичу! По ягоди поїдеш? Запізнимося на потяг, – сусід 

ходить не мовчки,  говорить завжди прямо.  
− Без мене їдь, – обізвався Кузьмич, відчиняючи двері. 
− Даремно. Жінка продала б на «Ниві». Мав би свіжу копійку. 
  Сусіда – такий же пенсіонер, як і Кузьмич, робить спробу за-

зирнути до кімнати. 
− Ти сам?
− А з ким мені бути? 
− А Микитівна?
  Максим Кузьмич в очі дивиться, а правду не каже.  
− Зрозуміло. Ну, я побіг. 
  Кузьмичу неприємно, коли  стромляють носа в його справи. 

Не тому, що пограла вчора його співмешканка в свою Муравійку. 
Причина в іншому. Меркантильною виявилася жінка, з якою він 
прожив останній рік. Вміла  зуби заговорити. Слова були ласкаві, 
а думки лукаві: 

− Впіймала чи не впіймала, а погнатися можна. Відпиши мені, 
Кузьмичу, свою квартиру!  Ти вже старий, здоров’я твоє слабе. Не 
дай, Боже, помреш, доведеться мені звідси їхати. Діти  глузувати-
муть. Спитають: «Що ти, мамо, отримала за те,  що коло старого 
городянина ходила?» 

− Як це – «відписати»?
− Подаруй. Нотаріус оформить папери, й запанує в нашій сім’ї 

такий лад – навіщо той клад.  Не буде тобі вірнішого приятеля, як я.  
Рік прожили разом, треба тобі здогадатися, від чого мені користь,  
подбати про мій добробут.  

− З дітьми треба порадитися, – відбив Кузьмич першим, що спало 
на думку, розуміючи, що ні з ким радитися не буде. 
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  Микитівна грала на словах, як на цимбалах: 
− З дітьми про таке говорити – лише справі зашкодити. 
  Кузьмич – людина обачна, на чуже рота не роззявляє, своїм не 

розкидається. Розуміє, що буває ласка, як вовча дружба. 
− Хазяйка ти вправна, − сказав у свою чергу, − і жінка непогана, 

тому не довіряти тобі не маю причини. А ще ти хороша мати й бабу-
ся. Це – добре. Дочка твоя й онуки мешкають у глушині, у будинку 
без вигод. Тебе це, звичайно ж, не влаштовує. 

  Кузьмич помовчав трохи й додав:
− Не хочу на схилі віку опинитися в Муравійці.
− Не такої відповіді від тебе чекала, Козаченку! − перейшла на 

офіційний тон Микитівна. – Проте Господь з тобою! Не згоден – не 
треба. Мене один відставник до себе в Ніжин гукає. Сам – бездітний. 
Машину має й дві квартири. Обіцяє одну хоч і сьогодні  відписати, 
іншу заповісти. Ніжин – не Чернігів, але я згодна.

  Те, що трапилося вчора, не забулося. Кожна фраза  луною до-
ходить до  вух старого, дятлом довбе в голову. Ось чому не хоче 
він сьогодні залишатися вдома. Посидів би у дворі, якби не бабці, 
що днями сидять  на лавочці. Вистежили, гостроокі, як проводжав 
він учора Микитівну з речами. Почнуть розпитувати. Від одного 
їх погляду молоко кисне. Не уступлять ні кінному, ні пішому. Ти 
їм про діло, а вони тобі про козу білу. Раніше жили, не бідували. 
Безкоштовно лікувалися, діти їх освіту отримали, держава надала 
квартири. Тепер клянуть радянську владу. Пам’ятає старий, як на-
кидала йому та, котра, як і він, родом із Соколівки:

− Ти, Кузьмичу, ніби не свого роду. Забув, куди радянська влада 
діда твого, Тимофія Гнатовича, та брата його Сергія заслала, до 
смерті довела, могилки  не позначила? А що зробила твоя влада 
з третім з братів Козаченків, пам’ятаєш? – насідала землячка на 
Кузьмича, мов коршак на курча. – За які гріхи зморили комуністи 
голодом Семена, родину його по світу розкидали? 

 Не хотів Кузьмич сперечатися, змовчав. Був тієї думки, що прав-
да суду не боїться. Топчи її в калюжу, вона наверх спливає. Проте 
сусіду своєму сказав усе, що думав:
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− Нікчемна баба! Усюди шукає собі зиск. Метушиться між по-

маранчевими та біло-синіми, дивиться, хто б купив її голос. 
− Е, ні, Кузьмичу! Володимирівна – баба ідейна, – відповів тоді 

сусід. − Ця не метушиться. До речі, за радянської влади партійною 
вона не була.

− Оце такої! Хіба не вона у дев’яносто другому стовпи листівками 
прикрашала? – завагався Кузьмич. 

− Вона. Я теж ті листівки розклеював. Пам’ятаєш?
                        «Гей, нумо, хлопці, нумо, молодці,
                          Може, вже годі лічити мух?
                          Ще є нагода святої праці,
                          І та нагода – Народний Рух».
− Не повірю! Ти тоді ще комуністом був, – розсміявся Кузьмич. 
− Партійний квиток я здав, коли з танків прямою наводкою били 

по телецентру у Вільнюсі, а Горбачов удавав, що він ні про що не 
знає, − похитав головою сусід. 

  Співрозмовника свого Кузьмич поважав, тому повірив тоді 
кожному його слову. 

  «Шкода, що не поїхав сьогодні з ним по ягоди! Та нічого! По-
дамся на велосипеді на дачу. Смородину ще рано обривати, молодої 
картоплі викопаю». 

  Прислухався до того, що говорили по радіо. Ловили людей на 
мед, як ловлять мух. Обіцяли райське життя тим пенсіонерам, які 
зважаться підписати договір довічного утримання. 

  «Ці теж на мою квартиру зазіхають. На єдине, що я нажив за 
своє життя, − з болем у серці подумав Кузьмич. − Чого це я мудрую, 
як Володимирівна? Ще трохи й заманеться поговорити з нею щиро», 
– схаменувся, коли в двері подзвонили. 

  На порозі стояла вона.
  «Не встиг дід запрягти, а баба вже на возі!» − здивувався старий, 

побачивши перед собою ту, про яку щойно згадував. 
− Землякові мої вітання! – посміхнулася Володимирівна. – До 

хати запросиш чи будемо на порозі розмовляти? 
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− Заходь, якщо прийшла. Сідай, – показав на стілець. 
 У Володимирівни – сукня, як у молодиці, в горошок, на ногах  

–  стоптані капці. Обдивившись, присіла на  стілець. 
− Що я хотіла спитати? Давно ти був у селі, Максиме? 
− Минулого року на гробках. 
− Розмовляв з кимось? 
− На цвинтарі не до розмов. Перекинувся кількома словами з 

тими, хто приїхав. Сестра двоюрідна з чоловіком вирвалася на день 
з міста. Небіж з дітьми зазирнув на хвилину.  На панахиді були й 
інші, та я їх не бачив.  Боявся рейсовий автобус проґавити, тому 
пішов раніше. 

− А з тими з родичів, хто живе в селі, говорив?
− Звичайно.  Як не поговорити? Розмовляв.
− Що ж вони розповідають? Як їм ведеться? – поцікавилася 

Володимирівна й додала: 
− Я через свою інвалідність там не буваю. 
− Як вони живуть, стає зрозуміло, коли  в’їдеш у село. Хати ще 

ті, що дідами й прадідами зведені. Багато з них куплені за безцінь 
киянами та іншими заїжджими людьми. Деякі хатини порожні; 
городи біля них поросли бур’янами, по них ходять та їздять. Там, 
де живуть місцеві люди, все доглянуте, садиби впорядковані. Хоч і 
стареньке, та біленьке. 

− Що кажуть люди? Не скаржаться на свою долю? 
− Питав: «Як вам тут ведеться?» – відповідають: «Добре!» – самі 

ж  очі  відводять. Кажуть, що земля тепер у нашому селі дуже до-
рога. Показують на найстарішу хатину з городом приблизно соток 
п’ятнадцять і говорять, що дають за таке шістдесят тисяч. 

− Гривень?
− Кажуть, що зелених. 
− Навряд чи так, – засумнівалася Володимирівна. – Криза – в 

усьому криза. 
− Я те ж подумав, та змовчав, не хотів завдати людям болю, їм 

і так нелегко. 
− Залишилися ще в селі Козаченки?
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− Правнук Семена живе в дідівській хаті; один родич – місцевий 

єгер; інший  у Гончарівському лісгоспі до цього часу працює.
− І ніхто з них на землі не робить?
− На своїх городах спини гнуть. Колгоспу більше нема, – здиву-

вався такому запитанню Кузьмич. 
− От якби мені там побувати, про все б розпитала! Ти на мене, 

Максиме, не ображайся. Я – прямолінійна. Не все ти знаєш. Мені, 
жінці, й то відомо, що нині в Козелецькому районі є приватні та 
державні сільгосппідприємства, виробничі кооперативи,  відкриті 
акціонерні товариства й  фермерські господарства, − перевела по-
дих Володимирівна. 

− Звідки ти знаєш?
− Я, на відміну від тебе, такими речами цікавлюся. Завдяки зе-

мельній реформі люди отримали паї.
− Не такий вже я бовдур, щоб цього не знати. 
− Скільки людей отримали землю? Який розмір земельного паю? 

Скільки він коштує? 
− Навіщо мені це? На чужому коні не наїздишся.  Отримали люди 

своє – слава Богу. Нехай користуються. 
− Чужий кожух мене теж не гріє.  Проте я  з’ясувала, що кожен, 

хто хотів, скористався таким правом на Козелеччині.  
  Старому не залишалося нічого іншого, як підтримати розмову:
− Повідомили про наказ Президента установити орендну плату   

не меншою, ніж три відсотки від грошової вартості орендованих 
ділянок. 

− Не такий ти безнадійний, як здаєшся, − засміялася Володи-
мирівна. – Скажи, чого я до тебе прийшла?  Ніяк не згадаю. Ага! 
Дзвонила твоя Свєта. Просила переказати, що завтра приїде. Чого 
ти до цього часу не провів собі телефону? Тільки сир відкладений 
гарний, а відкладена робота ні. 

  «Спритна баба! – подумав Кузьмич, закриваючи за сусідкою 
двері. – Про Микитівну нічого не спитала. Тактовна».

  Звістка, яку принесла сусідка, зворушила старого. Приїздить 
дочка. Нечасто він її бачить. Минув рік відтоді, як, закінчивши 
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кооперативний технікум, переїхала Світлана до столиці. Протягом 
року  приїздила в Чернігів  двічі. На роковини смерті матері й на 
вечір зустрічі з однокласниками. Розповідала, що працює за фахом, 
а живе в гуртожитку.

  «Воно й добре. В країні – безробіття, що зумовлене кризою. До 
того ж пандемія якась у двері стукає. Але не все, що сіре, обов’язково 
– вовк, – мислить  Кузьмич, поки котить велосипедом на дачу. – 
Стушкую завтра молодої  картоплі із салом, огірочків малосольних 
з холодильника дістану. Пригостити Свєту є чим. Шоколадом вона 
в дитинстві любила ласувати. Куплю плитку». 

  Наступного дня встає Кузьмич раненько, готується зустріти 
свою дитину. 

  «Якби жінка була жива, пиріг спекла б із яблуками, − думає, 
сам у вікно поглядає. – Чи не йде вже дочка?»  

 Ось і сонце вже високо, обідати час − нема Свєти! Засумував 
старий. Лише надвечір у двері подзвонили. 

− Зустрічай, тату! – на порозі стояла дочка, поруч із нею  –  якийсь   
літній чоловік. На обличчі незнайомця вигравала самовпевнена  
усмішка, в руці була важкенька сумка. Елегантний костюм небаче-
ного тут покрою свідчив про те, що його власник − іноземець. Нащо 
пугачеві й дзеркало, коли він знає, що й так гарний? 

− Знайомся, тату! Це – Генріх. Пан Гладкий – наш земляк. Його 
батько із Соколівки, а мама – німкеня, − Світлана тулиться до літ-
нього Генріха, даючи батьку зрозуміти, що цей пан їй вельми любий. 

  Прізвище Гладкий у селі було відоме, і Кузьмич намагається 
згадати, кому воно належало. 

− Дуже радий. Проходьте, будь ласка. 
  Новоспечений земляк ходить біля Свєти, ніби він лисом під-

шитий.  
   «Чого він такий поштивий?» – запитує себе Кузьмич і заклякає 

від думки: «Цей пан хоч і шапку зніме, то й у шапці правди нема.  
Використовує мою дочку задля власних потреб!» − наступна думка, 
уперта, як товкач у ступі, буравить скроню:  «Головне, щоб витри-
мало серце».   
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  Гора харчів у яскравих упаковках, усілякі напої, що потіснили 

на столі його картоплю з огірками, сприймаються Кузьмичем як 
базарний лоток, до якого він не має ніякого відношення. Недогода 
чоловікові − забажалося бігти зі своєї хати світ за очі. Від тієї миски 
з пирогами, від  дідька з рогами!

− Це все − тобі, тату. Ми на хвильку забігли. Не маємо часу. 
Генріх шукає рідних брата й сестру, яких ніколи не бачив.  Олену й 
Леоніда Гладких. Ти не знаєш, де в Чернігові вулиця Муринсона? 

− Приходь, дочко, ночувати, − бурчить Кузьмич собі під ніс. 
− Не турбуйся, тату. Ми замовили номер у готелі. 
  Проковтне Кузьмич те, що почув, не прожувавши? Чи виплюне? 

Батьків гнів, як весняний сніг. Був – і вже нема.  
  Веселі й задоволені собою, побажали гості старому здоров’я й 

пішли собі, куди намітили. Елегантний костюм заїжджого пана на 
тлі обшарпаних стін під’їзду, білий «Мерседес» біля «хрущовки», 
рука дочки з дорогим перснем на безіменному пальці – ось уривки 
спогадів, які довго стояли перед очима Максима Кузьмича.  

  «Як же я одразу не здогадався! – схопився старий за голову,   
щойно  машина зникла за рогом сусідньої багатоповерхівки. – Був 
у селі Гладкий! Самотній інвалід. Жив на околиці. Вчителька за-
гадувала нам носити йому воду та дрова до хати. Свистки вирізав 
нам дід Арсен, «подушечками» пригощав. Інших цукерок у лавці 
тоді не було. Казали, що батьки його померли, а брат не повернувся 
з війни. Що ж виходить? Не загинув його родич? За кордоном жив, 
нічого про себе не повідомляв? Воно й зрозуміло. «Залізна завіса» 
не дозволяла.  Чи може,  щось інше? Тепер не дізнаєшся. А син у 
нього, з усього виходить, успішний. Хоча слизький якийсь. Ласий 
до дівчат, як до ковбаси кіт. Сріблом-золотом тягне мою дитину в 
болото. Цяцьками закордонними голову задурив, впіймав дурну 
на гачка. А вона не розуміє, що добре ім’я – найкраще багатство, а 
честь треба берегти змолоду. Голова  у дівки без розуму, як ліхтар 
без свічки. І нічого не вдієш! Удовець дітям не отець, бо сам круглий 
сирота. Гни дерево, поки молоде; дітей учи, поки малі. Тепер, поки 
не  зрозуміє, дурна, в яке болото потрапила, не схаменеться. Проте 
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мо’ воно й на краще? Раз обпечеться, другий – остережеться. Одне 
лише добре: не одружені вони. Не такого чоловіка хотів я своїй 
доньці! Не такого!»

 
     У Свєти – шия з намистом, голова була до певного часу не зі 

свистом. Наперед не виривалася, не мала звички вихати язиком про 
те, що їй щастить, та задирати голову настільки, щоб шапка злетіла. 
Свого Свєта не хвалила, бо розуміла, що хвальба сорочки не дасть. 

 Не могла потім збагнути, чому зрадила своїй звичці. Умліла якось 
за чаркою на корпоративній вечірці. Усе було, як завжди: шампан-
ське, музика, квіти. Чоловіки – галантні, жінки – в очі лисицями. Не 
одразу здогадаєшся, котра за очі – вовчицею. Тринди-бринди – не 
тямила голова, що лепетав язик. Дурнів не сіють, не орють, вони 
самі родяться. Розповіла Свєта співробітниці таке, що й матері б 
не довірила:

− Вдома, куди не оберни, то все дірки зверху. Проте діждусь і я, 
подруго, іншої пори. 

− Куди ти подінешся? Пограєш за своїм Генріхом у Німеччину? 
− Казала Настя, ніби удастя! 
− Ти ж бідкалася, що він жонатий. 
− Нужда закони ломить. Треба жить, як набіжить.
   Жартувала Свєта з колесом, поки в спицях не застряла. Сьо-

годні їй пропонують звільнитися з роботи за обопільною згодою. 
Яка в цьому випадку передбачена компенсація, Свєта не має уяви, 
проте розуміє, що буде ця сума, як мак начетверо. Ось чому хоче 
дівчина залучити до вирішення проблеми потужний резерв у особі 
велелюбного закордонного земляка. Щоденні телефонні розмови, 
коштовні подарунки й неймовірні обіцянки – ще не доказ справжньої 
відданості. Настав час поставити питання руба: «Або ти зі мною, 
або..!» − Які гарантії того, що не помилиться?  Її молодість. 

  Сподівається Свєта на закордонну допомогу, пакуючи свої речі 
в гуртожитку, сама ж метикує, куди подітися.

  «Може, додому? Тато, судячи з усього, живе сам, тому буде 
радий. Тиждень у оселі будуть янголи літати, потім почне батьків 
млин молоти без вітру: «Де була? Чому пізно прийшла? Годі байдики 
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бити». Ні, не поїде вона до батька. Залишиться в Києві. Має Свєта 
надійного приятеля, до нього звернеться за допомогою.

  
  Надя згодна з тим, що найголовніше в житті жінки − родина. 

Її донька сьогодні – іменинниця. П’ять рочків виповнилося дитині. 
Планує жінка, забігши за тортом, який замовила раніше, отоварити-
ся в супермаркеті, забрати доню з дитсадка й – додому! Квапиться 
Надія, тому відмахується від співробітника, який зупиняє її на ви-
ході із офісу: 

− Вибач, ніколи!
  Той, хто до неї звернувся, − цілком адекватна людина, яка жод-

ного разу не обтяжувала Надію своїми проблемами. Сьогодні  він 
занадто наполегливий:

− Потребую твоєї допомоги.
− Конкретніше.
− Надай притулок моїй подрузі. 
  Надя не хоче знати, чому у юнака аж сорочка пополотніла − так 

він боїться  тієї подруги. Вона лише зауважує:
− Житлові умови у тебе теж непогані. 
− Облиш це. Справа в іншому. Силуваним конем ця дівка не 

наїздиться. 
 Над тим, що логіка пасує перед інстинктами, коли мова йде про 

чоловічу психологію, Надія замислилася, коли інший співробітник 
ошелешив її якось несподіваним зізнанням:

− Якщо дівчина одразу погоджується назвати номер свого теле-
фону, я навряд чи зателефоную їй. 

− Де логіка? −  не розуміла тоді Надія. – Навіщо звертатися з 
таким проханням, якщо ти не маєш наміру їм скористатися?

 Обміркувавши згодом це питання, прийшла до висновку: досвід 
предків, які мусили в прадавні часи битися за симпатичну самицю 
або шматок оленини, підказував чоловікам: якщо відсутній опір, 
справа кепська. Олень не тікає – це означає, що він старий або хво-
рий. Самка напрошується до вігваму – з нею щось не так.  Словом, 
про еволюцію в такому випадку слід забути,  а теорія про те, що 
чоловіки  –  мисливці, а жінки – їх здобич, очевидна. 
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  Усе вищезгадане миттю промайнуло в голові жінки, поки адек-

ватний співробітник чекав на її відповідь.  
− Твоя подруга не алкоголічка? Не наркоманка? 
− Тут усе гаразд. 
− Добре. Хай зателефонує.
− Навіщо дзвонити? Ось – вона, – приятель показав на  неви-

соку білявку, яка стояла за рогом будинку. Важка базарна сумка та 
стомлений вигляд особи свідчили про її намір, не гаючи часу, іти 
за потенційною здавальницею житла. 

  Так набула собі Надя  співмешканку.   
  Збирали вечерю нашвидкуруч. Бісквітний тортик на криштале-

вій тарелі посів почесне місце в середині столу. На кулінарному ше-
деврі столичного зразка вершковий крем у вигляді троянд межував 
з просоченими солодким  сиропом ягодами, цукровими листочками 
й завитками. Вигадливий візерунок скраю дозволяв лаконічному 
кремовому надпису виділятися на шоколадній заливці в центрі торта. 

− Увіткнути свічки – й до столу! – метушилася Надя. 
  Світлана присіла навпочіпки біля іменинниці. 
− Як тебе звати, лапусю?
− Я – Поля, не лапуся, – голос у дівчинки дзвінкий, погляд з іс-

кринкою. Дитині цікаво все, що  з нею відбувається. 
− Тьотю! А чому в тебе не однакові очі?
− Справді? – дивується Свєта.
− Одне очко – світле, красиве, а інше – темне-темне, ніби не твоє 

воно, а чуже. Поглянь у дзеркало. 
− Полю, облиш це, – втручається в розмову Надя. – Прошу всіх 

до столу!
− Що ти мені подаруєш? – у Полі сьогодні в одній містинці шиль-

це. Вона  добре знає, що сьогодні всім –  по сім, а їй-таки − вісім!                               
  Те, що подарунків на день народження дівчинка отримає багато, 

очевидно. Усе в оселі свідчить про добробут її господарів: євроремонт, 
вмонтовані меблі, сучасна аудіо- та відеотехніка, зручно обладнана 
кухня, й не лише вона. 

  Поздоровляли іменинницю, дарували подарунки, співали 
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«Happy birthday to you!» та пригощалися тортиком, поки не вмости-
лася винуватиця урочистої події на канапі з подарованою книжкою 
в руках. 

− Що це? – пальчик дитини обвів на глянцевій обгортці щось їй 
незрозуміле, до цього часу небачене. 

− Це млин, Полю, – підійшла до неї мама. 
− Із якої він казки?  
− Він із життя, доню.
− Хочу про нього все знати.
− Це – чудово. Сідай і слухай.
  Надія примостилася біля доньки, сама не знаючи, чи зможе вона 

дохідливо розтлумачити дитині все, що знала про вітряні млини. 
Говорила, що підказувало серце:

  «Не десь далеко-далеко, а в нашій неньці-Україні, жила колись 
одна добра людина. Звали її, ну наприклад, Гнат. Був той чоловік 
працелюбний і тому заможний.  Маючи свою землю, вирощував 
на ній хліб та засипав у  жнива повні комори зерна. Мешкав Гнат у 
красивому  будинку разом із вправною дружиною, трьома працьо-
витими синами та розумною донькою. Прийшов час його синам 
одружуватися, а дочці − виходити заміж. Вирішив батько з такої 
нагоди розщедритися: влаштувавши  бучний бенкет, усіх односель-
ців до столів запросити, пирогами почастувати.  Замислив таке й 
спохватився, за голову схопився. «Із чого пекти пироги, якщо нема 
борошна? Зерно до цього часу в коморах лежить». Погукав Гнат 
синів, наказав їм ліс валити, колоди тесати та зводити вітряного 
млина, щоб те зерно змолоти. Протягом семи днів і ночей працювали 
Гнат і його сини на будівництві вітряка, а на восьмий день вийшли 
вправна дружина та розумна дочка з будинку, дивляться, а на їх полі 
млин красивий стоїть! Вітряк −  високий, крила у нього широкі,  під 
вітром крутяться…

 Замовкла Надя, дивиться на свою дитину. А Полі так біля мами 
тепло, як на сонечку.  

− Улаштував Гнат бучний бенкет? – поцікавилася дитина, за-
синаючи.
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− Так, доню. Спи, моя розумнице. Докажу тобі казку завтра, − 

мати торкнулася губами дитячої скроні.  
  Заснула іменинниця з тією книжкою в руках. Поруч на стільці 

дрімали  подарунки: спідничка з українським орнаментом, уміло 
вишита блузка та нові чобітки.

− На дитячих ранках буде моя доня найгарніша, – прошепотіла 
Надія,   радіючи з того, мов дитина. 

 Наступний день був вихідний, тому зранку нікуди не квапилися. 
Розпитувати тимчасову співмешканку, яке лихо змусило її тинятися 
по чужих кутках, тим паче цікавитися, звідки Світлана родом, Надія 
не стала. Не мала такої звички. Товкли б удвох протягом дня воду 
в ступі, теревенячи про несуттєве,  якби не телефонний дзвінок.  

− На превеликий жаль, не були, – відповіла комусь Надія. – Чо-
ловік поїхав на машині у відрядження. Добуватися села автобусом 
не наважилася. Побоялася, що Поля втомиться, почне вередувати. 
Наступного разу поїдемо обов’язково. А ти була? Розкажи, як  усе 
відбувалося. 

− Хочу в село, мамо! – закомизилася Поля, щойно її мама по-
клала  слухавку. 

− Поїдемо туди разом із татом, доню. Сьогодні підемо в зоопарк. 
− Хочу в Соколівку. 
  Світлана не повірила тому, що почула, поки не перепитала. 

Світ і справді тісний, якщо в мегаполісі з населенням більше двох 
мільйонів легко зустріти земляків. А вже якщо зустрілися, тема для 
розмови знайдеться.

− Чоловік мій родом із Соколівки, − розповідала Надія. – Дочку 
ми назвали Полею на честь її прабабусі по батьківській лінії. По-
ліна Андріївна була не без долі, проте, що було написано  на роду,  
сталося.  Рано овдовівши, залишилася з немовлям на руках. Важко 
довелося б молодій вдові, якби не її мати, що взяла на себе обов’язки 
доглядати за онуком. Розуміла стара, що від журби  доня  сорочки 
не отримає. Якщо дожидатиме долі, не матиме й льолі. Дуже хотіла 
стара, щоб  мала її дочка вищу освіту. Мрії матері здійснилися. Лихо 
перемололося. Від розкоші кучері у Поліни Андріївни не вилися, 
але добро  було.  
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 Світлана поділилася своїм:
− Батько нудьгує на пенсії за рідним селом. Якби був молодшим, 

переїхав би ближче до землі. Дехто так і робить. А Ви звідки? – по-
цікавилася Свєта. 

− До середини минулого століття мешкала наша родина в Бон-
дарях, це недалеко від Соколівки. Є відомості, що за Успенською 
церквою в Моровську аж до 1878 року значилися  парафіяни з Бон-
дарів. У війну налічувалося в нашому селі більше п’ятисот дворів. 
А в 1958 році села не стало. Щезло, ніби не було його зовсім. 

− Батьки казали, що звільняли тоді територію під військовий 
полігон, − згадала Свєта. – За кілька років виселили більшість лі-
сових сіл. Солдати строкової служби розбирали хати, перевозили 
їх з майном до придеснянських сіл. П’ятдесят третього на околиці 
Соколівки постали на сипкому піску два хутори. Це переселенці з 
Бондарів, Крупчиної Долини, Старої Гути й інших сіл перенесли 
туди свої оселі. Ні деревця не було на тих подвір’ях, ні кущика.  

− Що можна було очікувати від командно-адміністративної сис-
теми? Не пощадили навіть сільські кладовища. Одним розчерком 
пера перетворили квітучі села на пустелю. Розказують, що ліс там 
був небаченої краси. Грибні та ягідні місця були чудові, − Надя зі-
тхнула й продовжила:

− Минулого року Козелецький курінь Чернігівського земляцтва в 
Києві ініціював на Троїцю зустріч нащадків тих, хто був виселений із 
Бондарів. Ми там були. Де було село, тепер – пустир. Сипкий пісок 
навіть на місці колишніх дворів, − Надія похитала сумно головою й 
продовжила: − Щойно дізналася, що задля збереження й відновлення 
флори й фауни створено регіональний ландшафтний парк «Межирі-
ченський». Кордони його проходять по Дніпру й Десні.

  «Воно мені треба?» – подумала Світлана, але розмову продовжила: 
 − Давно пора. 
− Батько каже, що сосновим борам у заплаві Десни – майже 

сторіччя. Водиться в них багато всілякої живності. Почнеш пере-
лічувати, не вистачить пальців на руках: лосі, косулі, кабани, благо-
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родні олені, зайці-русаки, лисиці й вовки, єнотовидні собаки, білки 
й куниці. Є там уссурійські єноти. Мостять кубла дикі качки, сірі 
куропатки, ще якісь рідкісні птахи, забула, які саме. Збільшилися 
популяції бобра, борсука звичайного, горностая і, здається, чорного 
лелеки. Буває лелека чорним?  

  «Дисертацію вона на цю тему намірилася писати чи що?» – по-
думала Світлана, але відповіла: 

− Не знаю. 
− Ось що цікаво, − натхненна тим, що її не перебивають, про-

довжила Надія. − З’ясовується, що Бондарівський болотний масив 
– колишнє річище Десни. Токують там глухарі, водиться  видра, 
норка та рись. Бачили там сірих журавлів та орлана білохвостого. 

− Звідки ти знаєш? – Світлана не помітила, що з Надею вона 
вже на «ти». 

− Батько мій – тамтешній єгер. 
  Жінка говорила б далі, якби не наполегливе прохання доньки: 
− Хочу в зоопарк.

  Спритній людині горобці в голові не свищуть. Розуміння того, 
що все  в світі має свій порядок і призначення, не було для Хрис-
тини перепоною піддавати сумніву незаперечні речі. Перебуваючи 
у віці тридцяти з гаком, набула глибокого переконання, що краще 
свободи ніхто нічого не придумав. Самотня, якщо хотіла – в гору 
скакала, а не хотіла – з гори не рушила. Була тієї думки, що лише 
ранні пташки росу п’ють, тому багато й успішно працювала, не 
забуваючи одночасно стежити за тим, щоб ніхто не обійшов її на 
кар’єрних сходинках.  

  Христині останнім часом бажається, чого вдома не мається. 
Їй подобається комерційний менеджер суміжної компанії. Не так, 
щоб за ним і вмирати,   лише залишитися як-небудь з елегантним 
одинаком  наодинці.   

− Як там твій менеджер? – запитують Христину  подруги. 
− Мовчить, ніби води в рота набрав, – відмахується та.
  Днями  той, на кого зазіхає Христина, їй посміхнувся, запросив у 
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кафе, підвіз до дому.  Було й для них півгодини свято, коли застряли 
вдвох у ліфті, проте наблизитися до Христини хоча б на міліметр 
скромний менеджер не наважився. Розуміла, що подобається йому, 
адже такі речі, як чоловіче бажання, жінка відчуває завжди. 

  На одному з дівич-вечорів одна з її подруг розумна по-своєму: 
− А може, підійти й запитати: «Ігор, − так його звуть? – чому б 

нам не повечеряти разом, не залишитися якось наодинці? Відверто, 
без зайвої скромності, по-сучасному».

  Усі дивляться на ту, яка це бовкнула. Таку нісенітницю верзе 
зазвичай  лише Ніна. Їй можна це дарувати. У замужньої жінки  
душа й тіло  – в золоті. Їй навіть  вода тече не лише вниз, а й на-
гору.  Вдало вийшла заміж, живе з чоловіком,  не маючи уявлення 
про буремне море вільних пристрастей.  Може бути наївною та 
необізнаною, нічого не знати про іншу  жіночу  долю, де раз на рік 
трапляється  такий-сякий бой-френд, а залицяльників ще менше. 
Незважаючи на це, існує безліч причин, з яких жінка не має робити 
першого кроку в напрямку до чоловіка, навіть якщо вона − Ангела 
Меркель. Розтлумачувати наївній Ніні ці причини подруги не мали 
наміру. Замість цього заходилися складати план  захвату   невло-
вимого менеджера для Христини. Добре вміти все робити! День 
ловили, два дні перегодили, й знову ловили.   Як докладали зусиль 
– дух радів, а як впіймали − серце заболіло.    Щезла подруга  з їх 
поля зору на стільки часу, що про неї майже забули. Поговорити по 
телефону, додзвонитися в двері її квартири стало   неможливо. Об-
мінявшись із цього приводу думками, дійшли спільного висновку, 
що ситий голодному, як завжди, не товариш,  заважати закоханим 
не варто, тому облишили всі спроби шукати невловиму Христину. 
Воно завжди буває так: усім − юшка, одному – рак. 

  Ото було диво,  коли через деякий час подруга нагадала про 
себе сама.

− Дівчата, караул! Він хоче зі мною одружитися. 
− Де твоє не пропадало!  Чим не жених? 
− Ви з глузду з’їхали? Доведеться прати, прасувати й навіть 

готувати. Боже, збав! 
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− Хатню робітницю собі наймеш. Можу одну відрекомендувати, 

−  піклувалася про подругу співчутлива Ніна. 
− Він хоче мати дітей. Сина й дочку. Пелюшки почнуться всі-

лякі, підгузки. Буде мені сім понеділків на тиждень. Про кар’єру  
доведеться забути.  

− У такому разі, подруго, хоч гавкай на нього, нічого не вдієш. 
Хай собі хоче. Погоджуйся з усім, що б не шелестів. Якщо хочеш з 
ним залишитися, звичайно. На вінчання запросиш? 

− Іти під вінець? Боже, збав! А якщо знову – розлучення? 
  На весілля подруги прийшли з бой-френдами. Сиділи скраю, 

перешіптуючись між собою:
− Свекруха у Христини – якась пристаркувата. Зняти з голови 

хустку навіть тут не наважилася. На блузці у старої – вишукана ви-
шивка. Витончена робота!

−  На Андріївському узвозі таку лише за долари купити можна. 
А які у старої руки! Не лише манікюру, крему ніколи не бачили. 
Коровай із села притягла. На стіл перед молодими поставила. 

− Коровай – гарний. У Києві  такий великі гроші коштує. По-
дарунками  хоче  всіх здивувати. Проста, як бавовняна спідниця. 

− А свекор іще – хоч куди!  З усього видно, що жінку поважає.  
Похвалити невістку зуміє, а погудити не посміє. Пощастило подрузі, 
якщо наречений вдався в батька. З такого можна мотузки сукати. 

  Не здогадувалися подруги,  чим переймалися гості в іншому 
кінці зали. 

− Гальмують реформи. В уряді – цілковитий розвал команди, вся 
економіка – в ручному управлінні. 

− Кожна сільрада залежить від коштів, що надають їй  окремо. 
Дірявого мішка не наповниш, але латаємо діри, чим розживемося. 
Куди йдуть кошти стабілізаційного фонду?

− На виплату пенсій та зарплатні бюджетникам, в той час як На-
ціональний банк друкує гроші, щоб розрахуватися за газ.  Займаємо 
дев’яносто четверте місце в світі по ВВП.  

− Україна могла б прогодувати хлібом усю Європу. Щоб вивести 
країну із аграрного колапсу, треба виходити на зовнішні ринки. 
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− Надія людей на краще, як лугова трава: її косять, а вона знову 

росте.
  Зайво ламати голову над тим, чому подругам на весіллі стало 

нудно. Залишивши молоду серед її нових родичів, повели  вони своїх 
бой-френдів  до сусіднього кафе, щоб спостерігати, які кренделики 
виробляють ногами під задирливі шлягери Вірки Сердючки люди 
іншого кола. 

  Наступний день для новоспеченої дружини розпочався роман-
тично. Отримавши від турботливого чоловіка каву в ліжко, роз-
кинулася на подушках. День – вихідний, бігти нікуди. Чому б не 
поніжитися біля коханого на початку медового місяця?  

− Люба, мене деякий час не буде, − проспівав благовірний біля 
вушка. 

− До ванної, рідний? – прошепотіла у відповідь.
− Ні, кицько. Треба відвезти родичів у село, − воркував бажаний, 

граючись пасмом її волосся. 
− Хіба вони ще тут? – здивувалася, не розуміючи, навіщо знадо-

билося комусь  накривати її з чоловіком  такого дня мокрим рядном.  
− Я – швидко! Не встигнеш і оком змигнути, буду біля твоїх ніг, 

− поспішав благовірний. – Не нудьгуй без мене. 
  Він поїхав о пів на дев’яту. 
  Чекати та наздоганяти – невесела справа.  За нудьгою не було 

Христині того дня ні сидіння, ні лежання. Спробувала пригадати, де 
саме мешкає  рідня, яка забрала у неї чоловіка одразу після весілля. 
Згадала, про що говорили за столом. То були репліки з приводу 
вартості дизельного пального, середнього показника надоїв молока 
на корову й об’єму посівних площ під урожай майбутнього року. 

  Залишивши поза увагою те, що було зліплено з іншої муки, 
спробувала пригадати назву місцевості, про яку йшла мова. «Десь 
у Чернігівській області, на Десні. Годину їхати туди, стільки ж 
часу – назад. Об одинадцятій повернеться. Треба зателефонувати, 
замовити сніданок». 

  У двері подзвонили надвечір, коли вона ще  й  не снідала, й не 
обідала з хвилювання.  Незнайомий чоловік просив не сердитися 
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через відсутність  чоловіка. Знадобилася негайна участь Ігоря 
Григоровича у якійсь невідкладній справі, саме з цієї причини він 
затримується. 

  − Чому ти не зателефонував? – пішла в наступ Христина, щойно 
стомлений чоловік переступив поріг.  Якби тієї хвилини жінці роги, 
весь мир  переколола б. 

− Ніколи було. Тим паче, ти цього не зрозумієш. 
  Ніби у воду дивився здогадливий Ігор. За місяць Христина на-

рікала на свою долю подругам: 
− Дівчата, в яку калюжу я сіла! Чоловіка зловила, у міх положила, 

а він – пурх! Нема гірше, як моєму Козаченкові: куди його попхнуть, 
туди й  іде. У селі  Ігор – коваль,  швець,  кравець і на дуду грець. 
Кожного тижня туди їде. За роботою горить  чоловік у вихідні, як 
свічка.  Спочатку допомагав ставити паркан, потім пішов у відпустку, 
щоб возити щодня пічника, який перекладає там піч. Навіщо вона, 
якщо до села підведений газ? А сьогодні поїхав  по шифер. Як бурлак 
у неволі, почне перекривати батьківську хату. Свято чоловікові лише 
тоді, коли сорочка біла.  А я сиджу, ніби квочка, вдома, підтримую 
родинне вогнище.

− Гарне життя, як собаці на прив’язі. Доведеться тобі їздити з 
ним  разом. 

− Уже їздила. Склалося враження, що слідкують за кожним кро-
ком, оцінюють кожне моє слово. Лише день там була, а здалося, що 
цілу вічність. 

− Чи не настав час навести чоловіка на добрий розум? Ти ж у 
нас − розумна Парася.  

− Словосполучення «Давай поговоримо» виводить його з рів-
новаги.   Розмова, яка розпочинається таким чином, закінчується 
сваркою. 

− Слухай, що він каже, а роби, як сама знаєш. Дій дипломатич-
но.  На його   поведінку май свою хитрість. І не розхитуй човна, бо 
перекинешся.    

− Щебетати, мов соловейко, а кусати, як гадюка, не вмію.  
− Ускочила ти, подруго, як жаба в жар. Дали, як собаці, кісточку, 
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хоч лижи, хоч далі держи. Тепер − так, а після як? Не було добра 
зранку, то не буде й до останку. Не мала раніше чоловіка, а такого, 
тим паче, не треба.  

  Не лише Христина бідкалася з приводу цього невдалого шлюбу. 
Бачачи, як важко Ігореві знайти спільну мову з дружиною, висловила 
свою думку мати:

− Куди дивилися твої очі, синку? Не таку жінку тобі треба. Скіль-
ки навкруги хороших дівчат. Он по-сусідству – Настя, онука Соні 
Мовчан. Із Києва в гості завітала. Знаємо, якого дівчина роду. Дід її 
до війни мірошником колгоспним був. Працьовиті  всі у них, щирі. 
Від прямого дерева й тінь пряма.

  Ігор пам’ятає Настю ще дитиною. Це з нею приходила сусід-
ська дочка до нього в гуртожиток з передачею із села, коли був ще 
студентом. Переступивши поріг кімнати, в якій мешкав, запитала:

 − Тут живе Козаченко? 
 Його одногрупники тоді жартували: 
− Наречену майбутню тобі привела. Така кількість харчів була б 

саме враз до весільного столу. 
  Командно-адміністративна система доживала тоді свого віку, 

й вони, студенти столичного університету, взяли активну участь у 
її скиненні.  Пам’ятає, коли були створені опозиційні  політичні 
партії   та проведені перші в історії СРСР альтернативні вибори 
народних депутатів. Демократичним шляхом обраний парламент 
прийняв Декларацію про державний суверенітет України. Це було 
влітку 1990 року. 

  А восени виступили вони, студенти. Розгорнувши на площі Жов-
тневої революції наметовий табір, об’явили політичну голодовку. 
Висунули вимоги відставки Голови Ради Міністрів,   призначення 
дати виборів на основі багатопартійності, націоналізації майна 
КПРС і ВЛКСМ на території України, відмови від підписання со-
юзного договору та повернення на Батьківщину   українців-солдат 
строкової служби. 

  Жовтень того року був надзвичайно холодний. Покрова землю 
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листом покрила, віщувала зиму. Мерзли, голодні, в наметах.  Незна-
йомі люди приходили на Майдан, щоб висловити свою підтримку, 
несли в термосах гарячу воду, забезпечували теплими ковдрами. 

   Пам’ятає Ігор Козаченко, як у січні наступного року вийшли з 
українськими національними прапорами мільйони українців. Живий 
ланцюг простягся тоді від Івано-Франківська через Львів до Києва. 
Знаменною подією в житті республіки стало 24 серпня 1991 року, 
коли Верховна Рада ухвалила конституційною більшістю Постанову 
й Акт проголошення незалежності України. А в грудні того ж року 
президенти Росії Єльцин, України − Кравчук та Голова Верховної 
Ради Білорусі Шушкевич під час зустрічі в Бєловежській Пущі 
зробили заяву про те, що СРСР перестав існувати.

 
  Серпневий ранок вигравав усіма кольорами  веселки в краплях 

роси, коли Ігор вийшов на ганок батьківської хати. Допомогти від-
ремонтувати мотоцикла намітив ще вчора. Треба поспішати. Від 
того, як швидко він упорається з роботою й повернеться додому, 
залежить порозуміння в його родині. 

  Покашлювання з боку провулку, що був поруч, змусило Ігоря 
придивитися. Чоловічий силует, потупцювавши на місці, не ква-
пився іти далі.  

− А я думаю, дай подивлюся, хто крім мене зранку не спить? – 
пролунав хрипкий голос курця, який одразу впізнав Ігор. Так міг 
сказати лише дід Степан, що одинаком жив на сусідній вулиці. 

− Здрастуйте, діду, – відгукнувся Ігор, не вірячи своїм очам. По-
дейкували, що старий  залишив торік село.

− Не цураєшся батьків? – поручкався дід Степан, варто було Ігоре-
ві вийти за  хвіртку. – Правильно робиш. Усім би таких синів, як ти! 

− Як справи, діду? Яке Ваше здоров’я? 
− Добре. Скрипуче колесо довго їздить, – старий відвів погляд. – 

Пожив трохи в дочки в Короп’ї, додому приїхав. Поки тупаю та сам 
себе обслуговую, буду триматися рідної хати. А там як Бог дасть. 

− Що нового в Короп’ї? – Ігор знав, що село, в котрому мешкала 
дочка старого,  − одне з найчисленніших у районі. 

− Півень співає, день є. Бідне, як завжди, на сорочку старається, 
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а багатий  кожуха цурається. Виїзна комісія райдержадміністрації 
цього року в село зазирнула. Керівництво району з людьми спілку-
валося. Давай сядемо на лавочку, бо щось ноги не  тримають. 

− Була розмова? – поцікавився Ігор.
− Що тобі сказати, −  дід мав звичку нікого не гудити й не хвалити. 

– Приїхали вони двадцятого травня. День – будній, люди в землю 
дбали,  в клуб зійшлося небагато. Спочатку голова сільради допо-
відала. Кожний кулик своє болото хвалить. Мовляв, громадським 
транспортом село забезпечене, місцевий цвинтар огороджений, а 
вулиці й пляж − у належному стані. Згадала про лейкозних корів. 
Звідки взялася така напасть? Невже це Чорнобиль так з худоби 
знущається? – звернувся до Ігоря старий і, не чекаючи відповіді, 
продовжив: − Випасати  в череді таких корів не можна, а на м’ясо 
їх приймають. 

  Дід Степан помацав у кишені й, діставши звідти пачку дешевих 
цигарок,  пом’яв одну в руках, проте закурювати не став. Помов-
чавши трохи, продовжив:

− Потім цікавилися люди, як оформити субсидії на дрова. Моє не 
мололося, то я й мовчав. А люди питали,  чому затримують пенсії 
та коли забезпечать фельдшерсько-акушерський пункт ліками. 

  Старий стяг з голови картуза, провів п’ятірнею по загорілій 
лисині, ніби змахнув з неї щось,  і повів далі:

− Простоює в Короп’ї млин. Просили  прислати в село фахівця, 
який знає, з якого боку до нього підходять. 

− Нема в селі мірошника? – здивувався Ігор. 
− Та де ж його знайдеш? – в голосі у старого жаль. – Таких фа-

хівців у районі, здається мені, нема, а якби й були, той, хто у цій 
справі знає толк, у село не поїде. Ти мені ось що скажи, − намагається 
перевести розмову на іншу тему. – Живемо поряд із Чорнобилем, 
у радіаційно-забрудненій зоні. До якого часу будуть годувати нас 
екологічно чистими продуктами на гривню шістдесят копійок у 
місяць? За такі гроші пачку солі не купиш. 

− Фінансова криза, діду.  Зміни на краще будуть, проте  чекати 
їх уже завтра – нереально. 
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  Роз’яснювати старому тонкощі перехідного періоду, в якому 

опинилася країна, Ігор не наважився. Обтяжувати чоловіка опти-
містичними  прогнозами не бачив сенсу. 

− Що ж робити? – повісив голову старий. – У онука – лейкемія. 
Хлопцю б жити та жити. Де взяти кошти на операцію? Може, пові-
рити добрим людям, що надіслали листа? 

− Що пишуть?
− Сповіщають, що виграв я купу грошей. Так багато, що й ви-

мовити боязко. В кінці року обіцяють надіслати. Лише просять 
придбати в них якусь книгу, відеокасети й таке інше. 

  Дід Степан, діставши з кишені велику кількість різнокольорових 
листівок, розгорнув їх віялом. 

− Викиньте цю макулатуру, діду! Вовки й лічене беруть. Ловлять 
шахраї людей на приманку, ніби уклею на гачок. 

− Я так і подумав, − зітхнув старий. – Ну тоді візьми ось це! – 
простягнув складений вчетверо аркуш паперу. – Умістиш об’яву 
в Інтернеті. Навряд чи  цього вистачить на операцію за кордоном, 
втім сидіти, склавши руки, не можу. 

  Про те, що фінансові труднощі змушують людей продавати 
свої органи, Ігор, звичайно ж, знав. Йому не спадало й на думку, 
що хтось із його односельців зважиться на таке. 

− Порвіть, діду, свою об’яву  й спробуйте звернутися до народних 
депутатів України. Пишуть, що за  їх клопотаннями в область ідуть 
десятки мільйонів гривень на медичне обслуговування й ліки, під-
тягуються до населених пунктів газопроводи, ремонтуються школи, 
оздоровляються діти в санаторіях, проводяться дорогі операції. 

− Є такі депутати! – зрадів старий. – Звідки в них великі гроші? 
Вони що – мільярдери?

 
  До рідного села, як до чистої криниці, стежка завжди втоптана. 

Настя охоче їздить на малу Батьківщину своєї матері. Буває в Со-
колівці з батьками й без них, на канікулах і в неділю.  Сільський 
побут здається дівчині святим та божим, а відсутність усіх вигод в 
оселях не шокує, скоріше, тішить. Вслуховуючись у місцеву говірку, 
дивується Настя її колоритності й неповторності. Відгуки минулого 
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бачить у тому, як земляки спілкуються між собою, як підходять  до 
подій, учасниками й свідками яких вони є. 

  З добрим поживеш – добре й переймеш. 
− Хочеш залишитися в селі? – питає бабуся щоразу, коли онука 

просить  навчити її доїти корову. 
− Хочу все вміти, − ухиляється від відповіді Настя. Загадувати 

наперед, що з нею буде за кілька років, дівчина не має звички. Це 
не заважає їй бачити себе господинею в красивому будинку з усіма 
вигодами, який стоїть не десь далеко, а тут, на березі Десни, на її 
правічній батьківщині. 

  Радо спілкується з онукою в своїй оселі  бабуся:  
− Жениха тобі хорошого треба. Наглянула собі когось? – ціка-

виться зазвичай Софія Петрівна. 
− Не розпитуйте нічого. Сама скажу, коли прийде час, − відмовчу-

ється Настя. Чи не тому, що тримає дівчина в серці якусь таємницю? 
  Минулого року потрапила вперше на традиційний міжнародний 

фестиваль слов’янофільської культури. На однокурсників по коо-
перативному технікуму, які брали участь у ньому раніше, справив 
цей захід  таке враження, що Настя намірилася до нього долучитися. 
Добре, що Шестовиця, де щороку відбувається фестиваль «Коровель», 
зовсім поруч, у Чернігівському районі. Що може бути легше? По-
ший собі власними руками сукню із сурової тканини й приєднуйся 
до ровесників-слов’ян, щоб із головою поринути в середньовічну 
епоху, об’єднавшись у коло, покружляти з гостями зі всієї України 
й ближнього зарубіжжя в народних танках, позмагатися з ними у 
вправності та спритності. 

  Шила й вишивала, не розгинаючись, ту сукню, поки не по-
чали на ній вигравати  всіма кольорами веселки дивні візерунки. 
Вдяглася в ті шати, підійшла до дзеркала й зойкнула. Стоїть перед 
нею князівна часів Київської Русі: стан − гнучкий, сама − ставна, 
погляд – спокійний. 

  Не дивно, що поки з подружками на тому фестивалі в колі 
танцювала  та за вечірньої заграви пісень співала, наглянув її  чорно-
бривий козак.  Сам родом з Моровська. Бачили подружки, як сиділа 
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Настя із земляком щовечора над Десною, та не вгледіли, гострозорі, 
о котрій годині до намету поверталася. 

  Прагнули Настя та Гнат – так звали парубка – побувати на тому 
фестивалі цього року, щоб продовжити свої зустрічі на косі Коро-
вель, поки не підказала парубку невблаганна реальність, як на світі 
жити. Подався той, хто кохався в давнині, з рідної Чернігівщини 
до ближнього зарубіжжя, Настю з собою не погукав. Мабуть, був 
упевнений, що не побажає вона  – технолог хлібобулочних виробів  
–  їхати на чужину за свіжою копійкою.  

  Сидіти весь час в Інтернеті, не випускаючи з рук мобільника, 
щоб стежити, як посувається будівництво заміського будинку за-
кордонного грошового мішка, як по Насті −  принизлива справа. 
Ось чому, залишивши засоби сучасного зв’язку на письмовому столі 
− хай собі припадають пилом – подалася дівчина після випускного 
вечора у село. 

   Розчарованих та знехтуваних заспокоює самітність, лікує таких 
людей фізична праця. Не маючи уяви про ці аксіоми, звертається Настя 
до брата своєї матері з проханням забрати її з собою на косовицю. 

− Що там робитимеш? – цікавиться дядько Іван, який не перший 
день косить у лісі траву. 

− Ворушитиму сіно у валках, а по обіді, гребтиму, − зі знанням 
справи відповідає Настя.    

  З любов’ю ставлячись до єдиної небоги, родич їй не перечив, 
а, осідлавши мотоцикла, поїхав на світанку з Настею вбік лісу, не 
здогадуючись, що на сусідський телефон надходить у цей час для 
небоги якесь повідомлення. У телефонограмі зазначалася адреса в 
передмістях Москви, за якою наречена Настя могла знайти свого 
жениха Гната. 

  Чи треба говорити, якою мірою  дівчина була збентежена зміс-
том такої телеграми? Спроби освідчитися парубок раніше не робив, 
тому,  подумавши, що  з неї невдало глузують,  вирішила новоспе-
чена наречена  не звертати на той жарт уваги. Добре, що праця на 
свіжому повітрі зробила свою справу. Дівчина не лише засмагла й 
повеселішала, вона набула впевненості в тому, що інколи треба все 
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перетерпіти, бо неприємності, що припадають на долю, не лише 
мучать, а й учать, тобто,  ідуть на користь. 

  Уже й зозуля житнім колосом удавилася. В селі нудьгувати ні-
коли. Літній день – за зимовий тиждень, бо вщент пропах людським 
потом. Вечорами вслухається Настя в розмови сусідок, які зазвичай 
сидять на лавці біля двору. Із пустого в порожнє тут не переливають:

− Сухий був цього року березень, теплий квітень, мокрий май – 
буде хліба врожай. Ділянка жита за хатою невелика − п’ять соток. 
Можна було б засіяти більше, якби не  витрати. За насіння плати! За 
трактор – теж. Комбайнер за сотку  менше десяти гривень не візьме.  
Від могоричу теж не відмовиться. 

− Дощі пішли. Зерно – вологе. Не висушиш його − посушиш 
голову.  Розстилаємо в дворі рядюжку, висипаємо на неї зерно, во-
рушимо час від часу та на небо подивляємося. Не дай, Боже, дощ 
уперіщить, уся робота зійде нінащо. 

− На Євдохи та Єфросини жди дощу.  Раніше як говорили? – «Як 
зібрав сіно, то не страшна й Єфросина». 

− «А на Прокопа – жита копа».  «На Прокопа приготуй плечі до 
снопа». 

− А коли Прокіп?
− Післязавтра. 
  Настя не відчуває, як лине час, коли мова заходить про те, що 

її цікавить. Якби не  ровесниця, сиділа б на лавці поміж старими.  
− Прокинься, подруго! – сміється з неї сусідська дочка Люба. – 

Забула, про що ми з тобою вчора домовилися? 
  Любка − весела, відчайдушна й, на перший погляд, співчутлива 

дівчина. Вона хоче, щоб Настя потоваришувала з кимось із хлопців, 
що, мов мухи на мед, злітаються ввечері до сільського клубу. Любка 
знає, що подруга подобається одному з місцевих парубків. Особливі 
надії покладає Любка на цей вечір.  Сьогодні Микита Козаченко – 
так звати хлопця – приїздить з Чернігова  до батьків. 

− Це і є твій вечірній одяг? – сміється Любка, оглядаючи Настю 
з гори до низу. 

− Чим він тебе не влаштовує? Шорти й бавовняний топ із прин-
том − дуже зручно влітку. 
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 Любка відводить Настю в бік. Не будемо слухати, що шепоче 

вона подрузі на вухо. Дівчатам би це не сподобалося. Світлій голові 
досить двоє слів.

− О’кеу! Що мені збиратися! Встала, підперезалася, та й  зібра-
лася, −  погоджується Настя. Щоки її  палають, мов маки. Щоб не 
виказати це оточуючим, дівчина зникає в отворі дверей. 

  За кілька хвилин з’являється в іншому вигляді: спідниця-плісе 
в сільському стилі, легкий трикотажний кардиган. Роль аксесуару 
в цьому ансамблі  виконує нашийна хустка, пов’язана на голову.

− Вау! – радіє подруга. – Babushka steil у версії дизайнерів Dolche 
& Gabbana.  

  Старенькі на лавці одразу молодішають. 
− Прощавай, молодість? – сміється Настя. 
− Зовсім ні! Зробимо прямий проділ на голові, зачешемо волосся 

доверху, й негайно – на обкладинку журналу мод!  − запевняє по-
другу Люба.  

− А сама в що вдягнена?
− Я – миттю! Що на людях видно, то й собі жадно, – зізнається 

Любка.
   Літні жінки мають з усього свій розум: 
− Пізнають хлопці і в драній сорочці.  
– Рожа і в терну гожа. 
  За чверть години дівчата рушають до клубу. Жінки схвально 

дивляться їм услід. 
− Всяка одежина дівчині личить. Проте дівоча краса, як майова 

роса. Були й ми молодими. Бувало, прийдеш увечері з колгоспної 
ферми стомлена,  руки й ноги в тазу сполоснеш, у плаття вихідне, 
єдине вскочиш  і – до танців, скачучи!  У старій попівській хаті був 
тоді колбуд. Біля молочарні. Григорій Павлович Лесь його очолю-
вав. Який тоді хор був у Соколівці! На районних конкурсах перші 
місця посідали. Заспівувала Валя Савенок. І було нам тоді лише по 
вісімнадцять рочків.
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  Стоять собі сільські хати. Нові й зовсім старі. Із цегли та з дерева. 

Криті шифером і черепицею. Скільки їх в Україні? Про що думають 
вдень і вночі? Що могли б розповісти, якби вміли розмовляти? 

  Про те, що дідівську хату доведеться перекидати, Олександр 
Антонович Козаченко не гадав. Одружившись із односельчанкою, 
поїхав після закінчення технікуму до сусіднього району, де оселився, 
здавалося, назавжди. Жило молоде подружжя в злагоді, радіючи си-
ночкам, що підростали, мало непогане, як на їх погляд, житло. Туга  
за рідним селом натякнула, не виважуючи всіх переваг і збитків, 
дійти висновку, що в рідній хаті й стіни допомагають. 

  Повернувшись додому, почали  впорядковувати свій побут. Бо 
в старій хаті, як то влучно кажуть, на печі гаряче, на лавці тісно, на 
лежанці пече, а на полу смішно.  

− Будете зводити новий дім? – цікавилися сусіди, спостерігаючи 
за тим,  як біля двору місцевого лісника розвантажують цеглу й 
піно-блоки, скидають з вантажівки пиломатеріали. 

− Плануємо перебудувати хату, − відповів тоді Олександр Ан-
тонович. 

− Перевести будівельні матеріали? – дивувалися сусіди. –   Ха-
лабуді цій більше ста років. Ногою пхни – розвалиться. Прадіду 
твоєму Семенові від батька дісталася в спадок. 

  Переконувати сусідів Антонович і не думав. Був упевнений, що 
перебудована хата послужить не лише йому,  його  дітям.  Старший 
із них, Микита, вирішив оселитися задля такої справи в селі. 

− На які кошти найматимеш людей, синку? – хвилювалася мати. 
– Гроші, які були на банківському рахунку,  заморожені, якщо не 
пропали зовсім. 

− Сам візьму в руки кельню. Синів долучу до роботи.  
  Звертатися до іншої рідні за допомогою Олександр Антонович 

не мислив. Маючи звичку брати своїм горбом, на чужий труд ласий 
не був.  

  Намітивши перш за все розібрати дах, збив якось дві драбини 
в одну, поставив до стіни і, перш ніж лізти вгору, відійшов у кінець 
городу. Захотілося подивитися на стару хату, назавжди закарбувати 
нинішню в пам’яті. 
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  Непоказною й приземкуватою здалася Антоновичу дідівська 

хата. 
  «Недарма кажуть, що за століття входять будівлі на півметра в 

землю. Якщо залишити її поза увагою, стане незабаром знахідкою 
для археологів», − подумав, перш ніж згадав, що забув отримати в 
церкві Боже благословення на добру справу. 

 «Або зиск, або втрата!» −  перехрестився тричі й поліз угору. 
  Очам було страшно, а руки робили. Надвечір уламки черепиці  

густо вкрили землю навкруги хати. Знадобилося немало зусиль 
усіх членів родини, щоб перенести все, що залишилося від даху, в 
куток двора. 

  Стомлені сиділи, замислившись, на порозі. Кожен розумів, що 
справа, на яку вони наважилися,  вельми тривала й копітка. Якщо 
не задавить, то з ніг звалити може. Знадобиться не один місяць і 
навіть рік, аби завершити її гідно. Такими побачив своїх родичів 
Григорій Козаченко – місцева рідня направила його на дідівське 
подвір’я розвідати, що відбувається. 

− Здрастуйте! Сміливість фортеці бере? Допоможи вам, Боже, у 
добрій справі,  − поручкався з чоловіками. 

− Де наше не пропадало! Лежачого гаразду ніде нема, – озвався 
господар. 

− Де ваші помічники? Розійшлися вже? – поцікався Григорій 
Назарович. 

− Якби Хомі гроші, був би й він хороший, а нема – всяк мина, − 
мовив без натяків Олександр Антонович. 

  Назарович був людиною поміркованою й моторною. Коли пі-
шов на пенсію, перекрив разом із сином Ігорем хату, розібрав піч. 
Пічник, який знався в своїй справі, нещодавно завершив роботу. 
Нова піч милувала око господаря,  через те перебував Назарович у 
піднесеному настрої. Нічого не обіцяючи родичам, не виявляючи 
готовність допомогти, прийшов наступного дня зі своїм інструмен-
том та й почав разом з хазяїном розбирати крокви.  

− Обережно там, нагорі! – хвилювалася господиня, розуміючи, 
що не варто літньому родичу сидіти на верхотурі. 
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− Не хвилюйся! Є ще порох у порохівниці,  – відмахувався той. 
  Відтоді не було дня, щоб не приходив Назарович допомогти на 

будівництві. Наслідувати його приклад не полінилися інша рідня й 
сусіди. На дідівському подвір’ї завирувало життя. Працювали, як 
веліло сумління. Тоді до всього дійшли, як добре упріли. Укріпивши 
підвалини, розширили й підняли вікна та двері. Перш ніж обкласти 
старі стіни цеглою, зробили  прибудову.  

  Одного такого дня зупинився біля двору Олександра Антоно-
вича білий «Мерседес». Постояв трохи, ніби міркуючи, чи вартий 
такий об’єкт його уваги, й пошарудів шинами до старого в’яза, що 
розкинув свою крону над протилежним боком вулиці. Зупинившись 
у затінку, розчинив  дверцята  й випустив на сільську вулицю всіх, 
кого доправив у віддалене село з максимальним комфортом. Декіль-
ка приїжджих людей – елегантно вдягнений літній чоловік, білява 
дівчина й старий – зупинилися біля хвіртки. Найошатніший з них, 
судячи з усього, хвилювався з приводу безпеки свого автомобіля, 
отож і повернувся перевірити, чи все він зробив, щоб уникнути 
будь-яких зазіхань на об’єкт його гордощів. 

  Працюючим людям краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хви-
лину пізніше,  саме тому на всі боки вони не дивляться.  Знають, що 
влітку, куди в селі не поглянь, усюди  – дачники. Багато з них їхало 
сюди колись, приїздять  і тепер. Підставляють боки під пекуче сон-
це під час косовиці й полоття – загоряють. Увечері по селу ходять, 
шукаючи, у кого б молочка купити. Ось і ці, мабуть, з такою метою 
завітали. У селян – свої турботи, у відпочивальників – свої. Перші 
другим на заваді не стають, не вказують,  що робити. 

  Так подумали, поки не вгадали в старому, котрий приїхав на 
дорогому автомобілі, свого родича. Стало людям цікаво: «З ким це  
дід Максим у село завітав? Чи не з дочкою, бува? Хто привіз їх на 
шикарній машині?» 

− Добридень! Кожного птаха, своє гніздо вабить. Мене – теж, – 
говорить Максим Кузьмич, потискуючи руки чоловікам. – Бачу, що 
байдики не б’єте. Допоможи вам, Боже, у добрій справі! 

− Хто дбає, той і має, – відповідає за всіх Антонович. – Хто це 
з Вами приїхав? 
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− Дочка моя Свєта і начебто її чоловік, − знітився старий. 
− Надовго в село? 
− Ні. Хоче звернутися до вас із пропозицією, – Максим Кузьмич 

показує на ошатного приїжджого, який за допомогою Світлани дістає 
з колодязя відро, намагаючись не забризкати при цьому  відпрасовані 
брюки. З того, як зосереджено він це робить, стає зрозумілим, що 
процес чоловіку подобається. Досягнувши мети, говорить про щось 
зі Світланою, дивлячись убік будівлі. 

− Чудні люди! Ходять, як індики переяславські, – висловлює 
свою думку господиня. – Не привіталися, а вже щось обговорюють. 

− Городяни.
  Збагнувши, про що йде мова, Світлана зашарілася. 
− Вибачте, він мене відволік, − хитнула головою вбік свого су-

путника, який, фотографуючи, ходив довкола з мобільником. – Дуже 
йому ваш колодязь сподобався. Каже, що купив би, якби можна було 
забрати з собою.  Музейні експонати дорого коштують. 

− Варто лише дозволити, ці бізнесмени все вивезуть, – висловила 
свою думку з приводу почутого мати Олександра Антоновича, яка 
стояла поруч, спираючись на палку. – Белькоче якось дивно. Нічого 
не зрозуміло. Та він  іноземець! 

− Говорить, що давно хотів сюди приїхати й дуже радий усіх вас 
бачити, − переклала Світлана сказане приїжджим паном. 

− Гостям завжди раді! – почали посміхатися люди. – Дивина, що 
він сюди зазирнув. Хай побачить, як ми живемо. 

− Він каже, що вельми радий бачити тут юнаків, − показала на 
хазяйських синів, які зацікавлено стежили за іноземцем. – Йому 
відомо,  що в єдиній на три села Максимівській школі налічується 
лише 47 учнів, а за останні півтора року в Соколівці, Максимі й 
Лебедівці разом узятих народилося лише двоє немовлят. Не розу-
міє, навіщо будувати в неперспективній місцевості хату. Адже із 
202 мешканців Соколівки 110 – пенсіонери. Минулого року в селі 
померло 15 чоловік, а за півроку нинішнього – вже 8. Приблизно 
таке становище  в Максимі і в  Лебедівці. 
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− Ти диви, який обізнаний! Скільки про нас усього знає! Мабуть, 

до сільради заходив, − припустили одні. 
− Нема там сьогодні нікого, – відповідали інші. – Тамара Васи-

лівна поїхала до райцентру, а Ніна Григорівна у відпустці. 
− Не дають у сільраді такі відомості першому, хто попросить. 

Що він іще винюхав? Давайте з нього витягнемо!
  Витягувати не довелося.
− Він говорить, що сертифікати на земельні ділянки отримали в 

Соколівці 206 чоловік, у Максимі – 271, а в Лебедівці – 334. Серед-
ня грошова оцінка одного паю – 14 тисяч 324 гривні, розмір ваших 
земельних ділянок – приблизно 3,72 гектара. Державні акти на право 
користування землею маєте не всі. Орендну плату отримуєте у ви-
гляді послуг або зерном не кращої якості. 

− Усе знає! Навіщо йому це? Може, він журналіст якийсь закор-
донний? – дивувалися люди. 

− Не їздять такі писаки по селах без офіційних супроводжуючих, 
− хитали головами чоловіки. 

− Я є Генріх Гладкий, − назвав себе іноземець. – Мій батько був 
родом із цього село. Звали його Сидір. Я хотів обговорити важливий 
питання, − обвів присутніх поглядом. 

  Вступати в розмову з тим, хто стромляє носа не в свої справи, 
нікому не хотілося. Проте заїжджого пана це не збентежило. 

− Я мешкаю Німеччина і є заможна людина! − з почуттям гідності 
продовжив Генріх. – Мета моя подорож є придбати на батьківщина 
батька багато земля. Український закон не дозволяти поки що мені 
це робити. Пані Світлана погодилася мені допомагати. Буде купу-
вати ваші хати за великі гроші. Вам не треба більше махати сокира. 
Будете багаті, купите собі сучасна хата в іншому місці.

  Генріх говорив би ще, якби не відповідна реакція тих, до кого 
він звертався. Не удостоївши новоспеченого земляка увагою, хтось 
із чоловіків подивився на годинника: «Згаяного часу і конем не здо-
женеш», – та й почав шукати очима свій інструмент. Хтось махнув 
згарячу рукою, мовляв:  «Янгольський голосок, та чортова думка», 
– й продовжив роботу. Лише кілька жінок на чолі з господинею оселі 
залишалися  стояти поряд із  так званими гостями. 
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− Нащо нам гроші, як ми самі хороші? – зауважив хтось із них.
 Жаль, з яким жінки дивилися на зарубіжного гастролера та його 

супутницю, був таким щирим, що Світлана зніяковіла:
− Де в селі не зупинялися, всюди було таке шанування. 
− Десь іще були?
− На вулиці Василя Чухліба сердилися, ніби наш пес їх ковбасу 

з’їв. На Придеснянській ледве з гори не спустили, − поскаржилася 
Свєта. – Думали,  ви розумнішими будете, зрадієте вигідній про-
позиції. 

− Вважайте, що на вулиці Юрія Збанацького обстріляли ми вас 
із партизанських рушниць! – розсміялися жінки. Дивлячись услід 
приголомшеному гастролерові, хазяйка  додала:

− Де це ти, Свєто, такого залицяльника собі знайшла? Задер 
кирпатого  носа й кочергою не дістанеш. Очі в пана  – завидющі, 
руки − загребущі. Своє смачно їсть, ще й на наше зазіхає. Унадиться 
вовк до кошари, все стадо перебере! Чимось йому не вгодиш – про-
пала навік. Скине тебе зі своєї закордонної тачки в придорожний 
рів, не вчуєшся, як сама залишишся. Покинь його, поки не пізно. 
Нехай їде у свій закордон, – і додала, звертаючись до Кузьмича: 
− Залишайтеся з нами. Роботою обтяжувати не будемо. Поживіть 
серед своїх, душею зігрійтеся.

  Надзвичайна ганьба, яка ходила за ним сьогодні хвостом, сприй-
малася б старим не так боляче, якби не ці слова підтримки. Максим 
Кузьмич одразу  зіщулився, став меншим на зріст, вужчим у плечах. 

− Яка ганьба! Пробачте мені, ради Бога,  за недомисел, – промугикав, 
ковтаючи тугий спазм, що підкотив до горла. 

− У житті, як на довгій ниві, все трапляється, – посміхнулися 
жінки. – Залишайтеся з нами! Наймемо вас обідати. Пошлемо ко-
гось із хлопців у лавку, бо без хліба – половина обіду. Поробили до 
поту, поїмо в охоту. Каша – наша, а чоловікам – борщ. Пригостимо 
вашого Генріха українським борщиком зі сметаною. Такого в своїй 
Німеччині ні за які гроші  не купить.

− Дякуємо, треба вже їхати, − Кузьмич показав на машину, що 
не припиняла сигналити. – Допомагай вам, Боже!
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  Білий «Мерседес» із невдатними гостями, піднявши куряву, 

зник за   поворотом, коли одна з жінок висловилася з приводу того,  
що в словах іноземця її найбільше вразило:

− Протягом двох років – двоє немовлят на три села! У кого ж 
це  найшлися янголята?  В Соколівці давно ніхто не народжував. 
Фельдшерка забуде скоро, з якого боку до породіллі підходити. 

− У Максимі й Лебедівці є по одному на село, − уточнила інша, 
розгладжуючи на колінах мережаний фартух.

− Авжеж, – підтримала її жінка в білому платку. – А як було ра-
ніше? Наша «Бурдина» − не вулиця, а провулок. Пам’ятаю, скільки 
було там дітей після війни. Уляна сина й дочку виховувала, в родині 
Григорія Кириловича було троє дітей, у його сестри Ольги – четверо, 
у Катерини Лесь – дві, у Юхима-коваля – дві, у Петра – одна дочка, у 
Мотрі – одна, у Трохима – четверо онуків, у Марії Грищенко – двоє, 
у Митра Максимовича й Ліди Павлівни – своїх двоє ще й небога, у 
Андрія й Насті – дві, у Гарбузки – дві, у Дуні – двоє, у діда Василя 
й баби Тані – двоє онуків, у Баговичів – троє, у Яремовича – дві, 
у Лукії – дві, у Левчика – двоє, в Улити – дві! – перевела подих. – 
Скільки всього діточок? Ніхто не лічив? 

− Сорок одна дитина. За тих часів – три класи. Але ти не всіх 
згадала. Стояла колись біля Баговичів хатинка, мешкала там удовиця 
із сином. Не пам’ятаю вже, як їх звали. 

− Більше ніж сорок дітлахів! Де вони тепер? Розлетілися, мов 
птахи, за кращою долею.  

− Із тих, кого ти згадала, в селі залишилися одиниці. 
  Якби не прийшов час обідати, жінки згадували б іще. 
  Увечері того ж дня «невідкладна допомога» відвезла Кузьмича 

з гострим інфарктом до лікарні. Чи варто згадувати, що Світлана, 
яка взяла на себе обов’язки по догляду за прикутим до лікарняного 
ліжка батьком, одразу стала нецікавою закордонному гостю? Ситу-
ація розрядилася, ледь загострившись. Чи надовго?
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   Влучно сказане: «Женемо проблему в двері, вона ж лізе до нас 

у вікно», –  переслідувало Надію з того часу, як її чоловік, – успіш-
ний фінансист,  – почав  працювати у віддаленому регіоні. Будучи 
переконаною в тому, що її Вадим у домі − голова, а вона − душа, 
підтримувала  просування чоловіка по службі. Погоджувалася з тим, 
що жінка за три кути хату держить, а чоловік за один, і розраховувала 
в складних ситуаціях лише на себе. 

  Усе змінилося, коли почала хворіти Поля. У доні болів пальчик, 
а у Наді – серце. Тривога з приводу здоров’я дитини вкидала Надію 
у хворобливу депресію. Ставши після чергового лікарняного до 
роботи, спробувала вникнути у справи, які накопичилися, й відчу-
ла, що її організм, ніби та лежача шкапа, що скрізь має припинки.  
Головний біль над полудень  збільшився, ніби тісто в каструлі піді-
йшло. Пігулка нурофену майже не допомогла, і Надія, відклавши 
ділові папери, відкинулася на спинку стільця.

− Нічого дивного, – коментувала ситуацію співробітниця. – В 
прадавні часи люди миттєво реагували на зовнішнє подразнення:  
якщо бачили мамонта, наздоганяли, нападав ворог – захищалися, 
відчуваючи небезпеку, тікали.  М’язове навантаження одразу знімало 
напругу. Ми ж, не даючи виходу емоціям, загонимо їх усередину.  
Звідси − головний біль та інші хвороби.  

  Надія мала з цього приводу свою думку:
− Для зняття стресів існують тренажерні зали.    
 Щоб,  узявши відпустку, виспатися й вилежатися, не думала.  

Державна інспекція карантину рослин, де Надія працювала науко-
вим співробітником, зазнавала нелегких часів.  Країна форсовано 
створювала численні пункти й лабораторії карантинної служби та 
комп’ютерний банк даних і програм.

 Завідувачка відділу знайомила підлеглих із даними статистики. 
Її дані не були тією інформацією, до якої Надя прислуховувалася. 
Аналізувала інформацію з регіонів, тому звернула увагу на таке: 

− Один лише західний кукурудзяний жук, виявлений в Закар-
патській області шість років тому, встиг розповсюдитися на чотири 
області регіону. 

  Ніякі загрози завезення адвентивних видів шкідників, бур’янів 
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та  хвороб рослин не могли примусити Надію залишатися на роботі 
довше. Головний біль набув велетенських розмірів; здавалося, що 
він от-от розколе голову.  Отримавши від завідувачки відділу дозвіл 
залишити робоче місце, вийшла на свіже повітря. Куди тепер? Зайти 
за Полею в дитсадок, і – додому?  Ковтати безліч знеболювальних 
пігулок чи звернутися до лікаря? Здоровий глузд підказав останнє. 

− Чи давно Ви були у відпустці? Діти у Вас є? Хто допомагає Вам 
удома? − невропатолог здивував безліччю запитань, щойно Надія 
розповіла про своє самопочуття.  Вислухавши її, лікар не вагався 
з  діагнозом:

− Хронічна перевтома. Рекомендую приймати маточне молочко, 
пантокрин та пройти курс лікування вітамінами. 

− Це – все? – зраділа Надія. 
− У Вашому віці головні болі, частіше всього,  не проблема. 
  Невропатолог мав рацію. За місяць Надія відчула себе так, ніби 

вона щойно народилася. Саме тоді її чоловікові запропонували пер-
спективну посаду в одній з київських компаній республіканського 
рівня.    

− Тато не залишатиме нас надовго! – стрибала на радощах Поля. 
− Так, доню. Нарешті житимемо, як люди, − раділа Надія. Про 

те, що лежачого хліба ніде нема і її благовірний затримуватиметься  
на службі до вечора, не думала. Прагнула стабільності в стосунках 
із чоловіком.  

   Де злагода, там і друзі.  Повернувшись якось із роботи, Вадим 
здивував новиною: 

− Надійко! Уяви собі, один із моїх співробітників − наш земляк. 
Це ще не все. Він мій родич. Його дід Назар і моя прабаба Галя були 
братом і сестрою. Ігор Григорович Козаченко нещодавно одружився. 
Чому б нам не запросити його з дружиною до себе? 

  Приймати родичів вирішили у себе вдома. Щоб не стояти довго 
біля плити,  замовили страви в кафе.  

− Знаєш, любий! Мені бракувало хорошої подруги, коли тебе не 
було вдома, – Надя поділилася однією з причин свого колишнього 
дискомфорту. 
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− Може трапитися, що подругу ти знайдеш, − зробив припущення 

Вадим. 
  Чи варто вдаватися в ритуал знайомства  та  обставини за гос-

тинним  столом? Банальність того й іншого не виключала наступних 
посиденьок, коли жінки, усамітнившись на кухні, знайшли спільну 
тему для розмови:

− Вагітність украй засмучувала, коли дивилася на себе в дзер-
кало. Мене гнітило  те, що робилася дедалі  повнішою, − ділилася 
найпотаємнішим Надія. – Раніше спокійно жила на каві та йогуртах, 
утім, коли завагітніла, робилася тигрицею, якщо не мала змоги  до-
схочу поїсти. 

  Христину, незважаючи на негаразди в родині, цікавила будь-
яка інформація стосовно материнства. Роки брали своє. Від шлюбу 
з Ігорем  прагнула взяти те, що не могли їй дати найкращі з подруг. 
Христина була вагітна. З цієї причини їла сире, варене й печене, як 
не в себе.  

− Коли ти повернулася у форму, Надю? 
− Була гладкою, поки не переглянула своє меню. Довелося від-

мовитися від випічки та смаженої картоплі з куркою після занять 
на тренажерах. Замість свіжого хліба вживала сухарики. Але яке 
то було щастя! Нема нічого кращого в житті за материнство! Про 
роботу й не згадувала.

− Я тоді не відвідувала дитсадок? – для її віку Поля була доволі 
добре вихована, щоб розуміти, що встрявати в розмову мами з мало-
знайомою тьотею раніше було б неввічливо. 

− Ти тоді лежала в колисці й не вміла ходити, − Надя підтримала 
поглядом  уміння дочки поводити себе в колі гостей. 

  Христина вміла, коли треба, мовчати. Не скаржилася хазяїно-
витій Надії на свого чоловіка-консерватора, не висміювала його 
впевненість у тому, що ідеальна дружина обов’язково вагітна й пахне 
домашніми стравами. Не  вихала перед Надею язиком про те, що 
задля збереження добрих стосунків із Ігорем мусить сидіти поруч 
і розчулюватися, поки він трапезує. Глузувати з того, як   ходить 
чоловік коло неї, коли сидить вона сидьма вдома, не хотіла. На таке 
можна поскаржитися лише найближчим подругам. 
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  Було чутно, як у сусідній кімнаті чоловіки обговорювали своє: 
− Мова йде про спрощення організаційної структури, − переко-

нував родича Вадим. – Перетворюючись в одну юридичну особу,  
усуваємо дублювання функцій, перш за все, фінансових, дозволяємо 
компанії витрачати небагато часу на рутину та долучати до робо-
ти меншу кількість людей. Піонером у цій справі стала компанія 
«Сан Інтербрю Україна», яка об’єднала під своєю егідою декілька 
підприємств одного профілю, в тому числі Чернігівський пивзавод  
«Десна».  Керував проектом Дмитро Грищенко. До речі, коріння його 
теж у Соколівці. Інтерв’ю з ним на   тему «Не допустимо податко-
вого голоду регіонів» розмістила на своїх сторінках «Інвестгазета». 

  У Ігоря з цього приводу  своя думка:
− Будь-яка реорганізація бізнесу натикається на недосконалість 

українського законодавства.
  Ігореві  надзвичайно боляче через те, що ідея створення розви-

нутої економіки в Україні до цього часу не реалізована.  Зазвичай він 
охоче говорить на цю тему, але сьогодні не має наміру цього робити. 

− Вадим казав, що ви недавно були в селі. Що там нового?  – 
звертається до Наді. 

− Їздили з батьком на Святе й Зозулине озера. Були біля сфагнових 
боліт, бачили віковий дуб, що недалеко від Лошакової Гути. Чотири 
з половиною сотні років велетню! Усе пережив, багато чого бачив. 
Може статися, переживе тих, хто там мешкає. Село вимирає, − зі-
тхнула Надія. 

− Є приголомшливі відомості, − підтримав дружину Вадим. – 
2007 року кількість населення Чернігівщини зменшилася на 17 
тисяч чоловік, саме стільки проживає зараз у Варвинському районі. 
Минулий рік був у цьому відношенні не кращий – 14 тисяч. Стільки 
людей мешкає в Талалаївському районі. За перші п’ять місяців ни-
нішнього року пішли з життя 5 тисяч чоловік – райцентр Куликівка. 

− Так багато?  − здивувалася Христина. – До чого ми йдемо? 
− Фахівці порахували й зробили висновок: за таких темпів 

скорочення кількості населення Чернігівщина як адміністративна 
одиниця до 2060 року може щезнути з карти України. Сувора дій-
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сність, ніби ті жорна, не одне десятиріччя поспіль перемелює наших 
співвітчизників з невблаганною сталістю. За останні роки в 3600 
селах України не народилося жодного немовляти, а в 3000 сіл нема 
дітей віком до 5 років. 

  Помовчали. За вікном широкий і величний вигравав сріблом 
від одного небокраю до іншого Дніпро-Славута. Високий правий 
берег потопав у кучерявій зелені. Нагадуючи людям про вічне й 
нетлінне, купалися в променях сонця куполи древніх монастирів. 
Православний хрест святого Володимира благословляв людей на 
помисли чисті, справи праведні.  

− А де це Поля? −  здивувався Вадим. 
− Занудьгувала дитина в колі дорослих, − висловила свою думку 

Надя. – Приділяю дочці кожну вільну хвилину, спілкуюся з нею на 
різні теми. Іграшок у дитячій кімнаті – гори, книжок –  бібліотека 
позаздрить. Сусідські діти того не мають, але їх у родині – декіль-
ка. Тягнеться до них донька, ніби стеблинка до сонця. Не встигну 
озирнутися – вона вже там! Мабуть, знову туди побігла.  Доведеться 
йти шукати. 

  На подив матері, Поля була вдома. Сиділа в своїй кімнаті за 
пультом, розклавши аркуші кольорового паперу та фломастери. Що 
ще треба дитині, щоб виявити властивий їй хист малювальника? 
Проте робити це  Поля не квапилася. 

− Вихователька просила принести який-небудь малюнок. У садку 
буде  виставка кращих робіт.

− У тебе багато малюнків,  доню. Віднеси один із тих, що висять 
над твоїм ліжком. 

− Вони мені більше не подобаються. 
−  Не будемо тобі заважати. 
  Щойно гості, попрощавшись, пішли додому, батькам стало 

цікаво, що малює їх дитина. 
  Фломастери, змінюючи один одного, чаклували над голубим 

аркушем паперу. Позначивши біля обрію міський краєвид, білий 
поступився місцем у дитячій руці жовтому. Той же, зазирнувши у 
верхню частину аркуша, запалив на голубому небі веселе сонечко  
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й поквапився донизу. Почаклувавши там, залишив по собі стіну  зо-
лотого колосся й зупинився.  Помилувався на свою роботу й пішов 
геть, надавши можливість тим, хто прийде за ним слідом, виявити 
свою старанність. Решта пластмасових малювальників не забари-
лася продемонструвати свою вправність. Ніби помахом чарівної 
палички постала в житах дорога, на ній – три постаті. Дві дорослі 
й одна дитяча. 

− Хто це, доню?
− Тато, мама і я, – вказівний пальчик зупинився біля маленької 

людинки. – А можна намалювати ще й братика?
− Без маминої згоди в такій справі не обійтися, − посміхнувся 

Вадим, обнімаючи дружину. 
− Що має бути, хай буде.   Малюйте, мої рідні, ще й братика! – 

погодилася Надія.
 
   Київський вокзал  потопав у галасі й метушні, коли Гнат Ві-

рьовка добувся нарешті свого вагона. До відправлення потяга з Мо-
скви залишалося обмаль часу, й провідниця, глянувши на проїзний 
квиток, жестом запросила ввійти. Банальна процедура, що триває 
кілька секунд, і не маєш ніякого відношення до галасливого вокзалу 
й усього того,  що протягом останніх місяців здавалося Гнату вельми 
важливим і навіть значним. 

  Чи так вже треба було сюди їхати? Що залишив у цьому місті, 
якщо не надію впіймати журавля в небі? Чому поспішає додому? 
Чи не тому, що заробив лише води до хліба? На всі ці запитання 
Гнат відповість собі пізніше. Зараз він дивиться на краєвиди, що 
пропливають за вікном вагона. Не дивується великій кількості еліт-
них підмосковних котеджів. Убогість російської глушини викликає 
в його серці лише співчуття до недолі тамтешніх простих людей. 

− Ви звернули увагу на те, як зменшилася останнім часом кіль-
кість тих, хто має бажання кудись їхати? – сусід по купе, здавалося,  
напрошувався в співрозмовники. – Слід представитися. Я – Михай-
ло! – потис  руку. 

− Гнат! Виходячи з усього, ми з Вами − земляки. Я – з Козелець-
кого району, що на Чернігівщині. 
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− А я − зі Щорського. Тітку свою в Росії поховав, царство їй не-

бесне. Лягла слідом за чоловіком і сином у цю землю. Заплатив одній 
бабусі, щоб доглядала за могилками, але ж вона – не вічна.  Заростуть  
могили бур’янами, сліду не залишиться на землі від рідних людей,  
− бідкався супутник. Натруджені руки чоловіка лягли безпорадно 
на коліна, сум помітив загоріле обличчя справжнім жалем. 

   Сидячи в купе, очі не заплющиш. Хочеш чи ні, а розмовляти  
віч-на-віч доведеться. З рідної сторони й ворона мила, а тут – при-
вітна людина. 

− Як живеться  в Щорському районі? 
− Як живеться? – перепитав Михайло. – Б’ємося, як риба об лід. 

З біди не плачемо, а владі це, ніби так і треба: мовчить селянин, 
значить,  йому добре. 

− Хто хоче чаю? Пройдіть у моє купе! – прокричала на весь 
вагон провідниця.  

  Наш Гнат – не порожній млин, без вітру не меле: 
− Є кілька постанов уряду й закон, який підтримує селянство. 
− Закон, як дишло: куди направлять, туди й вийшло. А ще, де 

говорять гроші, правда мовчить, − усміхнувся Михайло. – За прикла-
дом далеко йти не треба. Працював я раніше бригадиром тракторної 
бригади. Нині маю косарку, гребок на кінній тязі, зернозбиральний 
комбайн на двох із родичем. Вірніше, на півсела, бо взяли ту ма-
шину на майнові паї колишніх колгоспників. Обмолочуємо на тому 
комбайні жито односельців. Є у мене невелика ферма, два гектари 
сіножаті. Сорок соток засадили  із жінкою городиною. А поряд − 
велике поле, яке поросло чагарниками й бур’яном. Узяв би його в 
оренду, треба техніка! За неї, рідну, маю викласти купу грошей.  У 
районі обіцяли допомогти, та, судячи з усього, забули. Чи  може, 
криза заважає добрій справі. Жінка з мене глузує: «Тримай кишеню 
широко! Дірку від бублика отримаєш. Їде той, хто маже. У кожного 
нині свербить долоня».   А я, наївний, чомусь вірю, що зійде держава 
до розуміння моїх потреб. Чекаю, коли районні електрики підведуть 
напругу до   млина, який потрібен усьому селу. Чи може, в кавничках 
тепер мелють жито? 
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  Михайло зітхнув і поліз за чимось у сумку. Вагон, розгойдую-

чись на великій швидкості, гримів на стиках колії. 
− Булочки, тістечка, кола, мінералка! – огрядна торговка в білому 

халаті поставила важкеньку корзину з продуктами на полицю поруч 
з Михайлом. – Беріть, будь ласка. 

− Дякую. Своє маю. 
− Недорого. Випічка свіжа, щойно з духовки. 
− Спасибі, не треба, − відмахнувся чоловік, дістаючи поліетиле-

новий пакет з домашніми харчами. – Своє смачніше.
  Через те, що набридлива торговка пішла своєю дорогою,  а може, 

з іншої причини,  Михайло повеселішав. 
− Давай, земляче, відзначимо наше знайомство, – розклав на 

столику  їстівні припаси.  – Сповідь мою ти вислухав уважно, отже, 
маєш до фермерської справи інтерес.  Наливки домашньої покуштуй. 
Пригощайся, чим Бог послав. 

− Невже осісти на землі – цілком безперспективно?  
− Не святі горшки ліплять. І не той козак, що за водою пливе, а 

той, що проти води.  
  Гнату імпонувала неабияка ґрунтовність – провідна риса харак-

теру його співрозмовника. Не лише тому, що говорив той доладно. 
Подобалася віра селянина в справедливий розвиток подій, у те, що 
саме його роботящі руки покликані відродити незоране поле на 
землі його предків.

 
  Рідне село зустріло Гната повільною ходою корів, які поверта-

лися з пасовиська, – оводи обліпили коров’ячі боки – та поглядами 
короткозорих сусідів:  «Хто воно до Вірьовки приїхав?» 

  Мати, сплеснувши з радощів у долоні, заходилася збирати 
вечерю. Батько, відклавши ремонт мотоцикла до наступного дня, 
обійняв сина. 

− Треба було повідомити, коли приїдеш. Закинув би твій старий 
сітку серед Десни, була б на столі риба. 

− Не ганяє рибінспекція? 
− Чому ж не ганяти? Брат мій двоюрідний з Виповзова нещодав-

но попався. Забрали сітку й  рибу. Веліли заплатити більше ніж дві 
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тисячі гривень штрафу. Я так вважаю: справжній рибалка мусить 
ловити для власної потреби, не на продаж. 

 Про головне розмовляли після вечері:
− Не привітна Росія до приїжджих? – поцікавилася мати. – Змар-

нів ти, синку. 
− Криза там, як і всюди. Безробіття зростає, зарплатню зменшу-

ють. Як приймали, то й сала давали, а як прийняли, то й хліба мало.  
Обіцяв хазяїн дати, та велів заждати. Будівництво, де я працював, 
призупинили.

  Попри те, що подорож за свіжою копійкою виявилася невда-
лою, Гнат не відчував у розмові з батьками ніяких незручностей. 
Наказувати синові, як йому діяти, приймати за нього рішення або 
бідкатися з приводу якихось  негараздів у родині не було заведено.  

− У нашому Моровську − ніяких видимих змін, − розповідала 
мати. – Те ж саме − в Рудні й Отрохах. До сусідньої Соколівки під-
вели голубе паливо. Електрику провели туди п’ятдесят восьмого, 
через  півстоліття – газ. Люди, певна річ, з того радіють. Метушаться 
всі, вишукують кошти. Підвести голубе паливо до хати обійдеться 
в три з половиною тисячі. Це – місцевому мешканцю, дачнику буде 
дорожче. Щоб обладнати оселю під опалення, готуй ще від восьми 
до десяти тисяч гривень. Великі гроші! Особливо для тих, у кого 
вони до цього часу заморожені ощадбанком.  

  Батька хвилювали глобальні проблеми:
− Сертифікати на землю обмінюють на державні акти. Інших 

зрушень на краще по селах Моровської сільради немає. Про  това-
риства з обмеженою відповідальністю та аграрні державні підпри-
ємства  знаємо лише з чуток. Односелець наш заснував у Максимі 
сільськогосподарський кооператив. Поважною людиною став. Його 
дружині люди довірили керувати Моровською сільрадою.  

− Цікаво було б поговорити з Михайлом! 
− А й справді! У тебе, синку, як на нашу думку, хороша освіта, − 

запевнила мати. – Випускники Ніжинського технікуму механізації   
сільського господарства завжди були справжніми фахівцями своєї 
справи. Одноліток твого батька Віталій Литвиненко – родом із Со-
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колівки – багато років працює в Остерському лісгоспі головним 
механіком. Є й інші приклади. 

  Де не є, а вдома краще! Прихопивши із собою рядно, що яки-
мось дивом дожило до цього часу, та голов’янку – так називають в  
межиріччі  подушку –  пішов того вечора Гнат спати в сінник. Сон 
довго не йшов.   Якби його спитали: «Чому?» –  відповів би не од-
разу.  Від знайомого з дитинства запаху сухого різноцвіття приємно  
паморочилася голова. Самоткане полотно, м’яке й одночасно про-
холодне, пахло вітром і річковою водою. Суперечливі події останніх 
місяців звільняли в свідомості Гната місце для чогось поки що 
непізнаного, але важливого на цей час і значного. Не усвідомивши 
певною мірою в собі таких змін, Гнат не квапився робити  висновки,  
здатні наблизити його до прийняття важливих рішень. 

  Наступного ранку швиденько поснідавши почав збиратися в 
дорогу. 

− Куди, синку? – поцікавилася мати.
− Треба з’їздити в одне місце, − ухилився від відповіді Гнат. 
− Зачекай, поки батько збере мотоцикла. 
− Я – швидко.
  Уважна до всього, що стосується сина, мати прослідкувала, куди 

розверне він свого  велосипеда. 
− Поїхав убік Соколівки, − поділилася спостереженнями з чо-

ловіком. 
  Вона мала рацію. Він, дійсно, їхав у сусіднє село.  Мета такої 

подорожі: побачити Настю, щоб згладити враження від останньої 
зустрічі, коли засмутив її своїм негайним від’їздом.  

  Як відреагує  дівчина на появу Гната? Чи захоче з ним спілкува-
тися? Недоладна телеграма, яку вона отримала з Підмосков’я,  дуже  
здивувала Настю – це ми знаємо. 

  Асфальтована дорога, нанизавши на себе кілька кілометрів, 
вивела Гната на околицю Соколівки, де його хтось погукав.  

  Упізнати голос колишньої своєї однокласниці Гнату було не-
важко. Це вона, Любка, мала звичку відпускати йому шпильки у 
випускному класі. А чого варті були її суперечки з тими подругами, 
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хто перемовився з ним хоч б  словом?  І все через його підкреслену 
до неї байдужість. Такій не клади руку в рот без рукавиці – відкусить. 

  «Зупинитися чи зробити вигляд, що не зрозумів, до кого звер-
таються? Це така: не усміхнеться, то скривиться, не скривиться, то 
висміє. Негарно проїхати мимо. Все ж таки колишня однокласниця»,  
−  подумав Гнат.  

− Куди це ми так поспішаємо, ніби за нами женуться? Мо’ до 
своєї нареченої? – Люба спантеличила парубка обізнаністю змістом 
його телеграми. – Ой! Чого б це я пужалася?! Такі  відомості навіть 
з простакуватої Насті витягти було неможливо.  Освідчення надій-
шло спочатку на мій телефон. Скажемо так: своєрідне освідчення. 
Поталанило подрузі. Такий хлопець гукав її до себе! Від мене за-
лежало, чи дізнається про те твоя наречена. 

− Як же ти вчинила? 
− Заспокойся! Вручила телефонограму в руки  щасливиці. Не 

така я людина, що кусає, ніби  гадюка. Даремно ти, Гнате, носишся 
зі своєю Настею, як з писаною торбою. У дівки − янгольський го-
лосок, та чортова думка. Не задавайся на крупу, бо в решеті дірка. 
Не любить тебе Настя. Закохалася, вертлява, в одного тутешнього 
хлопця, котрому давно подобалася. Судячи з усього, незабаром 
справлять весілля. 

  Грім серед ясного неба здався б поміркованому Гнатові більше 
ймовірним, ніж така звістка. Надто добре знав інтриганку Любку, 
щоб повірити в усе, що вона йому наплела. Переконаний в тому, 
що глибока вода не каламутиться, а його дівчина на нього чекає, 
поїхав далі. Прямісінько до хати, де, як він вважав, зустрінеться зі 
своєю Настею. 

  Їхати недалеко, адреса відома, ось уже й хату знайому видно, 
хвіртка  розчинена. Заходь, не проїжджай мимо! Так і трапилося 
б, якби на порозі не стояли двоє. Він та вона. Його Настя і якийсь 
парубок. Очей одне з одного не зводили, міцно тримаючись за руки.  

  «Підійти до них, завести розмову? Марна справа! Все і так 
зрозуміло».  

  Залишило Гната його щастя, полетіло, лише крилами біля вуха 
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прошуміло. Простягне парубок руку, щоб вхопити крилате за хвіст 
чи так і стоятиме, похиливши голову? 

  Не така він людина, щоб витрачати час на марну справу. Роз-
вертає, непомічений, свого велосипеда. В голові одна думка: «Куди 
тепер? Їхати додому чи прямувати до Максима, де орудує справами 
в сільгоспкооперативі «Надія» земляк?» 

  Про те, щоб упорядкувати  власне життя, Настя й не думала. Не 
тому, що хлопець, з яким бачив її Гнат, не подобався. Дівчина мала 
незабаром стати до роботи. Відомий в області Ніжинський хлібоза-
вод, незважаючи на безробіття й тривалу кризу, чекав у особі Насті 
технолога хлібобулочних виробів. Небагатьом з її однокурсників 
так пощастило з працевлаштуванням. 

  Рейсовий автобус, в якому  наступного дня дівчина залишала 
село, зупинився на околиці Моровська, щоб підібрати кількох паса-
жирів. Саме там зайшов у автобус той, кого  менш за все сподівалася 
Настя побачити. Гнат Вірьовка власною персоною. Яким чином опи-
нився він  у селі, якщо недавно поїхав світ за очі? Дати відповідь на 
це запитання міг лише він. Гнат же, вгледівши колишню подругу, не 
квапився сісти  поруч.  Здивувала його поведінка дівчину? – Майже 
ні. – Збентежила? – Трохи. 

  Варто розповісти про враження Насті від першого робочого 
дня. Хлібобулочний цех – серце заводу. Це знають навіть ті, хто не 
має жодного уявлення про підприємства такого типу. Місце, де на-
роджується хліб, вразило дівчину ще під час навчальної практики. 

  Кваліфікована праця  – справжнє диво! Борошно, яке сиплеться 
у великі чани, тістомісильні машини, ємності безперервного замісу, 
ротаційна піч, що призначена для всілякої випічки, форми, в яких 
тісто підходить, − усе тут підпорядковується принципам виробничої 
необхідності й розумної достатності. І всюди – люди в білих халатах 
– тістоміси та оператори печей. 

− Виробничий процес не залишай без уваги! – звертається до 
Насті начальник зміни. – Сьогоднішня бригада складається з досвід-
чених пекарів, але ж виробництво складне. Не сиди, склавши руки. 
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Набирайся досвіду. У голову, як у торбу, що знайдеш, те й ховай.  

  А вона й ховає. Стомлюється так, що наприкінці зміни ледь 
тримається на ногах. 

− Призвичаїшся! – сміється з Насті хтось із операторів цеху. − 
Начальник виробництва свого часу теж починав з посади технолога.  

  Наступного дня була присутня на нараді. 
− Чи буде хліб цього року дорожчати? – ставить запитання головний 

економіст заводу й сам собі відповідає: −  Малоймовірно. Стабілізація 
цін на енергоносії й сировину не призведе до збільшення собівартості 
хліба в другій половині поточного року.

  Увечері зателефонував Микита Козаченко. Голос у слухавці 
запевняв, що хлопець  скучив. 

− Як посуваються справи на головному будівництві сторіччя? – 
поцікавилася Настя, знаючи, що з ранку до вечора її Микита  працює 
на  перебудові дідівської хати. 

− Розпочали внутрішні роботи. Сподіваюся, невдовзі побачи-
мося? 

  Приємно було чути його «сподіваюся». Не категоричне «впев-
нений» або «переконаний», а лагідне «сподіваюся» сприймалося 
нею, як теплий шепіт біля вушка: «Ти мені подобаєшся». Таким він 
був завжди. Остаточне й безповоротне «кохаю» було відсутнє в його 
лексиконі. Настя не замислювалася над тим, добре це чи погано.  З 
головою поринала в звичайне «подобаєшся», воно тішило їй душу, 
з ним було легко й спокійно. 

− Звичайно ж, побачимося! У неділю, – пообіцяла парубкові, 
поцікавившись: − Як би ти сприйняв мою допомогу на будівництві? 

  Тиша в слухавці після такого запитання не встигла збентежити 
Настю. Голос коханого не просив, наказував задля чогось берегти 
себе. Не зовсім розуміючи, що він має на увазі, Настя погодилася.  

  У Микити була змога після строкової служби залишитися в місті. 
Достатньо було підучитися й стати міліціонером. Про те, чому не 
скористався такою можливістю, говорити не хотів. На запитання 
батьків,  до якої справи він схильний, відповів: 
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− Буду будівельником. 
  Розмова відбувалася в батьківській оселі. За вікнами сипав по-

рошу сумний грудень, але тепло й затишок йшли від чисто вибіленої 
печі, від стін домівки. Усе в ній нагадувало про сонячне літо й щедру 
осінь. Дрімали під лавою жовтобокі гарбузи. Невибагливий кухон-
ний інтер’єр  поповнився важкеньким вінком цибулі. Червоніли на 
стіні приморожені грона калини. Приємно паморочило голову по-
вітря рідної хати. Домінували в ньому пахощі любистку й м’яти чи 
дух від сушених грибів, яблук і груш, Микита того вечора  знати не 
хотів. Наближення зими разом з відсутністю в нього фахової освіти 
не давало надії знайти в селі до весни будь-яку  роботу.    

− Хочеш працювати чорноробом? Тебе влаштовує така перспек-
тива? 

− Гірко поробиш, солодко з’їси, – відповів тоді Микита. 
  Що там зимовий холод, коли козак молод! Спочатку робив на   

будівельних майданчиках Чернігова. Працював там недовго, бо за 
кілька місяців заробив лише на сіль до оселедця. Чорноробу така 
честь, як собаці в ярмарок: або всюди ганяють, або хазяїн до воза 
прив’яже. Втім наш козак з біди не плакав. За два роки навчився 
класти цеглу, облицьовувати плиткою стіни, заливати фундаменти, 
ставити вікна й двері, робити басейни. За клопотами світу не бачив. 
Добрі були давальні: роботи давали з верхом, а харч – видавцем. 

− Чи багато на будівництві сільських хлопців? – питали батьки, 
зустрічаючи Микиту  вдома. 

− Тисячі. Нестатки змусили село піти на заробітки. 
− Мо’ вже досить блукати серед чужих людей? Повертайся, синку, 

в село. Вдома й стіни гріють, – торочили те саме батьки. 
− Не настав іще той час. Приватні фірми добре платять. Будуємо 

круті вілли. Байдики не б’ємо, бо кілька тисяч гривень у місяць на 
дорозі не валяються. 

  П’ять років важкої праці та поневірянь у брудних, переповнених 
працюючим людом бараках не позбавили Микиту бажання досягти 
своєї мети: зібрати кругленьку суму, щоб збудувати для себе й своєї 
майбутньої родини належне житло. 
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− Якби не криза,  не застій у будівельній галузі, не вилазив би 

й досі зі своєї у крейді та цементі роби, – ділився Микита  мірку-
ваннями з Настею, коли почали вони зустрічатися. – Але я радий, 
що нарешті  − вдома. Солом’яним слугою до статків ще ніхто не 
доробився. Село – не місто. Відчуваю себе ближче до землі. Скільки 
б не робив, находжу змогу порибалити, піти  восени по гриби та 
випити навесні березового соку. 

  Замислюватися над тим, якій справі присвятить себе, почав 
лише по закінченні ремонтних робіт у дідівській хаті. Так і сяк 
метикував, зважив усі недоліки та переваги й дійшов висновку, що 
не варто обмежувати себе випадковими заробітками.  Вирішив зо-
середитися на головному  –  матеріально забезпечити себе й свою 
родину та передати в подальшому справу дітям і, можливо, внукам.

   Дощ іде не там, де ждуть, а там, де жнуть, не там, де просять, а 
там, де косять. Ніч проти другого серпневого понеділка в межиріччі 
була незвичайна: звечора сварилася приглушеними громовицями,  
світила блискавками.  Розбурхавшись удосвіта,  пролила на сонні 
села  тривалі зливи.

 
  Прийнявши благодатний душ, розквітла в промінні вранішнього 

сонця Соколівка. Заблищавши шибками вікон, явила світу все, чим 
винагородила її нинішнім літом сама природа: густу траву луків, 
стиглу городину, небачений  врожай фруктів у садах.  

  Того ранку, не ознайомивши нікого зі своїми намірами, по-
прямував Микита Козаченко вбік Максима. Обминаючи калюжі, 
йшов рішучим кроком у єдиний в окрузі сільськогосподарський 
кооператив. Свій розум май, а людей питай. Хотів  зрозуміти чи 
має ця форма господарювання на землі перспективу в умовах, що 
склалися, та які переваги й недоліки властиві їй у порівнянні з фер-
мерськими господарствами. Бажання, зробивши свій вибір, іти далі 
надавало навколишнім реаліям особливу значущість. Усе, до чого 
він звик, постало раптом у незвичному ракурсі, демонструючи нові 
грані. Виділити тут головне, не зациклюючись на дрібницях, стало 
з недавньої пори сенсом  життя Микити. 
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  Свіжий вітер з боку Максима приємно холодив обличчя. Не 

здивувався, коли ледь помітна цятка  вдалині почала набувати  
своїх обрисів. Двоє на велосипеді, він та вона, перемовляючись 
між собою, їхали йому назустріч. Упізнати в дівчині Любку було 
неважко. Широка усмішка в сукупності зі своєрідною хитринкою 
була візитною карткою невтомної інтриганки, яка звела цього літа 
Микиту з Настею –  дівчиною його мрії. Доскіпуватися до того, чим 
керувалася Любка, діючи таким чином,  він не хотів. Того, хто віз 
її на велосипеді, не знав. 

− Куди це ти, Микито? – поцікавилася Любка, впізнавши земляка. 
Не отримавши відповіді, заходилася щебетати: − Знайомся! Це – 
Гнат Вірьовка. Мій наречений. Їздили до сільради подавати заяву. 
Наступної суботи – одружуємося. Приходьте з Настею. Будемо раді 
бачити вас на весіллі, – блиснула очима, не звертаючи уваги на свого 
мовчазного жениха. Не вмовкала ні на хвилину: − Здогадуюся, куди 
йдеш. Нема зараз Ткаченка в конторі. Сьогодні йому ніколи і вгору 
глянути. Випали дощі. Їздить від одного поля до іншого, контролює 
перерозподіл  техніки. 

  По парі впізнати, чим серце кипить. Весела Любка та мовчазний 
Гнат поїхали вбік Соколівки.  Микита попрямував далі. 

  Контора сільськогосподарського кооперативу  «Надія» жила 
звичними для цієї пори року турботами. 

− Жнива ще не фінішують, – говорила в телефонну слухавку 
бухгалтер. −  Маємо зібрати овес. За гречку поки що не хвилюємо-
ся. Душа болить за обмолоченим зерном, що лежить просто неба. 
Протягом усієї ночі вкривали його плівкою. 

  Бухгалтер вислухала когось на іншому кінці дроту й продовжила:
− Так. Спрощена процедура продажу зерна Аграрному фонду. 

Треба мати лише чотири довідки.
  Поклавши слухавку, підвела очі. Парубка, що постав перед нею,  

вона добре знала. Вчилися колись разом у Моровській десятирічці. 
Микита закінчив школу роком пізніше, мав рішучий і одночасно по-
ступливий характер. Хлопець добре вчився; і всім, хто знав його по 
школі, було незрозуміло, чому не продовжив Козаченко свою освіту. 

  Не здивувалася його підвищеному інтересу до основних поло-
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жень організації сільгоспкооперативу. Не маючи на меті наставляти 
парубка на добрий розум, чітко висловила свою думку:

− Кожна з існуючих нині форм економічних відносин у селі має 
свої недоліки та переваги й варта того, щоб вважатися перспектив-
ною. Визначитися з її вибором краще самому. Для цього треба мати 
відповідну освіту.  

  Обоє були тієї думки, що лежачий зайця не впіймає. Потрібно 
вчитися.  Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а хліб дає. 

 Того ж дня довів Микита до відома батьків своє рішення набути 
освіту економіста.

 
  Христина останнім часом крутить своїми подругами, як циган 

сонцем.  На всі свята загадує дарувати їй кімнатні квіти, не відмов-
ляється від пальми, ялинки або насіння цієї лісової красуні. Щиро 
жалкує за тим, що не може в своїй квартирі висаджувати конвалії та 
експериментувати, прищеплюючи полуниці до помідорів,  а огірки 
до ананасів. 

  Потяг до творчості на природі потребує реалізації, тому мріє 
жінка про подорож на острови, що  поросли тропічною рослинністю. 
Ідея здається слушною через те, що за легкими фліртами на курор-
тах Христина вже скучила. Якби не її вагітність, довелося б Ігореві 
терміново везти свою благовірну кудись на Багами. 

   Молодичка вже не кривиться, як середа на п’ятницю, якщо 
розпорядок вихідного дня, який вона заздалегідь намітила,  раптово 
змінюється. Ось і сьогодні поступається своїм і їде не на пікнік, 
щоб ловити на свій мед відомих метеликів, а на малу батьківщину 
чоловіка, в нічим не примітну, з точки зору  її подруг, чернігівську 
глибинку.  

  Ігор радіє, що його  дружина не тікає від нього, врізавши поли. 
Він   знайомить її з планами на вихідний:

− Треба замінити в машині колесо – й можна рушати. Більше ніж 
половина сторіччя минула з того часу, коли згоріла в селі церква, а 
престольне свято Воздвиження Хреста Господнього, що припадає 
на 27 вересня, відзначають у Соколівці й понині. Зберуться земляки. 
Приїдуть усі, хто тільки зможе. 
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  «Було б нерозважливо  з мого боку не погодитися з чоловіком, 

який робить усе, щоб нам обом було краще», −  думає Христина, 
пакуючи дорожню сумку. 

  За годину їдуть по межиріччю у відомому нам напрямку. Чо-
ловік – за кермом; і дружині, що сидить поряд з ним, здається, що 
автобан цього ранку  ввібрав у себе  більшість машин з київськими 
номерами.  

 «Грибний сезон, − думає Христина. − Ночі ще теплі, напередодні 
випали  дощі».   

  Погляд її зупиняється на красивих особняках, що вишикувалися, 
як солдати на плацу, вздовж траси. 

− Поглянь, Ігоре! Люди без діла не сидять. Працюють навіть 
на свято. Скільки треба мати коштів, щоб при нинішніх цінах на 
будматеріали зважитися на щось подібне?  

− Ти спочатку спитай, скільки коштує тут земля та чи залишилася 
в передмістях Києва хоч одна вільна від будівництва сотка. 

  Відволікати чоловіка від дороги – небезпечна справа, тому ми-
лується Христина мовчки краєвидами, що постають перед її очима. 

  Ось велике село: хати повоєнної забудови, магазин та маленьке 
приватне кафе. Відвідувачів, звичайно ж, обмаль. Неабиякі  при-
бутки, судячи з усього, обминають власника цього закладу. 

  Вздовж дороги по селах − торгові ряди. Винесли землероби 
проїжджаючим усе, чим винагородила їх осінь за копітку працю. І 
нікого з продавців поблизу немає.  Ходова міра – відро. Ціни тут – 
нижчі за базарні. 

− Поглянь, Ігоре! Такий вибір овочів та фруктів − очі розбіга-
ються! Давай зупинимося.

− Поки догукаємося до хазяйки, поки вийде вона з хати та складе 
ціну – час прогаємо. Купимо на зворотному шляху. 

  Чим далі від міста, тим похмуріші краєвиди. Незорані поля й 
занедбані городи, що час від часу постають перед очима, схожі на 
пустирі. Сумують залишені напризволяще старенькі хати.

   «Просилися злидні на три дні, то й вигнати не можна», − мис-
лить Христина, сама не помічаючи, як змінилося  останнім часом 
її ставлення до всього, що пов’язане із селом. 
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  Те, що трапилося потім, перекреслило почуття безвиході, яке 

зумовив банальний страх.  Скрегіт, що взявся невідомо звідки, за-
глушив дзвін у вухах. Густий туман, жорстко струснувши Христину, 
перетворився  на  темряву в її очах. 

  Опритомніла від дотику до щоки чогось мокрого. Відчула ту-
пий біль у плечі, боліла рука. Ігор, намагаючись напоїти її чимось 
теплим і духмяним, сидів поруч. Вразила тривога в очах чоловіка 
й те, як дрібно стукала об пластмасу шийка термоса, коли він на-
ливав у кухоль чай.  

− Як себе почуваєш? Де болить? – тривожився чоловік, поправ-
ляючи на ній блузку. 

− Хто бува на коні, бува й під конем? − посміхнулася Христина, 
− Що це було? 

− Переднє  колесо – хай йому грець! – відлетіло на ходу. Обігнало 
машину й пішло гуляти по дорозі. Он – воно. Лежить на узбіччі. 
Ледь стримав кермо. Добре, що не було зустрічних машин і їхали 
на малій швидкості.  

  Щоб поставити норовливе колесо на місце, потрібен час. Не 
бажаючи відволікати чоловіка своєю присутністю, прямує Христина 
до старого сосняку, що дрімає в ранковому тумані.  

  Хвойний ліс, який  проглядається  на десятки метрів, разом 
з його повітрям, настояним на глиці, грибниці й усьому тому, що 
так приваблює кожного, хто опиниться з ним поряд,  відволікає від 
болю в руці. Недільний відпочинок − половина здоров’я. Бажання, 
не міряючи всіх на свій аршин, пильнувати свого носа, а не чужого 
проса − ось чого хотілося  сьогодні Христині. Саме в цьому бачить 
жінка складові частини  спілкування з близькими людьми. 

  Про те, що бентежить в цей час її чоловіка, Христина не здога-
дується. Не тому, що не уважна. Справа в тому, що Ігор не обтяжує 
дружину своїми проблемами. 

  Не вірячи в те, що лише вищі сили керують долями людей, він 
дійшов висновку, що в житті всяке трапляється. Буває, не щастить, 
та й годі. Рветься там, де не тонко,  з великої хмари йде  малий дощ, 
й таке інше.  Мимоволі повіриш у збіг обставин. 

  «Можливо, вчорашня невдала спроба вкласти договір – на-
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слідок того, що місяць тому не поручкався з кимось у коридорі,  
–   думає Ігор. – А ця аварія? Дорога вчить  не тоді коня сідлати, 
як треба сідати. Чи не краще було поставити колесо напередодні, 
не відкладаючи роботу на релігійне свято? З чимось  – до Бога, а з 
чимось −  до розуму свого».

 
   Родина Олександра Антоновича Козаченка радо вітає родичів у 

новій хаті. Не дивно, що більшість із них цікавиться кардинальною 
перебудовою старої оселі.  Пояснити, що до чого, справа хазяйки. 

− У гурті робили, як з гори бігли. Що б то були за господарі, 
коли б усі хати на один копил будували. Розібрали перегородку між 
коморою й сіньми. Обладнали приміщення під кухню, перенесли 
до нього піч. У коморі що раніше стояло?  Скрині з майном, мішки 
з борошном та крупами, глечики всілякі з молоком та сметаною. У 
кого тепер є скрині? Замість них – шафи. Воно й не гірше, та інше. 
Борошно й крупи зберігаємо в пакетах, молоко настоюємо в скляних 
банках. В них, бува, відтоплюємо сир. Лопається скло в гарячій печі, 
на те уваги не звертаємо, бо живемо тепер при комунізмі, − посмі-
хається хазяйка й, щоб усі її зрозуміли, пояснює:

− Малою була я допитлива. Вчителька моя перша, царство їй не-
бесне, – не залишала мої запитання поза увагою. Мовчала  Наталя 
Йосипівна лише, коли йшлося про комунізм. З якого боку я до неї 
не заходила – все марно.  Та одного разу – йшли ми разом зі школи 
−  дохідливо розтлумачила: 

  «Комунізм, Маринко, буде тоді, коли твоя баба Малашка бо-
рошно не в мішку зберігатиме, а в кульку». 

 Уміла вчителька змовчати, вміла й сказати. По її вийшло, ніде 
правди діти. Хто зі старих людей має нині мішок борошна в коморі?  

  Господиня запрошує гостей до вітальні.  
− «Стінку» привезли з Козельця, за телевізором їздили в Чернігів, 

«м’який куточок» купили в Острі. Решта меблів, – показує на стіл 
та на шафу, – колишня. 

− Рушники й вишивані картини прибрали?
− Ні! Ось вони, – господиня запрошує гостей до сусідньої кім-

нати. 
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  Приїжджа рідня виймає з кишень мобільники. Кожен хоче сфо-

тографувати для себе й нащадків найцінніше, що є в дідівській хаті.
− Ікону, що в кутку, зазняти можна? – звертаються до хазяйки 

з проханням. Та ствердно киває головою. Піднявшись на стілець, 
розсовує  кінці рушника й, подавшись трохи вбік, озирається. 

− Матір Божа зі Спасителем на руках – олія по дереву, церковна 
ікона роботи невідомого художника. Сестра нашої баби врятувала 
цей образ у двадцяті роки минулого століття від вивозу його із села. 

  Господарі тієї думки, що привітати рідню, яка зійшлася в нову 
хату, можна лише запросивши її до столу. 

 З нагоди вхідчин  вручали  паляниці й пироги господареві оселі 
та його дружині. 

 Олександр Козаченко сьогодні – в піднесеному настрої. Він 
ретельно поголений, новенька сорочка йому личить, мабуть, тому  
здається, що синам, які сидять поруч, доводиться Антонович  братом. 

– Раді вітати Вас у нашому домі! Дякуємо, що не обминули цю 
хату, коли було нам скрутно.  Дуже вдячні Вам за те. 

  Говорив би ще, якби не вигуки тих, хто сидів за столом:
− З новосіллям Вас! 
− Дай, Боже, щастя й здоров’я в новій хаті на довгі роки!
− Синів оженити! Онуків дочекатися! 
  Після першої чарки за столами – тиша, тому квапиться господи-

ня дістати з печі гаряче. Допомагає  їй Настя. Для тих, хто постує,  
свої страви; для решти − скоромне. Піст – не міст, можна й об’їхати. 
Багато хто так і робить. 

− Пригощайтеся, будь ласка! Генно-модифікованих продуктів у 
нас  нема. Сього-того по макітерці, та й годі буде, – шуткує хазяйка, 
дістаючи з печі черговий горщик. Їй приємно бачити, як управно 
бігає з повними мисками в руках Настя – її майбутня невістка. 

   Серцем відчуваючи важливість моменту, дівчина перекидається  
поглядами з  Микитою. 

  Гості підтримують господиню жартами:
− Як молодим був, сорок вареників з’їдав, а тепер хамелю-хамелю 

й насилу п’ятдесят умелю. 
− Їж, Іване! Дмитрівна ще підкине. 
− Хоч того самого, аби в другу миску.
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  За невимушеними розмовами на обличчях гостей розквітають 

посмішки. Що ще треба, щоб почувати себе, ніби вдома?  
− Літо було цього року тепле, дощами догодило, − погоджується 

з сусідкою по столу Ольга Козаченко – Ігорева мати. – На городі й у  
саду – гріх скаржитися – все було. Картоплю вже викопали. Гарбузи 
в хату не заносили, буряк ще в землі. Погреб уже повен,  консервації 
вистачить на кілька років. Маємо три мішки жита зі свого городу. 
Курям вистачить, ще й залишиться. Не вродив лише мак, перебудемо 
й так. Попрацювали влітку, прийде Покрова – сидітимемо вдома.    

  Ольга знає, яка оказія трапилася в дорозі з її сином і невісткою. 
Ось вони, сидять навпроти. Видющі очі свекрухи помітили незвично 
широкий сарафан Христини, й стара подумки просить Бога,  щоб 
сьогоднішній нещасний випадок не зашкодив здоров’ю невістки й 
майбутнього онука. Ольга чомусь упевнена, що народиться  саме 
хлопчик. 

  Чоловіки мають змогу обговорити те, що їх цікавить:
− У сільській місцевості мешкає третина населення України. 

Сучасні технології дозволяють залучати до обробки землі лише три 
відсотки мешканців.  У нашій області є люди, які володіють великою 
кількістю землі. Бізнес цей вигідний, тому що багатотоварні під-
приємства мають навантаження на гектар лише сімдесят-вісімдесят 
гривень. Чи може фермер скласти конкуренцію олігарху, якщо у 
нього таке навантаження в десять разів більше? 

  Тема розмови не залишається поза увагою присутніх,  це зро-
зуміло з репліки:

− Олігарх зробить, коли що схоче, а фермер − коли що трапиться. 
− У селі залишиться мало людей? –  тоненький голосок із сусід-

ньої кімнати. 
  Тиша, що настала після цього, була б тривалою, якби той же 

голос не замуркотів собі під ніс якусь пісеньку. 
− Діти мають звичку осмислювати почуте, − пояснила ситуацію 

Надія.  Вона щойно відвела Полю до сусідньої кімнати, наказавши 
доні не стромляти носа в справи дорослих. 

 Хто, якщо не діти, завжди кажуть правду у вічі?   Висловлюватися 
з приводу ґрунтовних речей, удавати себе в рідному селі за пророка 
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Вадим не хотів. Репліки за столом змусили його прилучитися до 
розмови: 

− Засилля олігархів у сільському господарстві України недореч-
не  з багатьох причин. Одна з них та, що не захоче кожен заїжджий 
бізнесмен опікуватися  соціальною сферою в селі. Буде з нього тут  
користі, як з дідька − смальцю. За деревами не бачитиме лісу. Що 
олігархові до шкільного даху, який протікає, чи до розбитої дороги? 
Інша річ – місцевий фермер. Співчуття в нього закладено в генах.  

  Григорій  Назарович має з цього приводу таку думку:
− Легко сказати: «Недоречне», − та як це зробити? Розкажу, що  

бачив у Жеведі. Село − як село, проте стоять там, як і стояли, ферми, 
тракторний двір, корівники та комплекс очищення зерна. Достатньо 
лише ввімкнути, кран-балка поїде. Є в селі агрономи й економісти. 
Усі вони хочуть, працюючи за фахом, господарювати на землі. Чому 
б не надати їм таку можливість? 

− Існують механізми отримання кредитів. Фермеру вистачило б 
від чотирьохсот  до п’ятисот  тисяч гривень. 

− Тримай кишеню ширше! Фінансова криза!
  Довелося втрутитися в розмову Вадимові:
− Є різні думки з приводу того, як розвинути фермерську справу 

в  умовах, що склалися. Ось одна з них: від вісімдесяти мільйонів 
гривень, які область отримує щорічно,  треба відокремити чверть цієї 
суми й покласти на депозит у казначейство, щоб вона була гарантом 
для банку, якщо фермер збанкрутує. Управління агророзвитку має 
розробити для нього бізнес-план і відповідати за результат справи. 

− Хто візьме на себе таку відповідальність? 
− З власної ініціативи – ніхто. Потрібна законодавча база, − Вадим 

обводить очима присутніх. 
  «Чи варто було підходити до висвітлення цієї теми широко?» 
  «Тямущий  чоловік цей Вадим, – думає кожен за столом. – По-

дейкують, що береться за найризикованіші фінансові проекти й 
реалізує їх. Недарма до його думки всі прислухаються».  

− Закушуйте, любі гості! – запрошує господиня.
  За столом галасу не на копійку – на карбованець, бо місять гості 

розмови  густо.  
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   Обмірковуючи все, що бачить і чує, Христина мовчить, ніби 

води в рота набрала.  Про що вона думає?   
  «Ось – Надія, дружина  Вадима. Її речам можна вірити. Спіл-

кується, мов пісню співає. За ніс нікого не водить. Гарно пише, 
брехнею не дише. Високо не дивиться, але втоптати себе в землю 
не дозволить. Варто прислухатися, що вона каже».

− Нехай − поганий чоловік! Не каюсь рано встати, каюсь довго 
спати. Чого не тямлю, за те не беруся.  Не розумію людей, котрим 
все ніколи. Такі навіть у своїй хаті змокнуть. Доки молоді й здорові, 
маємо робити навіть неможливе, дивуючи оточуючих і себе.  Може 
статися, що я не встигну або не зможу зробити все, що намітила, 
але свій шанс не прогаю – це знаю напевно. 

  «Поряд зі своїм батьком білява дівчина, яка приїхала разом з 
імпозантним іноземцем на «Мерсі», − продовжує свої спостереження 
Христина. – Здається, її звати Світлана. У панянки – не однакові 
очі. Одне – світле, красиве, інше – темне, ніби воно не її, а чуже. 
Ймовірно, що до роботи ця дівчина йде, плачучи, а до танців – ска-
чучи.  Родичі сприймають її такою, яка вона є; недруги вважатимуть 
нестерпною. Судячи з усього, саме ця панянка  здатна хильнути тут 
зайвого. Що вона верзе?» 

−  То лише курка від себе гребе. Якщо більше вкушу, швидше 
наїмся. Ми всі маємо якісь вади. Доведеться вам сприймати мене 
такою, бо іншою я не стану. А кому це не подобається – ось двері.

   «Хто з присутніх дозволить собі таке? – усміхається Христина.  
– А ось – її імпозантний іноземець. З усього видно, що пан робить 
багато зусиль, щоб збагатіти чужим добром.  Здається, не має він 
уявлення про теорію бумерангу, за якою все, що не вдієш, до тебе 
повертається. Добро й лихо – такою ж мірою, а може ще й  більшою.  

   Зворушливо поводить себе Микита – старший син господаря 
оселі. Можливо, на цього хлопця, як на бідного Хому, і дерево 
неодноразово падало, випробовуючи його на міцність. Цікаво по-
слухати, що його схвилювало».

−  Сидіти, склавши руки, не варто, бо мертвого лева і заєць скубне.  
Своє здобуду або дома не буду.  

  «Обов’язково  здобудеш! – погоджується подумки з парубком 
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Христина, продовжуючи свої спостереження. – Схожа вдача у  його 
нареченої. Здається, її звуть Настя. Проте дівчина така, як хліб м’яка. 
Постійно стаючи комусь у пригоді, не розуміє, що  служіння людству 
має неабияку ваду.  Вівця, яка не пильнує свого носа, сподівається, 
що  дружна череда скрутної хвилини її підтримає. У більшості ви-
падків такі надії не здійснюються.  Натякнути наївній дівчині, що 
всім догодити не вдавалося ще нікому? Не зрозуміє.  Яку наївну 
нісенітницю вона верзе? Не варто слухати».

  Христина зітхає, їй робиться нецікаво за столом. 
  «У вухах від гомону – ярмарок. Вийду на повітря. Певно, осінь 

забула, що вже – остання декада вересня. День тихий, майже літній». 
  Христині, яка залишила застілля, приємно, що хазяйка уважно 

ставиться до її незвичайного стану.  
− Лавочка прохолодна. Положіть ось це, – господиня подає вагіт-

ній жінці суконну обпинку. По краях платка − ледь помітні смуги та 
короткі кручені торочки.  В пам’яті Христини спливають картини 
пензля Ярошенко, на котрих рішуче вимальовані вишукані постаті; 
на голівках жінок під схожими  шалями біліють хустки. 

− Чи нема у вас старовинних фото? – цікавиться Христина, ку-
таючись у платок. 

− Є! Чому ж не бути? Зараз принесу, – киває головою господиня. 
За хвилину виносить з хати важкеньку картонну коробку, ставить її 
Христині на коліна. 

   За хатою полоще листя у вечірній заграві калина. Заглушаючи 
рев реактивного літака в небі, захлинається сучасними ритмами 
чийсь динамік. Металевий гігант – вишка стільникового зв’язку, 
що постала неподалік від того місця, де був колись вітряний млин, 
відбирає з перевантаженого інформацією ефіру все нове, що якоюсь 
мірою може зацікавити селян.  

  Вона ж сидить під молодою шовковицею, вдивляючись у кожну 
з поруділих від часу фотокарток. 

− Ось ти де, – знайшов дружину Ігор. 
− Яка цікава пара! Поглянь, – Христина вказує на одну з фото-

карток. – Хто це?
  Ігор бере до рук фото, деякий час мовчить. Усе, що він знає про 
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своїх прадіда Семена й прабабу Ольгу, розказував колись дід Назар. 
Невеселі то були розповіді, часом трагічні. Переказувати їх сьогодні 
Ігор не буде,  розповість  про все, що чув, своїм дітям і онукам. 

− Це – мій прадід – правдолюб місцевого масштабу та його 
дружина. 

− Ось іще фото. Просте обличчя, але скільки в ньому гідності та 
спокійної впевненості, – дивується Христина.

− Це – старша сестра діда Назара, звали її Галею. Доживала віку 
в цій хаті. Пам’ятаю, що постійно опікувалася онуками й правну-
ками. До останніх своїх днів, де сіяла, там і родило. У прямому й 
переносному значенні слова. 

− А це хто?
  На світлині  –  стрункий юнак, стоїть, тримаючи руку на під-

ставці для квітів. Вельветова сорочка навипуск підперезана ременем 
за модою того часу, галіфе та хромові чоботи  − свідоцтво помірних 
достатків та гарного смаку володаря такого одягу. 

− Це − теж наш родич. Працював тут лісничим. 
  Вересневе сонце хилило голову до обрію. Тиша, що полонила 

все довкола, була б недосконалою, якби не шелест листя в саду та 
багатоголосий хор у хаті, що старанно виводив:

                      «Такий ми народ − солов’їна родина,
                        Із жайвороном у небі щасливий дует.
                        Ти − гордеє соло, моя Україно,
                        Де кожен душею – великий поет». 
  Про те, що Поля, котра вибігла з хати, застала Ігоря та Христину 

за обговоренням якогось плану, стало відомо, коли звернулася вона 
до своїх батьків із запитанням:

− Ми теж збудуємо в селі хату?
− Ще одна нав’язлива ідея? Без татової згоди в такій справі не 

обійтися, − перефразує відому репліку чоловіка Надія. 
− А як же твій малюнок, доню? Здається, що хати на ньому не 

було.
− Домалюю сьогодні. Буде нова хата!  − радіє перспективі, що 

відкрилася, дитина. 
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ЕПІЛОГ 
 
 Захаращеному пустирю байдуже до того, що з ним відбувається. 

Саме тому не помічає він, що стрункий саджанець, який виріс у за-
битому землею отворі каменя, вдягся навесні в мережане  вбрання. 
Не будемо гадати, що сприяло таким обставинам − теплі вітри, не-
звично рання весна чи щось інше.  Важливо, що розквітла на пустирі 
калина − це була вона, − вражаючи своїми шатами  старого вужа, що 
грівся на камені, та птахів, які час від часу чистили там своє пір’я. 

 Не дивно, що світла цятка на пустирі, привернувши до себе    
увагу людей, боляче вразила їх серця. Адже росла калина в жорстких 
обіймах старого жорна, яке безжалісно здавлювало коріння молодого 
куща, не даючи йому рости й розвиватися далі. 

  Розумні люди не вдалися з цього приводу в тугу. Засукавши 
рукави, почали діяти. Рятували саджанець негайно, не чекаючи, 
поки засохне листя та зів’яне цвіт, як це сталося з іншою порістю, 
яку підім’яло під себе за звичкою немилосердне жорно.  Перенесли 
куща в село, а може, посадили його на своєму полі  –  яка різниця? 
Головне, що не занепала калина, вижила й росла далі, попри те, що 
довелося їй пережити на початку свого розцвіту.
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