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Де тебе носило

ВІД АВТОРА

Упевнений, що доброї пам’яті Станіслав Реп’ях дещо пере-
більшував мої літературні здібності, щоб заохотити мене до по-
дальшої творчості: «Обов’язково друкуйся!» І навіть редагував 
мої дві книжечки.

Написав я і третю. Друзі й знайомі підхвалюють, а мене сум-
нів бере: «Може, я не про те або не так пишу».

Деякі оповідання друкувалися у часописі Чернігівського зем-
ляцтва «Отчий поріг», а тому я і третю книжечку надіслав Леоні-
ду Горлачу, а в листі виклав усе, що думаю про свою творчість і 
про рішення поставити на цьому крапку.

Я не стану озвучувати все те, що він написав у відповідь. Про-
те два рядки з листа навести насмілюсь: «Стривожений вашими 
сумліннями... вам Господь подарував іскрину таланту, тож під-
кладуйте під неї сухі дрівця і тоді дотепне полум’я ваших гумо-
ресок – і не тільки – буде видно не лише в Атюші чи Чернігові...»

Окрилений почутим, я і підкладував, і дмухав, і вийшло те, що 
я пропоную тобі, читачу.

З повагою Михайло СУШКО



СЛОВА ВДЯЧНОСТІ

Низенький уклін, найрідніша нерідна, за те, що було, є і буде.
Щире спасибі, друзям за зорі, світанки, солодкий дим ба-

гаття у найчарівніших куточках нашої славної Сіверщини. 
Та не закаламутиться джерело життя нашого – зачарована 
тиха Десна.

Окремо дякую за фінансову підтримку у видавництві цієї 
книжки меценату Борису Борисовичу Слабашевському.



1. Їхали ми1. Їхали ми їхали... їхали...
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  А ПОЇЗД ЙШОВ ІЗ ЖМЕРИНКИ В ЄВРОПУ

Точніше він ішов не із, а через і не просто йшов, а натужно 
пхався пирхаючи, мов дідуган, що нанюхався зопрілого самосаду. 
Хоч звався цей потяг модерно на ті часи: експрес  «Москва-Бел-
град».

А на поличці, як і в популярній на той час пісні, лежав «чемо-
данчик». У середині матлялась від кожного поштовху вагона біла 
сорочка, червона в горошок краватка (в подальшому не знадоби-
лась), три півлітри «Української з перцем», шманделик сала з про-
ростю, а головне, – список молодих будівників світлого майбут-
нього, туристів до «братньої» Югославії.

Під «везучим» номером тринадцять – Олексій Бальма, їхній ке-
рівник. Але повноправним він був лише доти, доки ускочили на 
потяг у Києві.Трохи згодом, покучкувавшись із собі подібними 
дніпропетровцями, наш ватаг став одним із заступників, як і ко-
лега з берегів Дніпра. Повнота влади дісталась номенклатурному 
посланцю самого ЦК комсомолу. А той не устиг ще й познайоми-
тись, а вже дає накази: «Керуйте, – каже, – але не забувайте слів із 
пісні «слідить буду строго…» і як в заохочення виділив, невідомо 
з яких ресурсів, обом по шість карбованців для обміну додатково 
на валюту. Ті не відмовились, за що і поплатились, бо цековець у 
подальшому не брався і за холодну воду. 

Вагон поскрипував, погойдувався, виляв хвостом на поворо-
тах, а за відкритими вікнами зебри-стовпи лічили кілометри. По-
одинокі прохожі споглядали на середній чудо-вагон, здивовано 
підводили до неба очі і хрестилися. А звідти не лилося, а перло 
хмільне-багатоголосе: «а это не мой, а это не мой, а это не мой 
чемоданчик».

Як би там не було, а перше, що прийшло Олексію в голову, це 
поселити чернігівок у виділених під його юрисдикцію купе, окре-
мо від хлопців-баламутів. Задумав – зробив. А його самого та по-
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водиря з Дніпропетровщини цековець запер у принизливий заку-
ток вагона  біля туалету. Своє рішення виклав доступно.

– Звідти краще спостерігати за порядком. І двері в купе хай бу-
дуть прочинені – мало що... 

Так і їхали. Раз по раз ляскали дверцята громадської «при-
ймальні», а вони спостерігали за чергою і надихалися ароматом 
навколишнього середовища. 

Комсомольці якраз доспівали останній куплет: «а я его вы, а 
я его вы, а я его выброшу в окошко…», – це про «чемоданчик» і 
на цій хвилі настрою вперше у своєму житті перетнули кордон.  І 
на нашому, і на «братньому», угорському «шмон» обійшовся без 
утрат, навіть горілку не відібрали. 

А кордон з Югославією доведеться перемахнуть у ті години, 
коли ще й «треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів»… Турис-
тів попередили, щоб кожен поклав проти себе свій «серпастий і 
молоткастий» і не ховав свій «портрет» під ковдрою та й валізи 
хай будуть відкриті. «В супроводі керівника групи звірять ваш лик 
з документом, а ви собі відпочивайте».

Олексію не спалось. За «бугор» їде вперше, по-їхньому ні бе, ні 
ме, а мало чого… 

Іще й очі не дрімали, а потяг вже стишив хід, бовкнули тарілки 
між вагонами і той зупинився. Бальма почув, як грюкнули двері в 
голові вагона, і виглянув із купе. 

Добре розгледів як їхній цековець, який повністю окупував но-
мер поряд з провідником, щось шепнув на вухо дозорцям і тиць-
нув у бік Олексія пальцем. 

Чернігівський поводир обомлів, а тут вже і наказ прозвучав: 
– Показуйте своїх підопічних. «Добре, що хоч знають по-

нашому», – зрадів і відкрив двері першого купе. 
Звідти почулося таке могутнє хропіння журналіста з «Комсо-

мольця Чернігівщини», що аж чашки, мов злякані зайці, стриба-
ли по столику, а склянка з бормотухою гойдалася мов канатоход-
ці. Та весь цей тарабахан на столі покривав свистом-храпом кар-
топляр з Коропщини. Так доладно – неначе дует каменедробарки з 
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віолончеллю. Та все ж відповідність живих фізій з їхніми паспор-
тами була встановлена, а по п’ять шийок горілчаних пляшок, що 
стирчали з валіз, упевнили стражів, що контрабандою і не пахне. 

У наступному дві вертлявки: завсектором райкому з Варви та 
свинарка з колгоспу «Шлях до комунізму» – хихикнувши в кулач-
ки, молоткасті пред’явили особисто. 

Третє купе не просвічувалось. Митник блиснув ліхтариком і за-
глянув у паспорти авіатора цивільних з Чернігова та дояра з Ічнян-
щини. Побачив горбатий ніс одного і стрижений під Котовського 
гарбуз іншого і розходжень з «патретами» не виявив. Льоша ожив: 
«Все йде гладко». 

Відкривають і чергову відпочивальню: Олексій остовпів: «На 
лівій постелі два безсоромно сплетені і оголені паспорти. На пра-
вій, головами в різні боки: нагі тіла розхристаного молодика і 
очманілої від чаду любощів дівчини. Митник один паспорт тиць-
нув прикордоннику, і вони довго гортали сторінки. Мабуть, того, 
що шукали, не знайшли і запально витріщились на супроводжую-
чого. 

– Так вони заручені, і батьки їх відправили у передвесільну по-
дорож, – знайшовся Олексій. 

Повірили чи ні тому закордонні стражі, але промовчали. 
Виходячи з купе, він зрозумів, що переплутав «номери». Зай-

шов у тринадцятий, якого ніжинець обміняв на вісімнадцятий з 
сімейною парою із Тамбова, бо за кордон їде вперше, а номер не-
везучий. Виправдовуватись не став.

Дівчат у передостанньому теж перевірили без проблем. 
А у вісімнадцятому..?   На лівій полиці з простирадла виглядали 

чотири ноги: дві волохаті як у павука,  а ще дві – з манікюром на 
нігтях. Якраз по закручених нігтях Олексій і пізнав ніжинця, бо ж 
у паспорти заглядав не він, а прикордонник. Голови взагалі десь 
запропастилися у скрученій в тугий вузол постелі. Паспорти, як і 
належить, на правій незайманій постелі. 

– Це теж передвесільна подорож? – запитав прикордонник. 
– Та ні. Ці двоє, мабуть, по-справжньому ковтнули вольної волі 
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і сп’яну захотіли спробувати, який то він громадянський шлюб на 
смак. У нас же табу, а за кордоном можна. А як буде до ладу, то 
вдома, може, і ошлюбляться. 

Митник хихикнув, прикордонник і собі, та враз посерйознішав: 
«Знаєте, чоловіче, тут ще не Югославія, проте ваша винахідли-
вість нам імпонує», – і поставив дві останні позначки у списку. 
Вийшли з номера, аж Олексій бачить біля відчиненого вікна в ко-
ридорі ніжинця. Той через ніздрю випускає цівку диму – курить. 
«Так ти ж у вісімнадцятому..?»  – Так точно.., але у наступному 
вагоні, туристи з Тамбова їдуть саме там. «Оце так проколовся...– 
зрозумів проводир. Йому неначе полуду з очей зняло, але ревізори 
вже пішли, – і слава тобі, Господи!».

Олексій, мов на ногах з вати, приплентався до свого купе, аж 
змокрів бідолага. 

На запитання свого колеги, який раніше повернувся з екзамена: 
«Як справи?» – відповів: «Як справа, так і зліва, – все по-людськи».

У Белграді на вокзалі туристів зустрів гід, і проблема з мовою 
владналась. Опісля сніданку в готелі і короткого знайомства з міс-
том оголосили власний час. Огляд визначних пам’яток міста, су-
веніри тощо. 

Бальма свою групу поділив на дві: одну доручив авіатору, дру-
гу – журналістові: «Поодинці чи по двоє не ходити, це ж вам не в 
Куликівці чи Борзні, і ще заблукаєте». 

Утім усе йшло як по маслу. Виявилось, що мови схожі, а якщо 
ще й жестами допоможеш, то порозумітись можна. В одній із віт-
рин запримітив кавовий сервіз із позолотою. Такого не бачив на-
віть у Москві. Лише 450 динар – і він твій. І хочеться, і колеться, 
бо це все, що у нього є. Поряд угледів, що на багатьох етикетках 
ціна перекреслена двічі, а сума зменшилась утричі. «Це теж не як 
у нас. Потерплю, може, й поталанить».

Під вечір група авіатора вже була в готелі, а друга десь запро-
пастилась. Згодом побачив, що її веде ніжинець і по дорозі «шпре-
хає» з піонервожатою. «Ще мені Адам у штанях», – подумалось 
Олексію. Плескач і пустомеля.
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– Давай зайдемо у благайну, будемо шибица, але не затруднимо 
(у перекладі українською: благайна – зупинка транспорту; шибица 
– сірник; затруднить – завагітніти). 

– Слухай, Дон-Жуане, а де ти загубив журналіста?
– Ми його залишили, коли він брав інтерв’ю в молодюсінької 

югославочки, а мені сказав: «Веди групу, я вас дожену», та, видать, 
доганялка забуксувала. 

А того, щоб десь не заблукав, опівночі привела та, у якої він 
намагався вивідати таїни стосунків протилежностей, доки її по-
ліціянт ловив гав і місцевих злодіїв. 

А любитель детективних жанрів розпочав чи то виправдовува-
тися, чи то дурня клеїти: «так вона вчителька мови, української, і 
я для неї скарб неоціненний. Я їй – про мову, вона розмову і про 
столицю, і про різницю часу і грошей, про їхні місця хороші. Блу-
кали по місту – навіть «Бранков мост» і бульвар Михаїла Пупіна 
бачили». 

Тільки тепер Олексій повірив, що той не бреше, бо таке у до-
віднику було. 

Назавтра наші «хвеї» і ніжинець на весь автобус горланили: 
«Крєпчє за баранку держись шофьор», а югославський Йован раз 
по раз посміхався, крутив кермо на небезпечних гірських віражах 
і майже не скидав швидкості. У Бальми теж холодило під ложеч-
кою, коли величезний, як лайнер, туристичний автобус летів, як 
стриж. Ніпочім йому круті спуски і підйоми. Аж кров холола в 
жилах, коли автобус ледь не цілував скелі.   З протилежної сторони 
зяяло провалля, а внизу – річка.    

«І понесло мене в турне, як хлопчисько дурне». 
 На зупинках біля кемпінгів Йован жлуктив пиво і витріщувався 

на дівчат. Одного разу він зустрівся з грузинським Вано, що подо-
рожував над урвищами на «горбатому Запорожці» і теж жлуктив 
пиво, і скалив зуби. Вони цілувалися, белькотіли на тільки їм зро-
зумілій мові і раділи як нащадки Остапа Бендера, котрі мріяли про 
Ріо-де-Жанейро і вже були на шляху до нього. Гід заспокоював: 
«Для Йована – це звично і він надійний як «верный друг челове-
ка». Повірили і призвичаїлись. 
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Навкруги небачена ними раніше краса: «ні в казці сказати, ні 
пером описати».

Стрімкі як корабельні щогли ялиці, випереджаючи одна одну, 
намагалися проштиркнути небо. П’янив запах гірської сосни і 
ялівцю. Ось на уступі оголеної скелі притулився як сирота до бабу-
сі едельвейс і неначе прислухається, як у глибині зітхає згорьована 
людською нещирістю душа землі. Через мить чують як воркують і 
співочі струмки, і водопади, що зриваються з неоглядної височіні і 
спадають прозорими пасмами вниз, у невідоме, що таїться в сутін-
ках подекуди прикритих буками та кленами ущелин. 

А повітря насичене крапельками, що сіються з навислих майже 
до асфальту хмар. Іноді бризне променем сонця, і тоді довколиш-
ність засяє всіма кольорами веселки, неначе в казці. 

Ось зліва в синій димці видніються гори, що затисли в своїх 
обіймах далекий краєвид. Навкруги тільки небо і гори та вітер по-
свистує. «Ікарус» вже не погойдувався, а з натугою і пострілами із 
глушника забирався вгору по серпантину, штовхався все вище й 
вище ледь не під саме склепіння чаші небесної. 

Ось його лоба легенько погладила перша хмаринка, а затим ав-
тобус провалився в імлу. Хвилина-дві – і вона розсіялась. Усіх вра-
зило осяяне променями царство небесне, де понад хмарами, нена-
че в розбурханому морі, палахкотіли  як багрові свічки загострені 
вершини гір.То там, то сям вони губились в імлі. 

Автобус на мить зупинився, гаркнув чорним димом, здригнув-
ся, неначе стомлений кінь, і поволі покотився донизу. Знову коро-
тенька купіль темряви, і перед очима вражених чарівним дійством 
природи мандрівників відкрились протилежні схили гірської річ-
ки, яка розітнула надвоє твердь земну. 

На крутому повороті відчули, як автобус навис над провал-
лям. Там, у сутінках бездоння, зблискували у мареві хвиль розби-
ті вщент автомобілі різних достоїнств. Запанікували, та невдовзі 
знову і замугикали про «поворот і косогор», а гід заспокоює: «Далі 
все безпечно. Перевал пройдено». 

Ще дві-три години, і на горизонті в мареві Адріатичного моря 
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туристи розгледіли знаменитий Дубровник, що підковою любов-
но ліг на схили найбільш насиченого сіллю моря, окрім хіба-що 
Мертвого. До нього вже рукою подати. Кінцева зупинка – і ми в 
міжнародному таборі. Переплелися мови і говірки: романська і 
фіно-угорська, індоєвропейська й іврит і навіть чукчів заприміти-
ли. Біляві, смагляві, руді, як наш Панько і жовті, як соняшники, 
а ще чорні, як нафта.  А ще з очима-прорізами, з округлими, як 
п’ятаки. А гід кудись провалився. «Оце так Вавилон», – майнула 
думка, а його та його побратима з берегів Дніпра вже шарпає за 
рукави і голосом небесної ангелиці пропонує двомісні фанерні чи 
то брезентові будиночки, неначе японські «на хріна та хата». Жа-
гуча, південна смуглянка вручила на кожного в групі жетончики 
з шнурочками на шию, схожі на ті, якими в нас корів нумерують. 

– Це право на ваше харчування. Ходіть у їдальню, коли кому 
заманеться, а не циганським табором і вибирайте страви до вподо-
би. А ще спілкуйтесь з майбутнім світу і стежте за оголошеннями: 

– Сонця вам, чарів моря і смачного за столом. 
Більше вони її як і свого цековця до кінця туру не бачили. 
Бальма, як і в потязі, склав список для поселення в номери, а 

потім махнув рукою: «Поселяйтесь і надихайтесь! Поза межами 
табору не никайте, як приблуди. Але хто, де звів кубельце, я пови-
нен знати». 

У перший же день понаїдалися донесхочу і поки-що гуськом 
потопали на пляж. Відчиняють хвіртку до входу, а їм по черзі на 
всіх мовах:  «Найн, ніхт, і, нарешті, нєт». Сяк-так уяснили, що вхід 
платний, а за обслугу додатково за прейскурантом. 

Оце тобі й соціалізм. Югославський. 
– А де є задурно? 
Показали кам’янистий прохід до моря між платними пляжами. 

А там не те що люди, а й дикий кабан не влежить. 
– Ну й хрін з вами, забугорними. 
Дехто приліг на своєму рушнику між камінням, дехто присів на 

вигладженій хвилями гальці, а найактивніші відразу ж вирішили 
скупатися.
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На третій день колега по секрету зізнався, що у нього в групі 
завелися шури-мури, а Олексій через огорожу узрів на платному 
пляжі ніжинця з піонервожатою і подружок з Варви з довгошиїми 
американцями. «З цими все зрозуміло – їх кавалери не бідні, а як 
же там опинився ніжинець?». Аж бачить, по широкому парапету, 
тримаючись однією рукою за решітку паркану, що зайшов вище 
колін у море, вилазить із води на платний пляж журналіст. 

Назустріч йому симпатична незнайомка. «Прошу, пардон, ма-
дам», – і ухиляється, щоб пропустити як кізочку на вузенькому 
місточку.  А вона у відповідь: «Я вас не понімаю…Сер». Джентль-
мен з Чернігова від несподіванки гепнувся у воду і вже з мокрими 
штанами в другій руці вибрів на обітований берег. А вона йому 
навздогін: «Так я із Тамбова! Приходьте сюди завтра!». Він здо-
гадався, що в таборі є ще й інші групи з Союзу і теж не хочуть 
тринькати свою мізерну валюту. 

А море… всяк бачив, а такого – ні. Манить, притягує втаємни-
ченою красою, барвами літа і прохолодою, тримає в полоні обі-
ймів, доки не наситишся. Вода чиста, сіллю насичена, виштовхує 
тебе як поплавок. Лежиш догори, руки розкинувши  як грішник 
на хресті, і спостерігаєш, як у бездонній височині пропливають 
хмаринки на фоні лазурі неба. Лише баклан промайне чи альба-
трос розкине широченні як у лайнера крила. А морських чайок не 
бачив жодної.

І знову тиша. Лише легенький плескіт зморених, але все ще ла-
гідних хвиль нагадує, де межа між морем і землею. 

У таборі сказали, що акул за десять миль від берега немає. 
Отож і пливеш у море, доки видно, як бовваніє над табором пра-
пор ООН, і розраховуєш час, щоб не прогаяти обід. 

А вода прозора як кришталь. Під тобою трохи погойдується 
каменисте дно і водорослі. Вряди-годи пропливають химерні ко-
ники, поодинокі медузи як розмальовані парашути, збиваються у 
зграйки райдужні рибки і ще якась казкова живність. 

Пробуєш зіпертися навшпиньки на каменюку. Заглиблюєшся. 
Поступово холоднішає. А дна немає. А там глибінь до сорока мет-
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рів. Така прозорість. Викидаєш тіло, і ти знову на поверхні, знову 
пливеш під голубим небом над просвіченим до дна бездонням. 

Іноді зустрічаєш таких же як і ти мореманів. Деякі в масках і 
ластах. Такі дістають із дна рапани, а вдома на дозвіллі слухають 
таємничу мову моря. 

Мабуть, через тиждень він сам і вся його команда ніжилась без-
коштовно на платному пляжі. Один передав через щілину в заборі 
свої мокасини, а потім у сімейних трусах обминув загорожу і вліг-
ся поміж місцевого бомонду. 

Одного разу журналіст «молодіжки» з берегів Дніпра вийшов, 
яко Чорномор, із води, дістав із свого водонепроникного портсига-
ра цигарку і звернувся до нашого. А щоб той почув, гаркнув на все 
горло: «Дай спички!». І тут сталося як у розтривоженому мураш-
нику. Жіночки, що мліли на своїх лежаках серед чужинців, раптом 
схопились на ноги і потягнули свої підстилки в інший кінець пля-
жу. А вже після обіду українців вирахували, пожурили і витурили з 
кутка обітованого разом з їхніми простирадлами і рушниками. До 
кінця туру намулювали боки на каменюках, бо слово «пічка» по-
югославськи означає те, чого просити у жінки прилюдно не при-
йнято… До речі, гід про це попереджав ще в автобусі. 

В їдальні з’явилося перше оголошення. Воно незвично і нео-
ново мигало, райдужно іскрилося і на різних мовах закликало 
мешканців табору на вечір-конкурс знавців і самоучок, астрологів 
і хіромантів. 

Для українців це було вдивовижу, і всі дружно представили свої 
як матеріальні, так і астральні тілеса. Спочатку представники різ-
них народів і народностей показували фокуси, виголошували за-
клинання, а потім був конкурс. 

Його умова: претендент повинен без допомоги рук вихлебтати 
з блюдця двоє розбитих яйєць, а потім заїсти цукровою пудрою з 
іншого. 

Головний приз – пляшка «Советского шампанского». Ведучий 
довго видивляв по натовпу і постійно запрошував охочих. Але їх 
чомусь не було. 
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Нарешті позаду Бальми почулася якась метушня і з його рядів 
із піднятою рукою вирвався авіатор: «Я! Я хочу!». 

Заклавши руки за спину, у полосатій краватці, одненькій на весь 
натовп глядачів і яка ледь не втопилася в блюдечку, до якого він на-
хилив свою фізію – почав хлебтати. А воно вислизає, мов той лель, 
з драного рота, жовтки ляпають на краватку і сорочку до самої мат-
ні. Вимазався  як старезний мавпун екзотичними наїдками. 

А натовп вирує. Сміються, регочуть, заливаються, аж за животи 
беруться, дехто качається по землі, а він долизує блюдце. Взявся 
за друге. Все обличчя і навіть волосся вкрилося білими і жовто-
гарячими плямами і виблискувало в світлі прожектора. Краватка 
з’їхала набік, а потім гойднулась і всім своїм лепом вчепилася за 
ліве вухо. 

Натовп знову вибухнув реготом так, що відлуння, мабуть, до-
котилося морем до самих Дарданелл. 

А ведучий уже підніс переможцю шампанське. Той схопив його 
обома руками, вишкірився від задоволення і почав підстрибувати  
як орангутан, вигукуючи: «Я переміг… Я переміг!».

Ще продовжував волати, а Олексію хотілося плакати: «Кого ж 
ти переміг, дурню? Та з тобою ніхто навіть не думав змагатися». 
А група від нього відвернулась і мовчки пропустила через стрій. 

Олексій згадав, що один з колишніх комсомольців його попе-
реджав, щоб авіатора остерігався, бо той у групі в ролі підсадної 
качки, а точніше шпигун за своїми. 

Група продовжувала відпочивати. Раділи сонцю і морю, ніжи-
лись вечорами під легким бризом нічною прохолодою і заново піз-
навали світ. 

Якось у суботу після сніданку Олексій гортав сторінки трохи 
заяложеного кишенькового пісенника, якого взяв із собою, щоб у 
дорозі звеселяти підопічних, аж тут до нього в чум всунувся ніжи-
нець і улесливо пробурмотів: «Хоч лайся, чи не лайся, але доводжу 
до твого відома, що чоловічу половину нашої півгрупи люб’язно 
запросили до себе на вечірку чи то бедуїни, чи то пуштуни, тобто 
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засмаглі люди, з якими я познайомився ще на конкурсі і вже мав з 
ними стосунки. 

Олексій порадився з колегою: йти чи не йти, а надвечір п’ять 
приодягнених поліщуків (без авіатора) під його егідою вже сиді-
ли на килимі, склавши ноги по-східному, і розпочинали знайом-
ство. А ще він знав, що люди пустині, окрім чаю, ніяких напоїв 
не вживають, але не знав, що ніжинець таємно прихопив пляшку 
сорокаградусної. Спочатку кланялись один одному, ковтали підсо-
лений чайок і намагались встановити контакти з допомогою їхньо-
го студента, що навчався в Києві, та якогось суржика з мішанини 
іноземних слів. 

Для Олексія стало несподіванкою, коли ніжинець, підхопив-
шись у нього за спиною, витяг з-під поли «Українську з перцем» і 
оголосив: 

– Божий нектар. Наш український чай, – і запропонував скуш-
тувати. 

Коричневі як наші домашні буряки туристи з екватора спочатку 
віднікувались, а коли ніжинець оголосив: «По три каплі за вашо-
го Аллаха і нашого Ісуса», – вони щось забелькотіли і по чарині 
хильнули. 

Черговий раз хильнули за мир і дружбу, а коли дійшло до тре-
тього тосту, ніжинець виголосив: «За інтернаціонал, вашу й нашу 
неньку Батьківщину», – і навіть затягнув: «Вставай, проклятьем 
заклеймлённый…» – хильнули всі, і дехто по-їхньому почав під-
тягувати. 

А потім вже добре захмелілий їхній поводир заспівав свій на-
ціональний гімн: «Біляді, біляді, біляді…» – ніжинець вигукнув: 
«Оце по-нашому…» – і став підтягувати. Скільки там потрібно 
вогняної води синам пустині. Далі вже почали скандувати: «Друж-
ба, дружба…», а ніжинець додав по-китайськи – пхай, пхай… 
Поплескати язиком  – це у нього не відбереш. На тому і розійшлися. 

Час відпочинку у таборі закінчувався. Пакували охлялі від на-
поїв і українського «снікерсу» валізи, прощалися з тими, з ким 
устигли здружитися. І навіть узріли цековця з гідшею. 
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Знову побачили Йована. Він якраз привіз чергову групу україн-
ців. Спочатку Спліт, потім Загреб і нарешті Белград – передостан-
ній поріг до рідного дому. Ходити по місту вже не боялись. Олексій 
таки купив сервіз, що вже втричі подешевшав. На решту валюти 
– жовтогарячого кольору з фосфорним відблиском мохерову кофту 
дружині і дюжину авторучок на вісім чи навіть дванадцять різно-
кольорових стержнів для колег по роботі. 

А баламут з Ніжина у звичайному гастрономі відкопав чекуш-
ки з написом: «Чистий алкоголь», а на запитання продавчині, для 
чого йому рідина для запальничок, показав відомий у всьому світі 
жест, постукавши правицею себе по кадику. Та з жахом охопила 
руками голову, але товар відпустила. 

 В останній день в Белграді туристам показали меблеву фабри-
ку. Після огляду влаштували прес-конференцію з фуршетом, що 
для поліщуків було щось новеньке. У Союзі ж як: поговорять з 
народом, а п’янка-гулянка з вибраними. А тут кожному столику 
сервіровка на чотирьох: у вазончиках екибана, чарочка на кожно-
го, чотири печива на серветці і пачка сигарет. На подіумі за столом 
генеральний, технічний та директор з економіки. 

У куточку зали за столиком у білому фартушку притулилася 
знадлива югославочка. І очі, і ніжки як у косулі з придеснянських 
лісів. Під час коротенького інтерв’ю генерального менше слухали, 
ніж придивлялися. Не звиклі, адже, генеральний у нас лише од-
ненький і той аж у Москві. Керує державою, а не клепає меблі як 
цей. 

Першим для запитання підняв руку турист з Ніжина:               
 – Скажіть, шановний, чому в цехах я не бачив жодного гасла 

щодо соцзмагання, ні дошки передовиків не видно, а порнографія 
майже біля кожного станка. Хіба ви не соціалістична держава?

– На ваше досить широке запитання відповість спочатку еконо-
мічний, а затим технічний директори. 

А дівчатко у фартушку тим часом наповнило всі чарки горіл-
кою. 
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Економіст роз’ясняв присутнім, що ніякого змагання серед пра-
цівників не потрібно. Понадпланову продукцію фабрика не змо-
же реалізувати, бо працює на конкретні замовлення, а виконання 
норм і якість стимулюється тим, як кожен працівник дотримується 
розпорядку дня. За тим постійно стежать. Якщо більше ніж до-
зволено курив, спізнився на хвилину чи зайву хвилину теревенив 
по телефону – твій конверт із заробітком потоншає. «Куди їм до 
нас», – подумалось. Ми встигаємо і соцзмагатись, і на «перервах» 
у «дурня» врізати, доки посланець з магазею чекушку принесе, 
щоб підняти, так сказать, дух соцсуперництва. 

 Хто під час монологу директора хильнув свою чарку,  підлили 
ще, якщо відмовляєшся, то сиди і слухай.

З висоти свого спостережного пункту це помітив технічний ди-
ректор, підізвав дівчину і щось шепнув їй на вухо. Та майнула за 
ширму, винесла та поставила на кожний стіл відкорковану пляшку 
оковитої і зникла з поля зору. 

А технічний продовжував відповідати на другу частину запи-
тання: 

– Я не знаю чи кожен з вас відрізняє красу жіночого тіла від 
порнографії, проте не повірю, що вам сподобається скульптура 
Венери Мілоської в чоботях і нічній сорочці. 

А по-чоловічому розтулені ноги сидячої на корзині продавчині, 
що продає десяток яєць на базарі, і занадто коротка спідниця тієї, 
що хоче їх купити і схилилась над кошиком – це вже точно порно-
графія. 

Зал вдовольнився відповіддю. Пляшки допили, сигарети розі-
брали – хто для використання, а хто на сувенір. 

У столиці Угорщини туристи були лише півдоби. Зранку пере-
йшли по мосту із Буди в Пешт, помилувались краєвидами, а за ку-
пюру в сто форинтів, що обміняли раніше Олексію, розміром, в 
який можна було б загорнути чималенький шматок сала, вдалося 
придбати лише заквітчану з пацьорками хустку, трохи більшу ніж 
асигнація. Дружина пирхнула: «Таких у Чернігові навалом, навіть 
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у Березному є». Знадобилась бабусі. Ходила на молебень і до при-
частя тільки в ній. 

У Чопі в ресторані досхочу наїлися борщу і знову горланили: 
«А поїзд йшов із Жмеринки в Європу», хоча він навпаки – рахував 
шпали до Жмеринки. 

І знову ж як дурень торохтів: з потугами, покволо, під пирхання 
наших: мовляв, ну і що, аби додому. Вдома, як любить казати зна-
йома баба Параска, лучче всяких заграниць.

НЕ ФЕРТІТЄ 

Групу туристів з Чернігова Олексій Бальма наздогнав лише на 
Ладозькому вокзалі Ленінграда за п’ять хвилин до відправки по-
тяга «Москва-Хельсинки». 

Зайшов у купе, де йому було заброньоване місце, а звідти: 
– Де тебе носить? Я вже перетрясся, а раптом не все гаразд з 

документами, – зустрів його офіційний керівник команди Петро 
Трухан. 

– Та все гаразд. У департаменті скандинавських країн, окрім 
усього, ще й порад надавали. А мені вдалося вивідати, що й горіл-
ку можна. П’ять пляшок. Нам же вожді профспілки брехали, що 
«сухий закон», – розповідав Олексій про своє перебування у Мі-
ністерстві закордонних справ, – звідти швидкісним у Ленінград, 
бо на ваш я уже не встигав. 

– Добре, що все добре, – зреагував Трухан, – але я пропоную 
помінятись неофіційно ролями. Ти вже бував за кордоном, а я ні. 
Тож керуй, а я буду за комісара. Заради цього я й маленьку до-
машньої на смородинових бруньках припас. Доки ти тинявся по 
столицях – весь час переживав, що ти запізнишся, а у мене її від-
беруть на кордоні. 

Саме допивали останню чарку, а вже і Виборг. Ще й не кордон, 
а митники тут як тут: «Показуйте документи і те, що ви наховали 
у валізах». 



20

Михайло Сушко

– У мене п’ять пляшок «Столичної». У столиці прихопив, із 
зброєю не товаришую, – і розкрив валізу. 

– А мою допили, – додає другий і показує «мерзавчика».
– Ну і гаразд, – зреагував страж, а після того, як ознайомився із 

списком туристів і паспортами, додав: «Претензій не маємо. Хай 
щастить!»

Туристи давно повиходили з купе і розмову чули дослівно. У 
вагоні зчинився такий лемент, що він заходив ходором, а прикор-
донник навіть вуха позатулював. 

– Нас надурили в Чернігові. На носі жіноче свято, а нам і роз-
говітись нічим. Паразити! Щоб вам попересихало в пельках! «Су-
хий закон». Брехуни! У вагоні розпочалася така колотнеча, що не 
доведи Господи! 

Стражі зрозуміли, що тут поживитись нічим, швиденько про-
бігли по купе і на виході з вагона оповістили: «У Виборзі стоянка 
15 хвилин, можете отоваритись, але не більше п’яти на носа, бо 
зайве фіни відберуть». 

Кинулися в магазин, а горілки – дзуськи.
– Нема і не буває, – каже продавчиня, – лише в центрі. 
– А що є?
– Шампанське і віскі. 
– Куштувала я його, – видала секрет молодичка з манікюром і 

накрашеними помадою товстелезними, ось-ось не репнуть губа-
ми, – така гидота, що гірше нашої самогонки, та ще й клопами 
відгонить.

А що робити – хоч сядь і плач. Нікуди не дінешся. Відступати 
нікуди – позаду Москва. Завантажились. Вже у Вайніккалу фіни 
запитують у керівника: «Понадлімітне везете чи ні», а почувши 
відповідь і сповідь про те, що туристів ще вдома покарали, лише 
махнули рукою. У валізи навіть не заглянули. 

А співвітчизників шерстили і «шманали». Ті кожного вихідно-
го навідували готель «Ленінград» наче власну дачу, бо вони його і 
збудували. 

День розслабляються, дегустують все, що цьому піддається, а 
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надвечір ще й додому прихоплюють. У своїх супермаркетах, ба-
чиш, на місяць відпускають лише одну пляшку з відміткою у пас-
порті. Отаке у них лихо, а щодо «сухого», то його нема. 

У вагоні весело. Розглядають віскі, а що там на етикетці, і не 
розберуть зовсім: «Бачиш, буржуїни, і їм самогонки хочеться». На-
решті все стихло. Кожен думав про своє: «І куди оце мене понесло, 
що я там не бачив. Як там воно буде у проклятих капіталістів, бо ж 
ще й воювали з ними, та й задиралися першими». 

Столиця Суомі туристів уразила: і хмарочоси у них не як у Ки-
єві, а лежа, і не пересягне найвищого дерева; і жіночки теж врод-
ливі. Трохи довголиценькі як ті кізоньки і не кучерики на голові, 
а якісь копиці розкуйовджені й білі як сніг навколо. Ще тільки по-
чаток березня, ще й за носа пощипує, а вони вже голомозі. Дивина. 

І зовсім у дивовижу для поліщуків була всепоглинаюча рекла-
ма. Ось у вітрині, збільшене до натурального, фото білявої красу-
ні. Гола-голісінька. У витягнутій руці апельсин – неначе пропонує 
з’їсти. У нас такого не побачиш: ні такої красуні, ні, тим більше 
– апельсина. 

– А що там написано? – запитують гіда.
– Їжте фрукти, і ваша краса затьмарить небо. 
– Мотайте на вус, дівчата, – каже комісар, йдучи в голові групи.
Олексій пасе задніх, щоб спостерігати, як реагують земляки на 

побачене. 
Минають кінотеатр, а там таке зображено, що цнотливим укра-

їночкам і не снилося. Навіть чоловіки повідвертали від сорому 
голови. Жінки теж, але крадькома котрась і зиркне в той бік, на 
ту наготу сороміцьку. І, звісно ж, про що подумає. Знаємо наших 
краль!.. 

Ось, нарешті, і капіталіста показали. Вірніше його дружину, – 
українку, що свого часу закінчила філософський факультет Мос-
ковського університету, а тепер керує домобудівельним комбіна-
том свого чоловіка. Там виготовляють збірні, готові для заселення 
квартири, там і сантехніка, і електрообладнання, навіть меблі на 
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замовлення вмонтовані. Всі процеси механізовані, лінолеум і то 
настилають сидячи на візках, схожих на інвалідні. 

А чоловік-буржуїн з допомогою автокранів за кілька днів мон-
тує чотириповерховий дім на фундаментах, підготовлених субпід-
рядною організацією. 

Побачили і будівельний майданчик, де зводили будинок з цег-
ли. На вулиці ще мороз, іноді й хурделить, тому будівельні роботи 
ведуться під шатром з поліетиленової плівки. 

На майданчику нічого зайвого, будматеріали підвозять за гра-
фіком. 

– Оце так буржуї, – каже комісар. В області він – куратор буді-
вельного процесу. Порівнює: на нашому майданчику від початку і 
до кінця будівництва у гумових чи кирзових чоботях місять грязю-
ку, а потім ще й новосели з півроку. Будівельники забивають козла, 
бо постачання по Райкіну: «Раствор йок, карпич ньок!» 

У готель поверталися похнюпившись. А потім турне по Фін-
ляндії в розкішних автобусах. Було якось незвично, що і на вулиці 
світло, і фари сяють. 

– Кругом ліси, а дороги петляві, зате надійні, – пояснив гід.
– А вона гладесенька, хоч сметану вози. І покотилися вони, не-

наче горошина по склу. 
Згадали Гоголя про наші дороги і дурнів. Спохмурніли.  І навіть 

співати перестали. 
А ось і Турку (Або – по-старому). Окрім усього, їм показали 

вдалині острів Луон-Номад і замок на ньому, що ховався у вічно-
зеленому таїнстві тутешніх лісів. Особливо таємниче він прогля-
дався в сизій імлі через зльодянілий Фінський залив. 

Для огляду відкритий лише влітку. П’ятнадцять кілометрів па-
роплавом від Турку. 

Над шпилем, що виштиркнувся над лісом неначе парусинове 
вітрило, тріпотить державний прапор країни. Вірніше, прапор 
президента, бо це його літня резиденція. У них так прийнято: де 
президент, там і прапор. 

На ночівлю – в готель. Знову на найвищий четвертий поверх. А 
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дівчата просяться: «Тільки не віднікуйтесь, бо ми помітили, як ви 
точили ляси в будинку парламенту, в Хельсинки, з юною депутат-
кою. Значить трохи володієте по-їхньому, а нам потрібна праска, 
бо в автобусі перем’ялись. Хоч розбийтеся, але знайдіть». 

– Так тож не я по-їхньому, а вона по-нашому. 
– Нічого не знаємо і знати не хочемо. 
– Оце так влип. Хрін його знає, де та праска. А гід уже злиняв. 

Але перед дівчатами не хочеться в дурні пошитися. У розмовнику 
доки знайдеш про праску, і рак свисне. 

Проте нічого не вдієш: «Командиры – впереди». 
Бачить, в коридорі, за столиком чергова поверху. Він до неї. 
– А скажіть, шановна, ви по-російському як? Вона пускає біси-

ки і щось лопоче, але що, не зрозумів. 
– І я ні бе, ні ме на вашому, – і порухом руки показав, що йому 

потрібно навести стрілку на штанях.
Та засміялась, підчепила Олексія під лікоть і підвела до ліфта: 

«Дубэл – вэ, нумэр трицать дэвэт», – і показала пучкою вниз. 
Олексій вже знав, що у економних фінів, окрім верхніх, є ще 

два нижніх поверхи і без зайвих слів натиснув кнопку. 
«Нумер трицать девет» знайшов відразу і трохи прочинив две-

рі. Миттю оцінивши побачене, тихенько їх причинив. 
А там «у всій красі усі зовсім голі, з прасками вовтузяться над 

прозорою білизною, а ще одна, у нейлонових, теж просвічених бі-
кіні задрала ногу вище голови і натягує таку прозору панчоху». 
– Такого я не те що не бачив, а навіть уві сні не уявляв, – подумав 
українець. – А якщо здрейфлю, буде соромно повертатись, спій-
мавши облизня. На роздуми лише мить. Згадав, яким байдужим, 
неначе коров’ячим поглядом, по ньому ковзнули ті, що в середині: 
«Будь-що буде!».

Видихнув на повні груди і явив свій лик до тих, що з прасками, 
і видихнув: «А по-російськи хтось відає?» 

Ті повернули голови, розсміялися і заскрекотіли як сороки. 
– Зрозуміло. По-вашому я теж ні бу-бу. Показав як і на четвер-
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тому поверсі, що йому потрібно, показав на стрілку годинника: 
«Коли звільниться праска?». 

Подумав, що його жести і дурний зрозумів би. 
Одна з голеньких – праску на підставку і до нього очі повернула 

і весь свій нагий скарб. Аж дух перехопило. 
А та поклала свої рученята на пояс прибульця і лише одним по-

рухом здерла штани нижче колін: 
– Клади і прасуй, – стало ясно Олексію як при світлі місяця. А 

ще боковим зором помітив, як дві інші враз засопіли ніздрями, а їх 
ланіти зарум’янились. 

– Дівчата! Не фертітє! – підхопив штани і рвонув на вихід. 
За порогом довго застібав штани, бо руки тремтіли. 
– Феміністки недоношені! Ісчаддя бісове, а одній із своїх, – ого-

ляйтеся! І в дубел ве, нумер трицять девет. 
Як би там воно не було, але за сніданком дівчата були в хоро-

шому настрої, спіднички без жодної пом’ятини, а, позиркуючи на 
Олексія,  хихикали. 

Понаїдалися і понапивалися, і хоч молодої не бачили, але авто-
бус уже подано. 

У Тампере прибульців ознайомили з історією і тим, що є сьо-
годні. Місто промислове, але красиве пейзажами. На узбережжях 
двох озер, які пестують обабіч місто і його мешканців. Співучі во-
допади на річці, що його проткнули навпіл між озерами. 

І знову ліс. Знову настояний запах хвої, минулорічних грибів і 
чорниці. Часто око мандрівника сліпить віддзеркалення льоду над 
водною гладдю – це перші прояви весни. «Озер у цій невеликій 
країні понад шістдесят тисяч», – каже гід, а собак ще більше, проте 
бездомних – жодного. 

Раніше на братів наших менших туристи просто не звертали 
уваги, а тільки в’їхали в Лахті, впевнились, що гід говорив правду. 
Олексій навіть гадки не мав, що з ним може трапитись ось така 
оказія. 

Автобус зупинився. Всі вийшли. Навпроти супермаркет. Ще й 
моргнути не встиг, а в руках у нього кінець металевого повідка, 
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на другому кінці якого пес, мабуть, доберман. Десь читав, що такі 
є, бо в нас лише дворняги в реп’яхах. А цей гранд у кожушку-
безрукавці і мережаних панчохах мовчить, тільки очима водить. 
Ланцюжок Олексію тицьнула в руки якась рудувата бестія. Теж у 
кожушку і в такій короткій сукні, що й не скажи. Присіла в реве-
рансі і прошмигнула в магазин. Хотів прив’язати до велосипедно-
го парапету, а він: г-и-р-р…, і шерсть дибом. 

Стоїть як пень, а подруга гранда десь запропастилась. У групі 
регочуть, аж за животи беруться. Ледве дочекався рудої. А взагалі 
Лахті – це клас. Там трампліни та лижні траси світового рівня і 
люди привітні, і наїстися можна – шведський стіл. Це теж уперше, 
і скуштувати хочеться всякого. І куштували. Особливо жінки після 
своїх різносолів. Понакладали в тарілку всячини: три сорти сала-
тів з перцем, із сметаною і оселедцем; гриби і мармелад, заливна 
форель і затирку із диких груш з медом. Спочатку смакували, по-
тім не дуже, а доїдали силоміць, бо комісар сказав, що у фінів за-
лишати недоїдки не прийнято. 

Над вечір запропонували сауну. По-фінськи. «А це як?» – за-
питали. «Жарко в парній і холодно в басейні, але там всі голяком 
не залежно від статі». Дівчата ні в яку: «Та ви що, показилися?» – а 
хлопцям захотілося. 

– Знайдіть для першого виходу хоч набедреники, щоб хоч трохи 
прикрити грішне тіло, як у аборигенів непролазних джунглів, бо у 
нас лише сімейні труси і нас можуть не зрозуміти. Таких пов’язок 
знайшлося лише три. Розіграли на сірниках. Випало директору за-
воду залізобетонних виробів, муляру з будуправління і Олексію. 
Проте до загального басейна не дійшло. Дома звикли до березових 
віників, а тут їх не дали. У парильні поскидали набедрені і почали 
хлистати один одного. А там 110° С, і попекли шкіру. Обійшлися 
душем і ще днів зо три охкали, бо пухирі лопались і лущились. 

А ще Олексій запримітив, що вище званий директор уже шос-
тий день канючить у співвітчизників недопалки.

– А де твої марки? – запитав, – мо’ посіяв чи, може, буржуйські 
гангстери притиснули у темному кутку і відібрали? 
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Той почервонів, запросив Бальму в сторону і зізнався, що після 
того, як надивився реклам в Хельсинки – не витримав і нищечком 
уночі, коли товариші спали непробудним сном, таки сходив у кіно-
театр. За вхід всі марки і вишкріб. 

«Це теж капіталізм», – подумалось Олексію, але промовчав. 
А на свої дванадцять карбованців, що поміняв на валюту із-за 

«бугра», привіз дружині кримпленову трійку і чоботи-панчохи, 
яких навіть у Києві модниці не бачили. Собі купив болоньєвий 
плащ на заздрість пліткаркам із під’їзду, а колегам авторучки з 
німфами, які оголялись, коли починаєш писати. На кордоні фінам 
таке не вдивовижу, їм хоч голу гумову бабу вези, а наші або не по-
мітили, або німфи до «порно» явно не дотягували. 

 Окрім порнокіномана, проколовся і керівник райміжколгосп-
буду.Чи йому мізки повернуло, що так себе нагрів. Заядлий мис-
ливець не витримав спокуси і придбав фінський ніж із ручкою з 
ніжки козулі, а наші відібрали: «Не положено, холодна зброя». 

Плащ із болоньї давно зносився. Олексій форсить у нашому ще 
кращому, згадує країну тисячі озер, а з голови не йде думка про 
те, що «вояжі» чи знайомство з буржуїнами були початком кінця 
Великого і Могутнього. І заздрість брала, і злість закипала, доки 
не з’явились три богатирі. У Бєловезській пущі. Потеревенили і 
розійшлися на свої кутки, а там хоч трава не рости. І хочеться ви-
голосити їм і сьогоднішнім: «Не фертітє.., шановні!»

ПОВЕЗИ ТИ МЕНЕ В ГІМАЛАЇ

Тяга до мандрів у Олексія Бальми була ледь не з колиски. 
Заб’ється у дальній куток під столом, а баба Улита його шукає: «І 
де воно, замурзане, запропастилося?». А він сидить, колупається 
в носі, сопе потихеньку і мовчить. Влітку совався голим задом і 
прасував бабині грядки вздовж і впоперек, а вона лається: «Що це, 
ти, голопузе, тутечки навитворяло?».

 Як уже зіп’явся на дві – ховався і надихався в коноплях. Баба 
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шукає-шукає, а він неначе закляк. Аж мати з лозиною: «Вилазь! 
Наркоман! Зараз я тебе почастую...»

Гойдався на хвилях в кориті і часто блукав у лісах.
А вже тринадцятий минало – він пас дівчаток за селом.
У чотирнадцять млів від жаху і насолоди у хвищу на даху ва-

гона від самої Мельні і до Конотопа – мчав до технікуму або від 
нього. 

Уже жонатим склав із запчастин і металобрухту щось схоже на 
ГАЗ-21 і навіть оленя з одним рогом на капот приклеїв. Почав гай-
сати по полях і долах.

 Одного разу порадили Скадовськ: «І тепло, і комарі не куса-
ють».

 Їхав без зупинки і пересадки з темного і до темного. За штур-
мана дружина. Вказівки дає по мапі: «Куди тебе несе? Тобі що, 
повилазило? Це ж не туди». Повертався і знов кермував.

 Нарешті доїхали. Впустили його і машину у загородку з ворин. 
Намацав у темряві, де вода хлюпає, і сяк-так натягнув на пісочку 
намет. Аж упрів: «Охолоджусь у самому Чорному синьому морі». 
Розбігся по пісочку, заплющив очі і плюхнувся в темряві у роз-
бурхані хвилі.

 Метрів із шість рив носом дно морське і розштовхував одино-
ких медуз. Піднявся, а там старому горобцю... лише до колін. На 
вухах водорослі, а у плавки аж два бички забилися.

 Ранком розмотав вудку, послав за вітром поплавця, а він не 
тоне, зараза. «Зайду хоч по коліна». Іде-бреде: вже й берег поза-
ду, в тумані, а де небокрай – земля маячить: «Може, Туреччина? 
– а коліна сухі. Зате тепло і не втопишся, а про комарів збрехали. 
Вернувся на берег, а там як вимерло. Всі в машинах і палатках, а 
комарі як налетіли з очерету із лиману, гудуть як бомбовози, а жала 
як у шершнів».

 Дивиться, а дружина сидить на штурманському місці з мапою 
в руках: 

– Рушай назад, на Десну! Заїли, наші добріші.
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Іншого разу вона ж тицьнула пальцем на мапі в Лазурне, що на 
Херсонщині. Поїхали.

 Метр від берега, а вже по шию. Берег піщаний, вода крижана 
як біля Шпіцбергена, а на березі за тобою прикордонник зирить, 
щоб не рвонув кролем на берег південний, де тепло, і не злиняв з 
його очей.

 А матраца надувного і не показуй – плавзасіб для втечі на чужі 
береги. До турків.

 І це ще не все. Заїздив у загородку в темряві, а через тиждень 
виїздив як сонце сяяло. Дивиться – ворота заварені. Чи хтось при-
хватизував, чи викупив ділянку разом з голопузими відпочиваль-
никами. «Плати, – кажуть, – за машину, за дружину і сваху, а за 
себе, задаваку, – втричі». 

 – Ось тобі й дикуном, безкоштовно. І на бензин додому не ви-
стачить. Виручили латиші і литовці, естонці й білоруси-машеров-
ці і вщент рознесли заварену споруду, неначе майданівці Будинок 
профспілок.

 – Більше ніяких загородок. Вільної волі хочу. Чистого неба і ла-
гідних хвиль. – Це воля  чи наказ Богом даної і єдиної, а сваха ще й 
підпрягається: – І щоб солі поменше сьорбати, рачкуєш по дну по-
під берегом, а хвиля дев’ята накриє, в роті гірке і їсти не хочеться».

 Вибрали берег нічийний поміж Приморським і Маріуполем на 
Азовському морі, і щоб ніякої цивілізації. Про це місце вони чи 
краєм вуха десь почули, чи сорока їм на хвості принесла, але до 
Олексія пристали як шевська смола: «Вези та й годі». Берег ви-
явився високим і крутим, зате і  море видно далеко. Місце, бачать, 
ще до них насиджене і трохи занехаяне, бо в заростях шовковиці 
з тильної сторони, якщо стати проти сонця, ягоди вибірково, де 
спіліші, вже об’їдені та від цукерок обгортки валяються, неначе в 
метро.

 Зате східці до води хтось підправив лопатою, акуратненько, 
неначе рідній тещі. Петляють зі сходу на захід, то вниз то вгору, 
неначе серпантин в горах Киргизстану. Щоб на них розійтися, і не 
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думай. А якщо одному, то чи вниз, чи на верх – зручно. Півгодини 
промацаєш двома руками розпечену сонцем глину і ти вже загора-
єш на пісочку, якщо море спокійне. А як бурхливе, звішуй ноги з 
обриву і виглядай з моря погоди. Зате вночі з моря віє прохолодою. 
На обід ні сваха, ні дружина не піднімаються, бо і довго, і неохота. 
Закуску і пиво опускав на мотузці. А, не дай Боже, з неба крапне, 
тоді і пляжниць хоч за шию канатом витягай, бо на альпіністській 
трасі слизько. Зате вволю наїлися бичків. Мартовики називаються. 
Сірі й дебелі. 

 Відпочили як треба. Животи поспадали, зате м’язи і на біцеп-
сах і на жижках зміцніли. От і вір чуткам.

 Черговий раз сваха мандрувати не захотіла. І дружину теж лед-
ве вмовив. І знов на Азовське. Але умови не те що набагато кращі, 
а навіть комфортні: балонний газ і посуд на вибір. І не в наметах, 
а у вагончику.

– А бичків там, як сміття.  Кнути – називаються, – каже дирек-
тор інституту «Цівільпромбуд», – довгі, як вужі і чорні, як смола. 
Таких мені уже доводилось ловити. І юшка з них не погана, а сма-
жені  – за вухо не відірвеш.

– Якщо не в наметах, то і я з твоїм онуком і сином поїду, – на-
просилися й невістка. У  ГАЗ-21  набилися  як оселедці.

Уже і Перекоп, і Джанкой проїхали. Вже і вечоріє, а до моря ще 
як до сонця. Нарешті поворот на Леніно, ще поворот на Семенівку, 
а далі вже невпорядкована дорога потяглася на вершину гори, на 
якій під самим небом бовваніє вагончик. Ще трохи, і ми біля нього. 
Навколо краса неописана. З трьох сторін через вечірню млу про-
глядається море, а із західної – блимають кілька вікон як лампадка 
на покуті у селі, що якимось чином приліпилася до підніжжя гори.

 – Куди ти мене привіз?– запитує невістка...
 – Казали, що тут чудово, як у Богів на Олімпі...
Вагончик шикарний, металевий. У прихожій газова плита з ба-

лоном і посуд, який хочеш, але половина немитого. «То ваш», – 
каже молодичка, що виглянула із правих дверцят. 
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– Наліво наші апартаменти, – каже Олексій. Клацнув вими-
качем. Бачать – у торці невелике віконце з решіткою, а справа і 
зліва застелені простирадлами у мережку двоповерхові нари як у 
в’язниці. І жарко як у парній. У пеклі, мабуть, прохолодніше. Пів-
денне сонце, закупорений металевий ящик і белебень.

 – Спи ти тут сам, батечку! – каже невістка, – а нам віддай твій 
одномісний намет. Якось влаштуємось. Сваха і дружина захопи-
ли нижні місця, а Олексій із внуком здерлися на другий поверх. 
Відкрили двері, ввімкнули вентилятор, завбачливо приготовлений 
тим, хто їх сюди спорядив. «Спокійної вам ночі!» – і вже думав, що 
засне. Як-не-як, а цілий день за кермом.

Вентилятор спочатку тихенько загудів, потім розгойдався і по-
пер у вагончик розпечене за день сонцем, настояне на полинах по-
вітря. Змахнув свою постіль на долівку. «Може, там врятуюсь». Та 
де там: на ліве вухо наступає дружина, на праве – сваха: «Розлігся 
тут на дорозі, як пан. Ми забираємо внука і розкладемо диван у 
машині, може вона вже охолола. Якщо у тебе вітер у голові і ти нас 
сюди привіз галасвіта, то розкошуй без нас і з комфортом». Терпів, 
доки вентилятор не завив і видув його з вагончика. Заліз під ма-
шину. А там комарища! Кусючі і жала, як шприц наркомана. Роз-
кошував з ними, доки не подохли, як наковталися випарів бензину.

Ще всі спали, а він – на риболовлю. Дорога вниз, іти легко, аж 
заносить. Присів на брилі із граніту, позад теж брила вище його го-
лови, а неподалік, і те ж на брилі, – сусіда з вагончика: «На черв’яка  
кнути  не клюють, – каже, – вони самоїди». Олексій сушити голову 
не став, начепив жирнючого виповзка, якого ще вдома виколупав 
на дачі, і таки одного бичка ледве заарканив. Порізав його на шма-
точки, підчепив на гачок і пішло, як по маслу. Тільки знімай кнутів 
одного за одним. Нахапав майже повне відро. А вже і припікає. 
Роздягся до плавок, а воно ще більше підсмажує твоє грішне тіло. 
Хоч і між каменюками, а все-таки охолоджусь. І шубовснув. Ви-
ринає, а перед ним, може за метр, стирчить зміїна голова. Очима 
кліпає, а зліва – теж. Рвонув на брилу, а за спиною зашипіло. Огля-
нувся, а з щілини теж змія. Біля вуха. Не чорна, а в клітинку «Геть з 
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моїх очей!», – закричав і затаїв дух, а сусіда: «Так це ж бичколови. 
Якщо і вкусить – то не помреш. Може, температура і підскочить до 
40° С. Штиркнуть укол, вона і спаде».

 – Нічого собі бичколови, хай вони подохнуть разом із кнутами. 
До вагончика добирався півтори години, бо високо. Доки їли 

юшку, розповів про море і про своє горе.
– Сам ти там і пурхай, бичколов! – хором закричали. – З самого 

ранку збирай манатки і поїдемо на Чорне – у Феодосію.
Приїхали, а намет одномісний, з посуди – три чарки і два сірни-

ки. Отож назад, у Чернігів, на пляж золотий.

 – Не хочу ні синього моря, ні розбитого корита, ні рибки золо-
тої – повези ти мене в Гімалаї! Чи в Кордиль’єри, чи хоч у Карпати. 
– І так допекла, що хоч з мосту та у воду. А в останній день перед 
відпусткою зателенькало: «Приїздіть в Лагодехи. Вже тиждень 
розкошую після ювілею матусі (їй сімдесят стукнуло) в знамени-
тій Кахетії, – розхвалює на всі лади своє місце перебування його 
водій. Олексій згадав, що його матір, гречанку, ще чорні полковни-
ки витурили з Греції чи вона сама втекла і поселилась в Алазань-
скій долині, у передгір’ї Великого Кавказького хребта, у самому 
куточку між Дагестаном і Азербайджаном. Це те, що потрібно, не 
гірше Гімалаїв. І вмовив: «Поїду», – каже дружина.

Два дні рився по мапі, де та Лагодеха, і таки відкопав. Прики-
нув курвіметром. Так це ж тільки в один кінець як тричі туди і 
назад у Карпати: «Боюся, – каже, – чи витримає моя старенька?» 

– Це я – старенька? Ти дивися мені, діду, бо в Америку поїду. 
– Так я ж про свою Волгу ГАЗ-21. 
Але натиску не витримав і подався на край світу. Ось вони вже 

минають Керч і під’їхали до поромної переправи. Черга навдиво-
вижу не велика. Попереду грузин, теж на двадцять першій, але но-
вісінькій, чорній, аж виблискує. На поромі прилаштувався поряд.

 – Ти бачиш, – це як через Десну у весняне водопілля, – захоп-
лено вигукує дружина, – навіть Кавказ видно! Це як у нас Анисів 
– і, мабуть, накаркала.
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Грузин ще посилав у повітрі поцілунки на берег любові, який 
щойно залишив, а звідти йому махала руками і хусткою, заквітча-
ною трояндами, струнка молодичка. І чи вітру нагнала, чи прокля-
ла невірного, а воно і закрутило. 

Спочатку вітерець погладив бороду грузина, в якій уже війнула 
сивина, хоч, може, біс ребра ще й не залишив, а потім – неначе 
сказився. 

Рвонув, завмер і знов шугнув, і катера гойднув, задер його кор-
му як пелену Єсенінської берізки і десь сховався у його утробі, 
поміж машин і вкляклих пасажирів.

Машини, неначе вівці перелякані, збилися в отару, заскрегота-
ли бамперами, а водії – зубами. 

Завило і застугоніло, і гори хвиль накочувались за валом вал, а 
берег протилежний.., то виринав, то потопав.

 Грузин забігав на палубі як оглашенний! Запричитав. На берег, 
що залишив, посилав: «Где же ты, моя Пэнэлопа?», а на той, куди 
зібрався: «Где же ты, моя Сулико?» 

Може, вона саме і допомогла. Як ото у Толкунової: «Я разведу 
беду... руками». Поступово море стихло і затаїлось.

Берег зустрів поліщуків непривітно. 
– Які там тобі гори? Кавказ називається, – бурчала дружина, – 

як на Лісковиці, і он бачу село Кучугури, як біля Батурина.   
– Ще не вечір, все ще буде, – відповів.
І справді. Скоро дорога запетляла понад морем, горами і дола-

ми. Дружина охала і ахала, мліла від побаченого і ойкала: «А де ж 
я знайду мумійо!».

Проминули Геленджик, Сочі, Гагру і Сухумі без зупинки, бо до 
мети ще як до неба.

Зупинились на ночівлю лише в Очамчірі, де дорога круто по-
вертає вліво і втікає від моря. Ночували в наметі і лаялись за му-
мійо.

 І знову ліс та гори. Олексію запам’ятались корови-скелелази. 
Вчепиться у стовбур дерева над проваллям і об’їдає листя як коза. 
А на дорозі їх, як і в Індії, обминають. 
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Уже і до Горі не далеко. «Може, дотягну до міста. Відвідаємо 
музей вождя всіх народів та, може, і бак поповнимо». Ще метрів 
сто, аж бачить, зліва до скелі притулився бензовоз. Зверху у кепці, 
схожій на невеличкий аеродром, і з носом, якого б вистачило на 
трьох, сидить грузин, грається з шлангом як пастух канчуком.

– Ей, кацо! Який бензин маєш? 
– Продаю за дев’яностотретій. 
Залив повний бак, ще й каністру в запас, а воно і боком вийшло. 

У моторі вмент заляпало – це клапани, неначе брязкало у трохи 
зношеному бубоні. Швидкість спала, але їде, – це ж вам не якась 
там буржуїнська машина, а ГАЗ-21, склепаний по образу і подобі з 
«Победы». З горем пополам доїхали до відомого всім Горі.

У музей розхотілося. Ламати голову не став, покотив далі.
Уже і Тбілісі, а там такі водії, що їм і Київ позаздрить. Обга-

няють тебе і зліва і справа, сигналять як на пожежу, а той, що із 
поромної переправи, ну той, що на чорній Волзі, мимо Олексія 
шугонув на такій швидкості, що аж вітром обдало: «Где же ты, моя 
Сулико?», заметляв у щілинах між такими ж як і сам. І ніяких тобі 
аварій. Олексій теж заплющив очі і рвонув – у нього броньовик ва-
рений і переварений із нержавійки, важелезний як танк, та й дви-
гун, як на диво, розхорохорився. Знай наших!.. Хай обминають. І 
пронесло. Незабаром і на трасу до Лагодехи виїхав. 

Дивиться аж дорогу як шлагбаумом перегородили три богатирі: 
руки за спинами, животи повипинали, ноги криві, горбоносі і в 
міліцейській формі. Утупились на номер: «ЧЕ-ЭН...ЧЕ-ЭН...»

– Та з Чорнобиля я, – каже Олексій.
– Ах бэдны, бэдны… ежай, ежай… – і розступились.
Через триста метрів знову стоять «ЧЕ-ЭН...ЧЕ-ЭН... можэт из 

Читы?...»
– Так звідти ж і їду, – каже Олексій
– Ах как далэко.., бэдны, бэдны, ежай, ежай!
Зупиняли й ще: три чи чотири рази, але проскочив і без утрат. 

Лише у Лагодехи довідався, що кожна така зупинка місцевим об-
ходиться у «пэдэсят цэлковых» або навіть і сто, якщо не вилізти з 
авто, навіть якщо ти нічого й не порушив.
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 Після того, як над горизонтом дружина узріла засніжені вер-
шини Великого Кавказького хребта – до Лагодехи ще їхали майже 
півдня. На першій же вулиці їм чистою українською мовою вказа-
ли садибу, де проживають батьки його водія. Під’їхали. Біля двора 
«Газик». На такому, може, ще й Рокоссовський їздив на зустріч із 
Жуковим. За огорожею дерев’яний двоповерховий, але трохи по-
хилений, особняк. Поряд альтанка, любовно оповита виноградом. 
По середині стіл. На столі графин чачі, полумисок сиру сичужно-
го, лаваш, таріляга різної зелені і величезний, неначе Гришка Роз-
путін, грузин з орденськими колодочками на лацкані вилинялого 
кителя. Сидить і сам із собою чаркується. 

Рипнули хвірткою, зайшли: «Так ось який батечко у мого во-
дія», – подумалось. Похристосувались. Випили по чарці, а той уже 
виходить до машини.

– Меня зовут Абдула, я у Оленьки был. Приезжайте в гости. 
– Сідає в машину, повертає ключ запалювання, а із глушника як 
гримне, неначе гармата козака Галетея перед Водохрещем. Усіх 
оповило димом. У двигуні захлюпало, неначе поросята у драному 
кориті. А вона ще й завелася, поволі зрушила з місця і покотилася 
в сторону недалекого лісу. 

Аж тут і водій Олексія підходить з малесеньким чоловічком. 
Може, і до носа не дістає. «Знайомтеся, це мій батечко, на базарі 
підторговує всякою всячиною».

– А отож хто воссідав за столом неначе пан Троєкуров?
– То був друг і товариш нашої Оленьки. Він азербайджанець. 

Два кілометри лісом за кордон і його маєток. Він моїй мамі волось-
кі горіхи і фісташки, а вона – графин чачі, бо в них заборона. А ось 
і Оленька на поріг: «Була в Білоканах, на базарі», – це теж майже 
поряд. Місто велике, але за кордоном. 

 А люди вони дуже гостинні. На стіл все краще, що у них є. 
Господар вживає тільки вино «Сапераві» маленькими чарочками  
як і його син, а господиня з Олексієм – чачу. Стограмовими. І вза-
галі, у Лагодехи, де кожен третій двір українці, – дверей ні від кого 
не зачиняють. Ось і до них на вогник забрів незваний гість. Віком 
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як і Олексій, але красивіший уп’ятеро. Борода вже сивувата, але 
пишна, як у Шаміля, чуприна густа і хвиляста, неначе у Гнатюка. 
Старшого. Брови, як дуги і темні, як ніч, а очі сині-сині, буцімто 
він і не грузин зовсім. Та й ім’я – Хасан. А коли ще й затяг після 
третьої чи четвертої чарки: «в’юга змешала, зэмла з нэбо…» – то 
дружина на Олексія вже більше й не дивилася.

– Його всі пригощають, – каже Оленька, тоді як він уже відкла-
нявся. – Бандюга, якого світ не бачив. Із тюрми не вилазить. Звів 
із світу вже не одну молодичку. Душогуб. Його всі бояться, тому й 
заходить, куди захоче. А свого гнізда так і не звив, бо у нього вітер 
у голові, хоч вона вже й посивіла. 

Гостей на ніч розташували на другому поверсі з балконом на 
весь фасад. Дуже парило, відкрили навіть вікно і поснули. 

З гір, до яких рукою подати, потягло прохолодою, потім блис-
нуло і загриміло. Розпочалася горобина ніч. Черговий удар грому 
– вікно брязкає, і Олексій прокидається ... а у вікні як на долоні 
силует Хасана! Олексій, ще сп’яну, підхоплюється, видихує міць 
своїх вже не парубочих грудей і замахується, щоб заліпити Хаса-
нові у вухо. 

За мить до удару його зупиняє оклик дружини: «Ти що, здурів! 
Чи з неба впав?» 

– А де Хасан? Придивляється, а вона якраз зачинає вікно, щоб 
не влетіла блискавка. «Мабуть, не Хасана, а чачі потрібно остері-
гатися», – подумав. Раненько, ще тільки сіріло, пішов у розвідку на 
притоку Алазані. Вода із гір після зливи мутнувата. А гори навис-
ли над головою і холодять. Вода мілка поміж каміння, проте після 
чачі вона – благодать. Вийшов на берег, приліг там, де «Два камені 
мої, два камені». Щось муляє. Відкрив очі і бачить, що він: 

Лежить один, серед каміння, голий
І зовсім йому нічого сказать 
Тій, що сидить – грузинці напівголій, 
Бо є табу і є за нею рать.
В її очах століття зупинились
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І біль, і радість, і любов, 
А ще, в очах її іскрилось –
Бажання, щоб зігріти свою кров.

А тутечки ні сіло, ні впало і де тільки воно і взялося: «Що вже 
перегрівся? Альоша!»

І зникло світло скрізь...
А потім він: «...проплакав аж до ранку, рясним дощем невтіш-

них сліз». (А це вже О.Олесь).
За два дні так охолодилися у протоці Алазані, що і на деснян-

ський пляж захотілося. Почали збиратися, а Оленька:   
– Так вас же Абдула запрошував, а ви обіцяли.
 Три кілометри від дому ґрунтівкою. З них один лісом, і машина 

вперлася у шлагбаум. Звичайна ворина із товстелезного фундука. 
На ворині сидить, обіпершись на берданку, прикордонник. Чий він 
не розбереш, але, видно, що з місцевих. 

Заглянув у салон: «Оленька? До Абдули? З гостями»?– ось така 
обізнаність і запопадливість перед жінкою, яку поважають від ма-
лого й до старого у всій окрузі.

Ще з кілометр, і перед гостями відкрилася величезна поляна з 
куртинами фундука і розкішного волоського горіха. Перетинають 
вбрід невеличку річку, біля якої п’є воду ціле стадо бичків-дволі-
ток. Це вже угіддя Абдули, гектарів, може, з десять. І бички його. 
«Хіба таке можливе в Союзі?» – запитав.   

– Так він кавалер трьох орденів Слави. У нього ще й город, 
може, з п`ять гектарів. Овочі два рази на рік – і все в Москву. 

– Оце так живе! – зауважив Олексій.
– Так у нього і жіночок три: місцева, осетинка і українка. Та й 

віком усі різні. Самі побачите. «Мабуть, і терем там високий...» 
– майнуло в голові. Аж ні. Невеличкий гарем з кухнею і окремо 
щось схоже чи то на чум, чи на повітку Дочинського Світована. 
Поміж них довжелезний дощатий стіл із лавами для гостей. І біль-
ше нічогісінько. Лише за кущиками ялівцю проглядається щось 
схоже чи то на лазню, чи на туалет. Туди вузенька стежина про-
топтана.
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– Живу на природі як Лот із дочками.
Поряд з ним стоять всі його дружини і до землі кланяються 

гостям. Повів бровою, і найстарша повела свій виводок на кухню. 
Там вона гриміла ополониками, середня носила, а найменша на-
кривала стіл. Вона – українка. Закінчила Київський університет і, 
окрім подружніх обов’язків, виконує ще й роль перекладачки для 
старших. Ті, окрім «Дай» і «На», більше ні бе, ні ме. 

За столом чого тільки немає: м’ясо, бринза і ковбаси, гірка ана-
насів, сир сулугуні і фісташки, сік з малини аж дві пляшки. Вже 
і шашлик з баранця подали, а чарок немає. Їх і добрячий графин 
чачі дістає із бездонного кошика Оленька. Синові й дружині Олек-
сія на вибір: «Сапераві» і «Алазанська долина».

Гості з господарем обмінюються тостами, а його дружини сто-
ять на відстані витягнутої руки за спиною чоловіка. Їм «не поло-
жено». Будуть обідати після гостей. Чи звичай такий, чи з узурпа-
тором живуть? 

На дорогу отримали півмішка фундуків, відро фісташок і це-
берку сиру, скрученого як канат пароплава.

А дружина таке придумала, що й на голову не налазить: «Поїде-
мо, – каже, – навпрошки. На Ростов-на-Дону. Через море не хочу». 
Неначе її муха вкусила.

– А ти хіба не знаєш, що там же Крестовий перевал і Дар`яльське 
провалля. Це ж у саме піднебесся, а дорога так і називається «До-
рога Небесної ущелини».

– То й що? Ближче до Бога, а там, де ти возив, – до породження 
пекла. Тією дорогою, хоч убий, – не поїду.

Знав, що сперечатися марно, лише час гаяти. І поїхали. Від Тбі-
лісі до Владикавказа лише 206 кілометрів, а тягнулися майже пів-
доби.

 – Кавказ піді мною! – такого не було. Був Олексій весь час під 
ним, затюрмлений у автівці. Втупився на розбиту вщент дорогу, з 
острахом чекав, куди ж вона зникала, неначе в повітрі, в черговому 
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завитку: «...А що там, за поворотом?» Чверть за чвертю, в натяжку 
дерся у захмарене піднебесся і лише сопів.

Задавлений вершинами, скелями, мороком у тунелях і безоднях 
і страхом, щоб не закипів двигун і не відмовили гальма. А у праве 
вухо весь час шипіло: «...не спіши, не спіши, коли жіночка про-
сить...». І ось він, нарешті, перевал. Тільки тепер він зрозумів, що 
означає: бути на сьомому небі.

А сьогодні, на перевалі духу, згадується лише гора Казбек, 
хрест на перевалі і коза-верхолаз, що дерлася на скелі біля якоїсь 
напіврозваленої церкви. 

 У наметі, біля Ростова-на-Дону, добу відсипався, і йому ма-
рилось розбите каменюччя дороги і мокрі від поту «кацо», що її 
постійно ремонтували.

– Пора вже й додому, – чує чи то побажання, чи наказ і перспек-
тиву на майбутнє: 

 Не поїду я більш в Гімалаї
І не хочу пірнать в синє море.
На базар промайнусь на трамваї, 
Де Хасан продає помідори!

– І понесло ж мене, дурня, навпростець. Краще було б збути 
першому ліпшому грузину свою тарантайку і – літаком до Києва. 
Або сам, або з тією, в чиїх очах зупинились століття, а, може, й 
вічність.



     

2. Вірте чи не вірте2. Вірте чи не вірте
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  ПОГОДА І НЕГОДА 
 

Це вже не сон – це вже весна      
Безсонна бродить, як мана... 

(І. Драч)

Доки Олексій Бальма непоспіхом дійшов з базару до свого ко-
мунального закутку, його ліва панчоха змокріла і задубіла, аж ногу 
зсудомило. Ще й сезону не проходив, як у розрекламованих ного-
ступах захлюпало.

 – От тобі й на... – розсердився, – мабуть, китайські втелющили.
 Уже перед самим під’їздом, минаючи брудну калюжу талого 

снігу, в голові тенькнуло: 
«Я не люблю весну: 
Скучна мне оттепель; вонь да грязь, – 
весной я болен; 
Кровь бродит; чувства, ум, тоскою стеснены, 
Сурово зимой я более доволен.

Ці слова Олександра Пушкіна нагадали Олексію, що довгоочі-
кувана весна вже на порозі, а його кров дійсно зануртувала і ви-
магає чогось такого, що і біс його не розбере: «Мабуть, поїду на 
дачу...»

Ще ні світ, ні зоря, а він уже на автозупинці. А там: «Матінко 
моя! – весь майданчик окупували риболови-любителі з пішнями, 
коловоротами, ящиками і рюкзаками. Вони задовго до відправки 
автобуса збираються, щоб втрапить на перший рейс. Може, й не 
влізу...?».

– Проте вліз, а вірніше його внесли, затиснувши між ящиками 
і льодорубами, і хлюпнули, як мокрого карася, на чийсь сундучок.

Доки трясся до садівничого товариства розхлябаною маршрут-
кою по ніким не чищеній і розбитій вщент дорозі, що хтозна-коли 
була асфальтована, додав собі настрою ліричним Олесем: 
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 Дзвенить на вулицях сріблинь, 
Неначе дзвоники: тінь-тінь, 
Спинись, прислухайся на мить, –
На річці крига вже дзвенить.

Сяк-так доїхав, не зазнавши ніяких ушкоджень. Рибалки знову 
винесли його з маршрутки, з гиками і гаками пірнули в туман до 
затону Десни, що крутою дугою тулився до товариства «Інкогні-
то».

Небо вже дихало сивим спадаючим туманом. Олексій ступив 
на ганок своєї «фазенди» фінськими «Норфінами» сорок третього 
розміру, які забезпечують комфортні умови навіть за -35о С, і його 
єство наповнилося відчуттям нового навколишнього дивосвіту.

У навколишній тиші м’яко, але якось дзюркотно чмокали ще 
прохолодні краплі: буль-буль, чмок-чмок, зриваючись з прозорих 
сріблястих бурульок, що шеренгою нависали з самого краєчку 
покрівлі даху. Вони вже прорили потічок між снігом на бруківці: 
чмок-чмок, а фіранки будиночка сльозились від туману, що хвиля-
ми накочувався з невидимої водойми. З подивом зиркав, як сніг не-
наче хтось їв. Він танув прямо на очах, злягався і перетворювався 
у водянистий кисіль.

 У густому просторі, що полонив Олексія своїм зволоженим 
покривалом, відчувались якісь невловимі, але стійкі запахи: чи то 
перші прояви пробудження саду і прибережних кущів верболозу, 
чи то притомлений туманом і наповнений духом весни сніг від-
давав накопичений за довгу зиму запах хвої вічнозеленої туї, яка 
вартувала алею і вхід на ганок, і ще, мабуть, залишки п’янкого аро-
мату минулого літа з осиротілого за довгу зиму сіновалу.

 Отож, на повні груди вдихаючи ті пахощі, остаточно впевнив-
ся: це вже весна: 

 Жує туман сніги понад Десною, 
Бруньками переспівує лозняк:
І вороння парується по двоє: 
Весною вже запахло як не як.
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– Краще від Василя Буденного не скажеш, – подумав Олексій і 
ступив на поріг.

Одного вільхового пенька, спаленого у найменшому за розмі-
ром бельгійському «Булер’яні», було достатньо, щоб у кімнаті від-
чулося життєдайне тепло. 

Олексій уніс ще оберемок дубових рубанців і підтопив 
буржуйку-кам’янку «сам придумав – сам зліпив», що обігрівала 
невеличку сауну. Парна в ній лише на одне лежаче і двоє сидя-
чих місць, а душова кабіна одного вміщує. Кам’янку змайстрував 
з товстостінної сталевої труби висотою з метр і 92 сантиметри в 
діаметрі, яку свого часу виміняв за пляшку оковитої на звалищі 
металобрухту. В неї втиснув і водонагрівача, який до того ж ще й 
душову кабіну обігріває.

Через годину можна заходити в парну: +90° С. Якщо плеснути 
на каміння півстакана пива або настою духмяних трав, температу-
ра підскочить до 100° С, але пар сухий.

Вісім-десять хвилин достатньо, щоб ти розпочав плавитись, 
проте ніяких віників чи опахал, бо обпече шкіру.

Після другого заходу Олексій, як його навчили у Фінляндії, 
майнув голяком у кінець городу і, як ошпарений, шубовснув у опо-
лонку. Він знав, що в цю пору на дачах ні душі, лише ворона з де-
рева водить за тобою своїм злодійським оком і неначе розмірковує, 
щоб у тебе поцупити.

По волі піднімає голову з води, розплющує очі і заклякає: «Бо-
женько ти мій! Царице небесна! Одверни і заступи...» – на проти-
лежному березі водойми, метрів за п’ятдесят широкими східцями, 
без поспіху, плавно, як лебідка, у квітчастому кімоно бозна-звідки 
взялася і спускається до своєї холодної купелі молодичка краси 
несказаної. Знімає з себе кімоно, а Олексій, щоб його не помітили, 
знову пірнає.

Сидів у холодній воді затаївши подих, доки витримали легені. 
Тихенько виглянув, а вона, як гусочка, плещеться. Проте тутечки 
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ж не Фінляндія – голяком не побіжиш. Уже і закляк, і терпець у 
нього урвався, і синіти почав, вже подумував, щоб всю красу свою 
чудову явити у неї на виду, а потім дременути у свою парну. Аж 
тут русалка піднялась по драбині з ополонки, обтерлась рушником 
і, не одіваючи кімоно, поволі похитала еротичними стегнами вгору 
до своєї лазні. Олексій як пробка вилетів з ополонки і скам’янів на 
місці як статуя Апполона. Його почало кидати то в жар, то в холод, 
доки німфа не зникла за огорожею. Знову відпарювався, згадав, 
що скоро настає 8-ме Березня і почав віршувати: 

Віхола ще можливо й завіє, 
Припорошить сніжком первоцвіт, 
Зупинити ж весну не посміє
І птахів перелітних приліт.
І пробудженню все вже радіє, 
Талим снігом вирує струмок.
Він воркує весняні події, 
 Міжнародному святу жінок.
Я теж Вам, шановні, радію
І бажаю благ Вам Земних, 
Щоб збулися всі Ваші надії
І весняних Вам днів чарівних.
Хай ніколи не буде сутужно, 
Ні смуток, ні біль не пече, 
І слово знаходиться дружнє, 
Й чоловіче надійне плече.
Хай Вам зірку коханий дістане
З глибини неосяжних небес.
Хай життя Ваше казкою стане.
Ви гідні ще й інших чудес.

Мліючи від всеохоплюючого благодійного тепла згадав, що 
творчі люди відчувають зміни в природі по-різному: 
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Я помню ранило берёзу
Осколком бомбы на заре, 
Студёный сок бежал, как слёзы, 
По изувеченной коре. 

     (С. Васильєв)

Нарешті відчув, що життєдайні сльози залоскотали його роз-
печене тіло і з усіх відкупорених клітин потекло. Йому захотілося 
холодного квасу. Ковтнув і тут же згадалося й таке: 

И снова, как в детстве, 
Ты меня напои
Берёзовым соком...

     (М. Матусовський)

На світ Божий вийшов оновленим. Побачив подекуди закрайки 
підталого на водоймі льоду і згадав, що у лагідних водах затоки 
його чималеньке сімейство плещеться від самого Миколи Чудо-
творця і до того часу, доки Ілля напрудить у воду. А як же бути у 
квітні, на початку травня чи під час бабиного літа, коли в повітрі 
ще тепло, а вода ще чи вже холодна? Сауну теж не нагрієш, бо вона 
в середині будинку, коли надмірне тепло там не потрібне. Тобто 
настає період, про який дуже виразно сказав Тютчев: 

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром, 
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

І тоді вирішив: «Потрібен літній душ з підігрівом». Згадав, що 
старший син нещодавно привіз на його дачу як непотріб  ще досить 
пристойні двері з мережаними фіранками і оздоблені дерев’яним 
шпоном. Тобто стінки і двері вже є: «Покрию їх лаком для яхт і бу-
дуть вони слугувати не один рік». А ємність для душу лежить без 
потреби вже давно. Ще замолоду вициганив у замполіта льотного 
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училища підвісний алюмінієвий бак для літака. Перерізав на дві 
половини, щоб зробити катамаран, а потім для човна знайшовся 
інший варіант. 

За принципом «сам придумав – сам зробив» як тільки підсох-
ло і розпочав. З автомобільних шин, які вже своє відпрацювали, 
влаштував септик для стоків, забетонував приймальник з дубовою 
решіткою, потім звів стінки з дверей і з допомогою сусіда затягнув 
на гору ракету. Для кращого обігріву променями сонця пофарбу-
вав її в український двоколор.  Як і вчив у школі, вирахував азимут 
і направив ракету носом на північ. А воно виявилося, що в бік Мо-
скви. Ось тоді і почалося. 

Над дачею закружляли вертольоти без розпізнавальних знаків. 
Олексій каже: 

 – Наші! А дружна ні в яку: 
 – Ні, вони братнього народу. Валяй к чортовій матері свій екс-

клюзив чи на острів перетягуй, бо рознесуть дачу на тріски. 
 А вони кружляють і час від часу все нижче. Трохи запанікував 

і повернув носа ракети в сторону Кенігсберга. І тутечки як пошеп-
тало чи рукою зняло – жодного гелікоптера. 

 – Мабуть, «брати» були, – подумав, – якби ж знаття, то відразу 
б на Кенігсберг і налаштував. 

Умонтував у ємність плаваючого електротена і пішло: і діти, і 
внуки, і навіть дружина плещуться – тільки наливай.

А весна буяє «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями 
гудуть...». Ідилія.

Під вечір і сам наполоскався під теплими струменями. Нама-
гався згадати, що про весну говорив Маяковський. Напружувався 
так і сяк і не згадав. В пам’яті зринуло лише про молоткастий і 
сифіліс, а про весну – нічогісінько. Заліз на сіновал, а там два його 
томи. Цікаво, що він там говорив про весну. А вже спросоння дій-
шов до 335-ї сторінки, і йому здалося, що той писав добряче ви-
пивши. Тоді замість поета придумав сам: 
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Трах!
Гром перекинулся  
     как бочка, 
Пришла весна  – 
      Точка!

І приморений турботами весняного дня  провалився в сон.

Гарячий день розлив пекуче золото
І сам втопився в сонячнім меду...

     (Є.Маланюк)

Літо 2014 року видалося таким же спекотним і засушливим, як 
і перше повоєнне минулого століття.

Повітря в місті тремтіло задухою розімлілого асфальту, а пісок 
на узбережжі Десни пашів жаром і обпікав почорнілі тіла одино-
ких пляжників. 

Сонце сяяло в зеніті. Тіні прохожих стали короткими, неначе у 
карликів, і плавились на бруківці, як тільки нога робила наступний 
крок, а пожухла і прибита пилюкою трава  навіть уночі корчилась 
від нестачі вологи. Дантове пекло.

У небі ні пташини, ні комашини. Все живе тулилося до зем-
лі під шатами спраглих дерев і кущів. Стояла така тиша, що було 
чути, як прив’ялий полин бризкає нектаром присмаглих бруньок. 
Густо запахло жасмином.

У вухах Олексія Бальми дзвеніло від глухої, наче вата, тиші і 
раптом пробилося: 

 Ах лето красное! Любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты все душевные способности губя
Нас мучиш: как и поля – мы страждем от засухи –

(це знову О. Пушкін)
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Олексій набрав номер мобільника: 
– Кулєшов? Ти ще не спікся? Кажеш, що сидиш у трусах у по-

гребі і хапаєш ротом повітря як напівзаснулий окунь? Тоді краще 
телефонуй Проскурні, нехай лаштує свого причепа і майнем у Ве-
лике Устя до гирла річки Сейм, де вона єднається з Десною. Згода? 
Тоді я лаштую човна, вудки, ехолота і те, що потрібно від нудьги.

За відкритими навстіж вікнами автівки промигтіли приморені 
спекою, неначе вимерлі: Березне, Мена, Сосниця, промайнув міст, 
що навис дугою над Десною в бік Борзни і ось воно – Велике Устя. 
Теж зовсім безлюдне.

Серед села мандрівники побачили поряд з пивною, яку прикра-
шала вивіска «Благайна с раками», старезного діда. У злинялому 
солдатському галіфе, жіночому корсеті часів Єлизавети другої і на 
голому тілі, з шлейкою через плече, до якої було приторочено кап-
шука з самосадом, і в домашніх капцях на босу ногу з обрізаними 
носками. 

На голові в діда красувався вишитий хрестиком бабський очі-
пок, як дві краплі води схожий на тонзу папи Пія другого. В руках 
дід тримав пляшку «Мінскае піва» і раз по раз гучно сьорбав уже 
майже гаряче пійло.

 – Діду, а в ноги вам не пече розжарений на сонці пісок.
 – Та ні, я ж у босих ніжках.
 – Нічого собі босі ніжки, з яких визирають покручені подагрою 

пальці з довгими як у Конфуція і закрученими як у старого шуліки  
кігтями.

 – А порадьте, будьте ласкаві, діду, як нам дістатися на уступ, де 
Сейм впадає у Десну? Туди, де ловляться соми.

 – Спочатку їдьте тир да пир, а як тільки в’їдете в село Долин-
ське, зразу дуйте наліво.

 – Та ні діду, наліво ми і в себе в Чернігові можемо, а нам би на 
риболовлю.

 – Так я ж і совітую: спочатку тир да пир, а потім наліво, а со-
мів, то їх не бачимо й самі, бо їх видушили заблуди любите... та ну 
їх – губителі.
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 – Діду, а тир да пир – це як?
 – Так то ж грузинською – прямо й прямо. Ось такий діалог.
Розсміялись і поїхали. А наліво таки повернули. Перед ними 

розляглися луги і переліски. Сонце вже котилося з гори, а коман-
да однодумців виткнулася із прибережного лісу у найчарівнішо-
му куточку Поліського краю. Проте давно відомо, що святе міс-
це порожнім не буває. Його окупували ті, що лазять по печерах. 
Прибульців здивувало, що київські спелеологи замість того, щоб 
у спеку прохолоджуватись під землею, збилися сім’ями у зграю і 
на байдарках сплавляються по Десні від самого Коропа, де колись 
був «плавучий міст і баба Калачиха». Сьогодні це один з найбільш 
впорядкованих районних центрів Чернігівщини. Окрім цього, це 
мала батьківщина Кибальчича і відомого генерала авіації Руденка.

Від Коропа через дорогу навприсядки знаходиться село Жовт-
неве, де народився і зростав Надзвичайний і Повноважний посол 
України Петро Дмитрович Шаповал, а трохи далі і село Атюша, 
де в капусті знайшли Олексія Бальму. Проте, якщо перераховувати 
знаменитостей і далі, то і сторінок не вистачить.

Отака на них земля родюча.
Отже, ватажок бригади запитує: 
 – А чи довго, шановні мандрівники, ви будете сушити весла на 

цьому обітованому бережку?
 – Та ні, завтра по обіді і відчалюємо, – каже молодик, що пред-

ставився флагманом флотилії із дев’яти човнів.
 – У такому разі ми бронюємо це Богом дане місце, а ви, як ва-

тажок ірокезів, приходьте через годину в тимчасово розташований 
поряд з вашими вігвамами табір, щоб викурити люльку миру.

Розвантажуватися не стали. Лише одного намета поставили та 
похідного столика з сидячками. Дістали пляшку оковитої і шмат 
підчеревини. Сонце вже почало схилятися над лісом протилежно-
го берега Десни, аж тут із-за куща і флагман вигулькнув.

Ковтнули вогневої води за знайомство, потім за найдовшу пе-
черу в Україні. Більше поводир спелеологів не хотів, але третю за 
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здоров’я своєї половини та інших жінок експедиції таки вихилив 
і почав трохи хитатися, бо його непитуща душа не витримала гра-
дусів, що прибавлялися до тих, які не слабли і під вечір.

 – Боюся, – каже, – повертатись, бо у нас розпочинається вечір-
нє віче і мене, якщо не зажарять у багатті, то лінчують неодмінно.

На симпозіумі з трьох прибульців з Чернігова почали шукати 
вихід із ситуації і таки в одну душу і знайшли: «Підеш, Олексію, – 
каже Кулєшов, – повноважним послом до печерних людей як і твій 
знаменитий земляк до киргизів і дивись, щоб волосина не впала з 
голови їхнього вождя».

Дошкандибали в обнімку. Аж бачить: сидять півколом близько 
півтора десятка бородатих печерних осіб чоловічої статі і стільки 
ж їхніх чувих з розплетеними косами і в нічних туніках. Усі мов-
чать, неначе води в роти набрали і, не відриваючи очей, спогля-
дають на сонце, яке червоно сідає за ліс на протилежному березі 
Десни і віддзеркалюється у вирі, спричиненому злиттям двох зна-
менитих річок. І тоді Олексій розпочав.

Июнь на исходе. Вечерней зари
Горит полоса золотая.
Сидят, пиджаки подослав, косари
Буханку руками ломая.
Звезда появилась в густой синеве
И пали вечерние росы, 
И спрятав осиные жала в траве, 
Молчат голосистые косы.

Над плесом Сейму упала тінь з протилежного берега, Олексій 
помітив, як у миловидої жіночки, що сиділа в центрі віче, зблис-
нули рожево-голубі від останнього проміння сідаючого сонця очі.

Показуючи помахом руки на пейзажі, він продовжував декла-
мувати: 

Я люблю все голубое: 
Голубой далекий лес, 
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Бездну неба над собою
И озер слепящий блеск.
А под вечер, когда стлался
Дух сирени надо мной
Чей-то взгляд на век остался
В сердце – тоже голубой. 

Автора цих рядків Олексій не пам’ятав, а те, що вони були над-
руковані в альманасі минулого століття, знав напевне. І тут він по-
чув від тієї, що тут грає не останню скрипку: 

 – Іди вже, волоцюго, – і жіночка з голубими очима повела свого 
синьоокого флагмана, який до цього часу стовбичив поряд з декла-
матором і з кислою міною на обличчі переминався з ноги на ногу, 
на його законне керівне місце в центр півкола. Тобто він вийшов 
сухим із води.

Печерні люди, червоні обличчя яких, всупереч їхній професії, 
наповнившись енергією сонця від променів віддзеркалених вод-
ною гладдю, відтак зблискували в темряві від спалахів багаття, за-
гугнявили на відомому лише їм сленгу, а голубоока проводирша 
попросила ще почитати вірші про природу.

Олексій декламував не тільки молодих поетів, яких пам’ятав з 
часів Всесоюзного злету в шістдесятих роках минулого століття, 
а також Тютчева, Єсеніна про замальовки літніх сільських пейза-
жів, а закінчив рядками Іллі Рєзніка: – Я так хочу, чтобы лето не 
кончалось…

Усі відчули, як зітхає, насичений ароматами вечора, ліс, а тем-
рява стала нудотно густою як пітьма єгипетська.

До Олексієвого вігваму, із якого чувся могутній храп його по-
братимів, спелеологи проводжали гостя із своїми професійними 
ліхтарями, схожими на шахтарські.

На другий день підтоптані шукачі пригод з Чернігова облашту-
вали на найкращій галявині над зачарованою Десною постійний 
табір на десять днів.
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Соми, як і передрікав патріарх з Великого Устя, у знаменитому 
вирі, що змілів від 18-ти до 9-ти метрів, та ще й у спеку, не лови-
лись. Перебивались себельками і йоржиками з кришталево-чистої 
води Сейму та густирками з Десни.

Інколи їх пригощав підлящиками і голавлями місцевий рибо-
лов, що макухою, кашею та сухарями принадив рибу у корчах.

Зате світанки і передвечір’я щоденно радували їх незвичайно 
божественною красою, а джерельно-прохолодна вода Сейму і ла-
гідний подих могутніх велетнів-дерев та густого підліску оберіга-
ли шанувальників природи від пекельної задухи.

І як тут не згадати Леоніда Горлача: 

Смарагдовий ліс шелестить крадькома, 
Гроза випрягає загривок з ярма,
Та мовчки, незрушно над краєм води
Сидять, як соми, три понурі діди.

Олексію навіть здалося, що той десь поряд. Сидить собі на мо-
ріжку, звісивши ноги над кручею, і стежить за ними та їхніми вуд-
ками.

Нараз в небі прогриміло, навіть кілька разів блиснуло, але зли-
ви так і не діждалися.

Таке не забувається.
Олексій ще довго марив відчуттям пережитого на своєму дач-

ному сіннику в часи відпочинку і мріяв про наступні мандрівки.

    Співає осінь
    Ніжно й журавлино...

Д. Павличко   

Літньої пори цього року дощів так і не дочекались. Спрагла 
земля віддавала останні краплі вологи змученому Ярилом зелено-
му німбу планети, який де-не-де почав набувати осіннього окрасу, 
а на язиці Олексія Бальми вертілося: 



52

Михайло Сушко

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера…

       (Ф. Тютчев)
Якзаз тепер на водоймах настає пора, коли розпочинає ловитись 

щука, набираючись сил до невідворотної зими. А тут ще й Мирос-
лава Дочинця згадав: «З того дня риба стане любимою моєю їжею. 
Бо се не просто їжа, а ліки...»

 «Тоді чому я до сих пір не на воді, – подумав Олексій, – майну 
на дачу».

Пошарпаний часом човен, неначе шкодливий бродяга, прику-
тий у заводі біля городу трохи заржавілим ланцюжком до понтона, 
ледве-ледве погойдується на пологій хвилі, чекаючи доки при-
старкуватий господар осідлає його та накине своє ласо-спінінг на 
хребет величезної розбійниці-щуки, щоб вона потішила не тільки 
душу наїзника, а також і його просмолене єство, тягаючи їх по во-
доймі  як трійка з дзвіночками.

Проте такого не сталося, а щука-недомірок так хапнула старого 
за палець, коли він звільняв її від блешні, що продовжувати улюб-
лене дійство перехотілося.

Похнюплений човен з кожним скрипом весла знову наближався 
до своєї тюрми-стоянки, та раптом узрів: 

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду, 
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду. 

А його господар згадав продовження: 
Я сегодня влюблен в этот вечер, 
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Закотил на березке подол.
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І так його розчулили Єсенінські рядки про золотисту осінь, що 
розігрітий мозок Олексія продовжував римувати: «Вітер, вітер! 
Ти, вітрище! Задери спідницю вище», потім обережно дістав з 
відра розбійника-щупака, з осторогою цьомнув свого кривдника 
біля хвоста і відпустив у рідну стихію. Над плесом водойми невдо-
волено закигикала чайка, махнула на рибалку крилом і як стріла 
звилася в небо.

Так із порожнім відром і піднявся по терасі на свою садибу. Зга-
дав, що ще затемна бавився на сіннику збіркою віршів Ліни Кос-
тенко. Знайшов. Відкрив сторінку на закладці: 

Красива осінь вишиває клени: 
Червоним, жовтим, срібним, золотим, 
А листя просить: – Виший нас зеленим! – 
Ми ще побудем, ще не облетим.

Ще довго сидів Олексій на ослінчику заплющивши очі, вбира-
ючи в себе тепло осінніх променів і в думках перегортаючи кадри 
майбутніх змін у природі.

Мабуть, через тиждень знову на дачі, а там все по-іншому. Гус-
тий туман завис над остудженою землею і тупцював на одному 
місці до обіду. Перевів погляд на сад, і в кінці городу побачив мо-
лоду берізку, що посадив ще минулорічної осені, щоб: «....и снова 
как прежде поила меня». Туман тихесенько лоскотав її оголені й 
обвислі віти і бруньки – краплинки ледь-ледь світились і журливо 
співали пісню про осінь. 

І ось настала пора пізнього бабиного літа. Кущ калини, обпле-
тений мереживом сріблястого павутиння, палав жаром Єсенінської 
поезії «В саду горит костер рябины красной и никого не может он 
согреть…»

У саду зібрані яблука, побілені на зиму стовбури дерев, переко-
пані осінні посіви на сидерати гірчиці і редьки олійної, розвішані 
годівниці для пернатих.

Олексій примайстрував шланга до невеличкого басейна з фон-
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танчиком, щоб спорожнити його на зиму, звільнивши перед тим 
полоненців: двох линків та трьох карасиків, що все літо ніжились 
у тіні рдесника і жовтого латаття.

Ті з подякою зблиснули золотистими боками і пірнули в гли-
бінь водойми, де народились. Звільнив від води і жовто-блакитну 
ракетну установку, яка ціле літечко слугувала для омивання тіл, 
присмажених сонцем.

Захотілось, як у дитинстві, присісти на гойдалку. Розкішно 
вмостився на вже охололе сідало і згадав рядки, що колись учив 
у школі: 

Дни поздней осени бранят обыкновенно, 
Но мне она мила, читатель дорогой, 
Красою тихою, блистающей смиренно, 
Как нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. 
    (О. С. Пушкін)

Злегка погойдуючись, задрімав. Голова сіпнулася і схилила-
ся до грудей. Останній проблиск свідомості залишав стомлений 
спогадами мозок, і він вже не знав чи йому ще верзеться, чи вже 
сниться, неначе він розшаркується від вдячності перед кумою, яка 
йому подарувала: «Сповідь на перевалі духу» Дочинця. Потім ба-
чив красивочолого дідугана, схожого на Світована. Той поступово 
змінює свій благородний лик. Його занадто пишна сріблясто-біла 
борода загострюється, обличчя видовжується, і перед Олексієм 
вже Олександр Некрасов, який неспішно декламує: 

 Поздняя осень, грачи улетели, 
Лес обнажился, поля опустели.

Раптом сплюха навіть уві сні відчув, як його єство стисло хо-
лодом, а за шию хлюпнуло струменем, неначе з льодової пельки.

Відкрив очі. Спочатку не второпав, де він є. Небо затягло хма-
рами, замрячило, а потім сипонув, як з решета, монотонний осін-
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ній дощ, з водойми зірвались і стали полоскати обличчя холодні 
пориви вітру.

Олексій рвучко схопився неначе мокрий кіт і почвалав у буди-
нок. Ще ніколи йому не було так самотньо. Стягнув з себе враз 
змокрілий верхній одяг, відчув полегкість і накинув теплого ха-
лата. Сів на ослінчик біля каміна, підніс сірника до заготовлених 
раніше сухеньких трісочок під вільховими полінцями і чомусь зга-
дав Івана Буніна: 

 И ветер, и дождик, и мгла
Над холодным безмолвьем воды.
Тут жизнь до весны замерла, 
До весны опустели сады.
Я на даче один, мне темно
И дует в окно.
Я камин затоплю, буду пить –
Хорошо – бы собаку купить.

Отже, осінь, яку так любили поети, закінчується. Настали сум-
ні дні. Холоне вечір, зима вже на дворі. Пора місити грязюку.

 Як не любити зими синьоокої
 На Україні моїй...

   (М. Рильський)
Той, хто не спав на черені, навіть уявити не може, яке то бла-

женство. Ще коли тільки ставиш ногу в пічурку, щоб забратись під 
теплого комина поліської печі, яку чомусь називають «руською», 
твоє тіло охоплює лагідна пелена блаженства, наче ти на порозі 
раю.

А коли стомлене від дрижаків тіло торкнеться ряднини, що по-
криває розпарені від черені льон, просо чи інше збіжжя, яке дбай-
ливий господар щедро розсипав, щоб підсушилось, тебе хвилями 
огортає тепло як благодать.
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Так було в дитинстві, і Олексію Бальмі таких солодощів дитя-
чих літ захотілося ще.

Саме тому, коли будував у садівничому товаристві «Інкогніто» 
свою хатинку, і задумав скласти і «руську» піч. А раз задумав,  то 
й зробив.

Спочатку об’їздив з десяток сіл Чернігівщини, вивчав різні ва-
ріанти, проте хотілося щось своє: щоб і з каміном, і нижнім обі-
грівом, і з батареєю для обігріву будуарчика, і щоб картопелька 
тушкувалася, як колись у селі. І таки зліпив.

Дружина два місяці вивчала систему засувок, бо дим звідусіль 
спрямовувався у загальний димохід з флюгером на горі.

А ще йому хотілося, щоб прямо з печі через вікно було видно 
зимову водойму і все, що на ній відбувається.

Першого разу, коли затріщали морози, ще звечора заліз на свій 
ексклюзив, натягнув на себе ряднину, заплющив від задоволення 
очі і замурчав, мов кіт, що вклався біля його ніг. Ідилія. Незабаром 
все огорнула ніч. В димарі підвиває, у фіранках лоскоче заметіль, 
а на душу приходять рядки: 

Буря мглою небо кроет
Вихри снежные крутя, 
То как зверь она завоет, 
То заплачет как дитя. 
   (О. С. Пушкін)

А воно і заплакало... Чи завило на вулиці, аж мороз пішов за 
шкірою. Дачник завмер: «Може, коти деруться за тепле місце». 
Невдовзі як хрясне, неначебто кілком об паркан: «Може, злодюги 
ламають хвіртку від вулиці...» А тут як на зло в голову лізе вже 
Маяковський: 

 В такие ночи, в такие дни, 
     В часы такой поры
          на улицах, 
 Разве что: поэты и воры.
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Олексій знав, що на весь дачний кооператив тільки він та ще 
пара бомжів, які проживають в іншому кінці товариства в якості 
сторожів у заможних дачників. А ніч темна-претемна, хоч в око 
стрель, навіть вікон з печі не видно, а далі «тьма колючая».

Потім чує: «туп-туп, туп-туп...»
– Мабуть, не відчепляться...
Аж тут тихесенько забарабанило у вікно: «стук-стук, стук-

стук...»
 – Будуть все таки лізти, гади!
Хоч дачник і не з полохливого десятка, але йому перехопило 

дух, під ложечкою засудомило, а волосся на голові стало дибом.
Дачник напружився, тихесенько зліз із печі, дістав із сейфу за-

ряджену дробом двустволку, сховався за шафою, ввімкнув світло: 
– Перестріляю ... босота!
А воно барабанить у вікно. Став приглядатися, світонув ліхта-

рем і тільки тепер розгледів, що то зігнута вітром у дугу гілочка 
вишні шкребеться і стукає по склу. Тупати теж не перестає, – зна-
чить то не живі істоти: «Гаразд, розберусь завидна».

Зрештою заспокоївся, хильнув чарку вишнівки, заїв цибули-
ною. Від серця відлягло, і він знову поліз на запічок у тепле ку-
бельце.

Під ранок прокинувся змолоділий, неначе заново на світ наро-
дився. Пропарені і розніжені кістки, ніякої ломоти, дихається на 
повні груди, а за вікном все стихло, ніхто і ніщо не шкребеться і 
ніхто не гупає.

Потягся до бінокля. Бачить: сидять двоє на ящиках в кожухах, 
вудки завмерли біля ополонок в чеканні. А вони чаркуються.

Ще один розмахує руками як млин на осонні, щоб якось зігріти 
свою застиглу кров. Згадав А. Фета: 

Учись у них: у дуба и березы: 
Кругом зима – жестокая пора, 
Напрасные у них застыли слезы
И лопнула сжимаяся кора.
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– До біса таку рибалку, – подумав, перевернувся на теплій чере-
ні на другий бік і знову поринув у сон, а перед тим йому верзлося 
своє. Спочатку окремі замальовки, а потім він звів їх докупи: 

Зима скаженіла морозами
І вітер-крутій, завивав в димарі, 
А холод впинався люто занозами, 
Довгими жалами, як в комарів...

По видному розгледів, що надворі гупав лист шиферу, трохи 
порушений поривом вітру, а ще картав себе за те, що хвіртку не 
зачинив на клямку і вона ляпала неначе кілком об паркан. «Які там 
у біса бандюки. В таку погоду і собаку на вулицю не виженеш». 
Удома дружина зустріла запитанням: 

– А де твоя риба?
– Там, де і раки зимують, – відповів.
Іншим разом на світанку через бінокля Олексій узрів, що лю-

бителі підльодного лову не чаркуються, а вперто трясуть свої мор-
мишки і раз по раз витягають з ополонок пліток і окунів.

Не гаючи часу, скотився з печі, нашвидку висьорбав філіжанку 
духмяної кави, натяг кожуха і попрямував до гурту, згадуючи по 
дорозі Єсеніна

Хороша ты, о белая гладь!
Греет кровь мою легкий мороз!
Так и хочется к телу прижать
Обнаженные груди берез.

Надвечір потеплішало ще. Пішов тихий і лапатий сніжок. По-
вертаючись додому в переповненій і різноголосій маршрутці з 
доброю торбою поживи, яку надзвичайно люблять персонажі До-
чинця, а, можливо, і він сам, Олексій згадав ще й нашого земляка 
Олександра Олійника: 

Безвітряно. А сніг кружля в повітрі, 
Вкрива дахи і крила голубів.
Вітай же зиму, найбіліший світе, 
Пливи в полон її лапатих снів.



59

Де тебе носило

Біліє все: дороги й сосен шати, 
Початок і закінчення доби.
І що летить, ніяк не розібрати: 
Чи білий сніг, чи білі голуби.

Уже дома після чарки і дуже вже смачної пряжені, яку приготу-
вала дружина, Олексію подумалося: «Щоб там не говорили поети 
і прості люди про пори року, але таки правий ведучий телебачення 
Микола, який саме пророкував на завтра, що у природи нема по-
ганої погоди».

P. S. Уже на дивані Бальма згадав, що Пушкін не любить весни, 
а він Маяковського, а тому в його куплеті, що на 514 сторінці пер-
шого тома, замінив два останні рядки і вийшло: 

Книги переворошив, 
Намотал себе на ус –
(Что у поэта нет души
И не важный вкус).

   А ВИ ПРИПЕРЛИСЯ...

Ще й не жив наче, а вже і ювілей. Шістдесят стукнуло.
– Хай буде, як у людей, – подумав Олексій Бальма. – Якось стяг-

нуся.
Розбудова саме вступила у активну фазу, капшук роздуло міль-

йонами, а він зубожів. Бо не гроші, а колупони. Проте «хай знають 
наших». 

 – Своїх і близьких пригощу вдома, а тим, з якими довгі роки 
ділив скоринку і з’їв не один пуд солі – накрию в ресторані. Відтяг-
немося по-справжньому. Складу реєстр, бо, може, хто й не захоче.

Виявилося, що не так уже й просто його скласти: один до тем-
ного товчеться на своєму городі, а потім спить, як убитий, ще один 
з вудкою душить карасів у такій глушині, що там і покриття немає, 
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два склеротики з’їхали на дачу, а дудукалки позабували вдома. І 
деренчать вони всіма покинуті, як дівки, що зносилися. А ще один 
випадок, і не повірите: дід недочуває і слухавку не бере, а внучка, 
щоб телефону заціпило, бо набрид, як гірка редька, взяла й пе-
рекусила телефонний провід. А ще двох вже давно викреслили із 
телефонних довідників як вибулих до пекла, а він їм безупину дзе-
ленькає. Як би там не було, а списочок написав. Пішов замовляти 
залу: «Щоб було просто і як у людей».

– Ми вас слухаємо.
– Стіл, щоб був багатий, як на храму.
– Замовляйте.
– Обов’язково свинячий захолод. Три миски. І щоб були зручні 

ложки. Не ділити ж його на порції.
– А скільки ложок?
– Тринадцять. Мені дерев’яну. Ще олів’є...Три миски. Хай на-

вантажуються, хто скільки хоче.
– Пишемо далі.
– Оселедець під шубою. Велику миску. Посеред стола. Чотири 

великі засолені огірки з бочки з капустою. Поріжете на дванадцять 
порцій. Мені не треба, я вдома їв.

– У капусті немає.
– Тоді кришених з капустою. На гаряче – гречану кашу зі шквар-

ками. Два полумиски. На дванадцять остолопів. 
– Ескалопів, даруйте, а чого дванадцять?
– Так я і вдома наїмся. Пишіть далі: «На закуску сливовий ки-

сіль з буциками».
– Сливового не зможемо.
– Тоді компот із груш-дичок.
– Дичок не маємо.
– Що за ресторан, чи у вас теж «перебудова»? Словом, давайте 

хоч узвар із кришенів.
– І це все?
– Та ні. Налийте кожному суб’єкту по чарці, а потім я їх поба-

лую буряківкою домашнього гатунку.
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– А буцики – це що? 
– І звідки вас таких у ресторан і понабирали? Давайте кренделі 

або хоч бублики, але без дірок.
– Зрозуміло. Буде, як на храму. Аж упрів.
Зі своїми впорався як і належить, навіть пісню затягували: 

«Стоїть під горою Альоша-Альоша...» – натякаючи на ювіляра, а 
ще: «шумів комиш, дерева гнулись, а нічка темная була». Навіть 
дружина зволила: «Никому не поверю, что другую ты любишь», 
але – російською, бо вона з Моргуличів, що біля Березного, а його 
навіть у Канаді знають. Розійшлися опівночі. Ніхто не блював і не 
лаявся.

У ресторан не запізнився ніхто. Зустріч без краваток. Неначе 
свояки. В бій ідуть одні старики.

Поручкались, посідали. За круглим столом. Пляшок не видно, 
лише чарки. Як у Лубенці на заговинах, коли виночерпій один, а 
рука не міняється, доки не посоловіють. І закусок – як на храму.

Ювіляр піднявся: «Дорогие гости!... – кашлянув, – дорогие гос-
ти!.. – і як затнуло, бо згадав, що дешевих гостей не буває. Розпо-
чав утретє: «Дорогие гос...».

– Та вже договорюй! Жлоб! – що ти про нас думаєш, – неначе і 
жартома сказано, але сердега трохи збентежився і почав заїкатися  
українською.

– Та я ні... я нічого не мав, намагався пояснити ювіляр і збився, 
бо ніяк не згадає, як перекласти «против вас». Нарешті згадав і 
знову: – Я ніколи не мав...».

– Не бреши, бо завжди мав –  і тепер маєш, – жартома 
під’юджував ще один гострослов, а імениннику подумалось, що 
вони з нього кепкують чи не сприймають побачених на столі різ-
них страв (різносолів). Знітився і замовк.

Саме в цю хвилину підійшла офіціантка і накапала на дві трети-
ни в кожну чарку. Трохи оговтавшись, ювіляр таки закінчив вітання 
городнянською говіркою з білоруським акцентом: «Упывайтеся! И 
наедайтеся... – і, вже осмілівши додав, – від пуза, скільки влізе. 
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Щоб наша доля нас не цуралась, щоб через вінця лилося», – хиль-
нув свою не повну, захрумтів огірочком, що приніс із дому, і почав 
діставати з-під стола і роздавати по пляшці смердючого самогону, 
закоркованого огризком качана із кукурудзи.

Куди вже дінешся. Пили і їли те, що Бог послав з допомогою 
іменинника.

За столом навпроти Олексієвих гостей веселіше. Дівоча компа-
нія і теж дванадцять.

– Запросимо до нашого столу, а потім, може, й потанцюємо, – 
каже один. І пішов.

– А цукерки є? – мовчить.
– А шампанське, – ні звуку.
– Тоді танцюй звідси по-хорошому, а не то...
– Подумаєш, миршавки! Не вийшло й не треба, – але сказав це 

вже біля своїх.
Були і тости, і побажання: 
– Щоб ти ще жив! 
– Яким ти був, таким зостався!
– Щоб нас любив, як ми тебе!
– Не забувай, що є ми і Бог на світі!
Дійшла черга до того, що сидить навпроти, а він замість тоста 

запитує сусіду: «А що тобі сподобалось з їжі?» Той окинув по-
глядом стіл і миттєво видав «Вечеря з чужою дружиною». Захи-
хикали. Проте не довго, бо, похитуючись, піднявся і останній про-
мовець. Пляшка в його руці гойдалася: «Як на храму, – каже, – я 
пропоную випити за те, що пройшло вогонь і воду, і мідні труби», 
– подивився через зеленувате скло пляшки, сколотив її і допив усе, 
що там було.

Уже темніло. Тостуючий ступив за поріг ресторану і затягнув: 
«Їхали козаки із дому до Дону...», – а куди саме, не доспівав, бо 
міліціянт «легенько» погладив його гумовою палицею по спині і 
заткнув пельку планшетом.

 – Оце так відтягнулися, – ізрік той, що хотів вечеряти з чужою 
жінкою.
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Іменинник не зреагував. Але подумав: «А що ви ще хотіли на 
дурняк? Та мені такої порції вистачило б на тиждень. Відіграюсь 
на ваших іменинах». Та, мабуть, не судилося. Дзвінки порідшали, 
потім і зовсім не стало. Чи з’їхали, чи, може, теє...

Ще й розбудова не закінчилась, а скоро й сімдесят. Зателефону-
вав одному, другому, знайшлося лише троє. В купі з ним.

– Ні, на трьох не будемо.
 А тут ще й Маяковський згадався: 

Юбилей – это пепел, 
Песок и дым…

– Хай воно скисне чи піде пропадом. Не буду і баста!
А життя тягнеться як довга нива. Кінець розбудови і не прогля-

дається. Як у тумані. Лише в теліку промайнуло: «Считай до ста!... 
и не смолкай, как можно – дольше!»

– Оце так діди! А я вам що? Хоч і сімдесят п’ять, а ми ще: ого-
го-го!

Вона і покращення нічого в його кишеню не додала, і чи білі 
чи червоні все одно грабують. (Хрін з вами, якось стягнуся). А у 
Маяковського є ще й таке: 

 Юбилей 
 Это радость седым.

За цей рядок і вхопився, бо подальші слова чи не пам’ятав, чи 
не хотів згадувати. 

– Трясону стариною. Живемо раз, а після інкарнації хрін його 
знає, ким ти будеш. Може, й мавпа, але то вже ювілей макаки. Буду 
тепер або ніколи!

Став вибирати місце, бо й воно трохи людину красить. Куди 
не поткнись: до обіду плачуть, після обіду співають. П’ятдесят на 
п’ятдесят. Зупинився на тому, де ще й трясуться. До півночі. Танці 
це те, що потрібно, бо і сам колись на балалайці грав.

Через ЗМІ, як сьогодні прийнято, не оповіщав і в інтернеті – ні.
А набилося!.. І курці ніде клюнути, дехто вже всівся, а дехто ще 
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товпиться, щоб подарунок всучити, а кому, не відає. Приперлися, 
як на весілля, де рідко хтось когось упізнає.

Випивали одночасно, а закусували по черзі. Деякі навіть із бу-
фета, бо за стіл не втовпились.

Добряче понаїдалися і понабиралися. Не до співів, та й не мод-
но вже. А танці, тільки подавай...Те що потрібно. І мале, і старе 
таке витворяють – аж запаморочилась голова. 

А починалося словами Зіброва: «Хай танцюють: гості, гості, 
гості... Танцювали і бідний, і багатий».

А вже як зал принишк під танго: «Весенние грезы»... – не втри-
мався і той, що заварив усю цю кашу.

Галантно, як на його думку, підійшов до тієї, що, як він запри-
мітив, взагалі не гуцала каблуками. Вона раз по раз поправляла 
пасмо сивуватого волосся, яке чомусь уперто спадало їй на очі. 
Мабуть, щось думала про своє.

Зробив реверанс і шляхетно та ввічливо запросив: «Проше 
пані...» А йому трохи скоцюблено-маніжно: 

– До вірьовки чи шо? 
– Та ні, будемо вихилятись.
– Вихиляйся сам або із внучками.
Тільки тепер старий залицяльник оглянув її з голови до ніг: «Як 

би ж то знаття, що фея трохи кульгава, то й не чіпав би. Їй не до 
танців». Перехотілось і йому. Скрасив час стограмівкою.

А як вжарили фокстрота: «Гоп-гоп-гоп!..», не втерпів. Потім 
«Лєтка-єнка», «Бугі-вугі», «Ча-ча-ча», а закінчував «Ламбадою» із 
якоюсь знайомою його невістки.

Вигинався до ломоти у хребті, вихиляв стегнами і тряс колі-
нами. Навіть очі під лоба закочував. Закінчив на останньому ви-
хилясі, бо звалився на руки знервованої дружини: «Що, старе бер-
до? Вдома крекчеш, про болячки точиш ляси, а з молодою – ви-
хиляси». Змовчав. Трохи відхекався, а коли зазвучав «Віденський 
вальс», а знайома знайомої запросила на дамський, кинувся в бій.

Як-то воно буде у подальшому? Кажуть, що у його віці ювілеї 
вже відмічають щорічно. Поживем – побачим.
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СОБАЦЮГИ

 – Як би там не було, а у нашому під`їзді, – каже Олексій Бальма, 
– «жисть б’є ключем». Ось і на минулому тижні не те, щоб всесвіт-
ній і навіть не регіональний, а потоп таки був – це вже точно.

І не сорок днів і ночей хлистало і хмарилось, а всього лиш від 
нового і до повного місяця. А хлистало із труби. Не тієї, сьомої, з 
якої чувся трубний голос сьомого ангела, а просто із каналізацій-
ної, бо до Апокаліпсиса мешканцям під`їзду як до неба.

А пливло таке, що куди там тобі до всесвітнього, бо Ной, окрім 
хаосу і свого ковчега, більше нічого не бачив. Хіба-що своїх не-
вісток, що дуже вже боялися гадів (по парі) і тулилися до Сіма, 
Хама і Іафета... А у під`їзді такий хаос попер, що не підвал, а весь 
будинок міг попливти, як той ковчег, у безвість.

Воно пре, а бабусі сидять рядочком на лавочці біля під`їзду, не-
наче ластівки на дроті, і гомонять: «Знову якась зараза вперла в 
унітаза свою затичку, щоб не перти її до контейнера зі сміттям, 
а воно й поперло. Отож хай воно, кляте, і рятівників із аварійної 
кличе, раз уперло. Або хай нюхає і надихається до синіх віників. 
Собацюга!»

 – І навпроти теж собацюги, – каже ще одна і вказує пальцем на 
житлово-комунальне управління, що булькато вилискує вікнами за 
двадцять три метри від під`їзду. 

 – І там, наверху.., – собацюги! – каже третя, – нема щоб їздили 
до людей та нюхали, так сидять сиднем у канцеляріях і засіданнях, 
а тутечки хоч ридма ридай. Ніяких тобі послуг і покращень, а гро-
ші деруть і підвищуюсь, може, собі в карман. 

 – А нам дулю з маком, – додає та, що з нижнього поверху, бо 
вона перша потоп унюхала. – Відкладала я собі на ящик і майже зі-
брала, а за рік стільки процентів наросло, що сума споловинилась, 
хіба на вінок вистачить. Заробила як Марко на вовні. Собацюги!
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Аж тут і Олексія з дачі принесло. Цьомнув кожній дамі ручень-
ку і тикнувся у під`їзд. Та не тут то було. Задихнувся. От, собацю-
ги!

Намалював сороміцького плаката з написом: 
Знову прокладок й затикачку 
В унітаз уперла пачку
На весь під`їзд одна свинюха, 
А весь під`їзд – гівенце нюха.
Знаєш, ідеї не нові, 
Що свині – жити у хліві! 

Приклеїв біля входу в під`їзд, розвернув голоблі назад – на дачу.
А мужиків у під`їзді лише два. Він сам, та ще один. Але той 

крутий. На базарі сочить, щоб ніяка особа не проскочила без плати 
за торгове місце. Вічно зайнятий, він і для під`їзду нуль без па-
лички. Є ще, правда, два «братело». Молоді, але є вони чи не є, 
для під`їзду все одно. Вони вічно зайняті. Щовечора колошматять 
один одного, квасять носи і вибивають власні двері, а ранком на 
похмілля ремонтують.

– От, собацюги!  – кажуть бабусі.
Якщо чесно, то й ще один є, але його ніхто і ніколи не бачить. 

Чують тільки як він ночами включає дебільну музику: «Бух-бух-
бух...», – «Бах-бах-бах...», а потім знову все спочатку. А чим він 
живе і чим промишляє, ніхто не знає і не відає. Може, Духом Свя-
тим. Собацюга!

У рідному під`їзді Олексій з`явився вже опісля повного місяця. 
А вони як сиділи на лавочках, так і сидять.

Одна криє по-чорному існуючі в державі порядки, друга на всі 
заставки лає привокзальних базарників і мера за те, що ті щоденно 
своїми корзинами і клунками блокують навколо будинку всі прохо-
ди і під`їзди, а «шохверюги», собацюги, своїми капотами позатуля-
ють двері у під`їзд, що й не протиснешся. А мер і не кує, і не меле.

А ще одна на всі лади розхвалює Петра Симоненка, який він 
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хороший і мудрий, а інші дві заперечують, бо їм Яценюк біль-
ше подобається. Такий лемент і галас розвели, неначе вороння у 
Мар’їному гаю чи у Масанах на звалищі. Олексій хотів прослиз-
нути, але не тут то було.

– Що? Вже заївся? Давненько ми не пробували твого домаш-
нього винця виноградного, – це сама говірлива із сусідок і до того 
ж найкраща заводійка. Всі українські пісні знає і не збивається на-
віть після третьої.

Куди дінешся. Викликав через мобілку аварійку і виніс графи-
на. Потім ще, і розспівалися.

Уже і аварійка від`їхала, а вони співають, і таку завели: «...па-
єдєм, Альоша, кататься...», – що дружина заарканила його разом 
з графином і вказала місце, де йому передбачено відпочивати. А 
воно і перестало... Із труби.

Співанки траплялися не так, щоб і часто, але чи, може, хтось 
підказав, чи якась постанова на той час вийшла, бо міліцейський 
патруль з`явився як штик: «Ще раз почуємо... І доспіваєтесь! А 
якщо дуже хочеться, збирайте манатки і на Алею Героїв, веселіть 
держадміністрацію, але без графина».

– От, собацюги! – каже одна після того, як вони від`їхали на 
своєму мопеді. 

А життя у його віці вже не просто йде, а скаче. І все вперед. Ще 
вчора ходив бобиром навколо молодичок, а сьогодні, дивись, щоб 
і ті, що є, тебе не списали. Тож і не гребував ніким. А ходив на всі 
іменини і басив на всі легені, бо вони лише витягують. Тонесень-
ко, але аж на три голоси.

І знову дільничний їх попутав: «На вас всіх співаків подав скар-
гу той, що меломан по сучасній музиці. Каже, що ви своїми укра-
їнськими його глушите і він не завжди вловлює коли – «Бух», а 
коли – «Бах». 

– От, собацюга! – каже та, що заводить.
А місяців за три тому до Олексія кум приходили. Подарував 

цуценя: малюсіньке як мишенятко, але лобате, неначе кум. Пух-
настеньке і тявкає як цуценя, неначе воно і не собака зовсім.
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Минулої суботи кума знов принесло, але зі своєю пляшкою. 
А нарядився! Як нова копійка. Хоч стій, хоч падай: вишивана со-
рочка із стоячим комірцем та балабончиками, темно синє галіфе, 
(правда, стрілки наведені не туди), поверх вишиванки корсетка 
аля-Воронін на три ґудзики, точно тобі з полонини з`явився. А на 
ногах! Такого Олексій ще й не бачив. Білі-білесенькі не то капці, 
не то черевики з малюсінькими продухами, а носки гострі, як те-
щин язик.

Пішли на кухню. З пляшкою.
 – Ти мені тут не натопчи, бо дружина лається. Той їх зняв і аку-

ратненько, рядочком поставив у прихожій. А скільки там часу по-
трібно для двох здорових мужиків, щоб осилити півлітру оковитої.

– Приходь ще, – каже Олексій, – не гнушайся. Коли заманеться!
– Та й ти кріпись. Щоб ще жив, – відповідає кум і приміряє 

свої білі-білесенькі. Аж бачить із правого черевика великий па-
лець стирчить і безіменний протискується. А навколо нього бігає і 
лащиться цуценятко те, що він подарував. Воно вже наче і не мале, 
але ще й не собака. Раде-радісіньке, що пожувало справжньої шкі-
ри, а не замінника. Полизало і покусало загнутий носок одного 
черевика.

– Ах ти ж собака! Лається кум, а воно: «Тяв!»
– Не переживай, куме, – втішає Олексій, – підріжеш носок і лі-

вого черевика і будуть у тебе модні літні босоніжки.
– Та пішли ви!..С...с-собацюги!
Чи прийде ще в обнові? Хтозна.
 



3. Про серйозне3. Про серйозне

 з гумором з гумором
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ПРОМОВА ПРО МОВУ 
І ЛУБЕНЕЦЬКИЙ СУРЖИК

З «великим і могутнім…» Олексій Бальма починав знайоми-
тись ще в ті часи, коли його, стриноженого, сповитого і закру-
ченого в кожушину, внесли у вагон поїзда на станції Алтинівка. 

Він і тоді та й сьогодні не знає, за що діда Сафона і його до-
мочадців перед Другою світовою витурили з власного дому і з 
вовчим білетом відправили до Сибіру. Чи за характер, чи, може, 
сховав дід для дітей і внуків мішок зерна, а, може, й просто по-
трапив у лещата колективізації. 

У теплушці свекруха сварила невістку: «Як ти могла забути 
внукову соску і що тепер буде». А та їй у відповідь: 

– Переживе, бусурман. Натру в марлю макухи із сахарином і 
хай смокче. 

Малюк крутився, вовтузився, сопів, доки не витяг одну руку з 
пелюшок, скрутив жінкам дулю і залепетав  російською: «Ба-ба 
ма-му, ма-ма ба-бу…» і заверещав – явно чогось вимагав. 

– Ти диви, таке мале гівно, а вже щось шурупає, – каже баба 
українською. 

Чи вже малюк щось тямив, чи ні, а біля Брянська вже постійно 
чув як «штокають» і «какають» ті, що підсідали чи входили до 
вагона. 

Уже і Урал проминули, і Свердловськ колеса процокали, а 
вони все какають. 

Малюк від баби Улити вже чув і знав, що означає це слово 
українською, і в пелюшки вже не робив. Спочатку гріє, а потім 
холодно. 

Діда в потязі протягло, на поселенні зліг і преставився. 
Більше «розкуркулених» у тайзі ніхто і ніщо не тримало, і 

вони з місяць знову штокали і какали – до самої Атюші, що на 
Коропщині. 
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Батечко стягнувся на сяку-таку хатинку, на аршин більшу ніж 
у Баби-Яги, відбрунькувався від сімейства і переїхав на хутір Лу-
бенець, що загубився в лісовій глухомані серед боліт. Саме тут і 
почалося. 

Малюк заговорив лубенецьким суржиком. 
А тут і війна грянула, татуся призвали. Хутір, відірваний від 

білого світу, але і його зачепило лиховісним крилом. 
Малий вже чув мішанину місцевої мови з іноземною: «Гіб 

мір, матка-боска, млеко, яйка… – а трохи пізніше – їх «драпен 
нах хауз». 

А як тих витурили, чув мови всіх народів і народностей: «про-
ше пана до верьовки», «что-то стало холодать – не пора ли нам 
поддать»; «земля выдишь – бачу, небо выдишь – бачу, садысь – 
будэм вино пыячить»; «бульба йо, а шкварка будя…». 

А бувало, що і скибку намажуть, чайком побалують, а він слу-
хав, дослухався і запам’ятовував: 

– …На поленьях смола как слеза… 
– Там Василько траву косить… Тонкий голос переносить: 

«… где же ти, моя Сулико?», «косив Ясь конюшину – поглядав 
на дявчину…».

У ті часи гасла: «Нас багато, нас не подолати», – ще не було,  а 
«Родина-мать зовет» – розуміли всі. 

Ось такі університети. 
У голові Олексія перетиналось національне, інтернаціональне 

і лубенецьке. 
У перший клас прийшов, коли батька уже не було на світі. 

Його язик молов як помело, але зрозуміти про що, не зміг навіть 
директор. Чистий тобі суржик, з поміссю іноземщини і сороміць-
кого. 

А пізніше побачив мовницю. У клас зайшла середнього зрос-
ту, тендітна, як троянда, вчителька мови і літератури. Очі блакит-
ні, неначе небо бездонне, товста коса до пояса і кліпає довгими 
віями, неначе крильми махіона. 
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А як заговорила… Неголосно, м’яко, лагідно, барвисто, та ще 
й нечуваною в хуторі вимовою – Олексія аж у жар кинуло. «Оце 
так мова. Такої не те, щоб говорити, а навіть чути не чув». 

І закохався у мову. І мовницю.
Ловив кожне слово, шукав, де тільки міг, хоч якусь книжечку 

з такими милими словами. І таки відкопав. Якось запримітив під 
божницею у інваліда війни, що підторговував голками, нитками, 
милом і риболовними гачками, трохи заяложену і без палітурок 
книжечку. Схожа на Псалтир. «Кобзар» називається. 

Як уже дісталося Олексію те добро, це таємниця до сих пір, 
але він у хуторі став знаменитістю: «Почитай нам ще, баламутку. 
А чи не з Матіївки той Шевченко родом? Той, що на околиці живе 
і шевцює. Дуже вже він все про нас знає і понаписував…»

А вчительку хуторяни не злюбили – бандерівка. 
У технікумі Олексію теж пощастило. Викладач української 

напам’ять читав українських класиків і навіть заспівував у хорі: 
«Реве та стогне Дніпр широкий…». Любили його дуже, хоч пред-
мет, який він викладав, був далеко не основним. 

А розмовляти українською Олексій уже навчився. І, на його 
думку, непогано, але і «могутній» не забував. 

А село є село: «Ти бачиш, гівно, ще й випендрюється. І тоді – 
лубенецькою. А суржик це чи ні, окрім нього, ніхто не відав, бо 
так «балакали» з діда-прадіда. Навіть вчителі між собою «бала-
кали», а голова сільради читав довідки на різних мовах і мудро 
ізрікав: 

– Обє хороши, – і ляпав печаткою. 
Пізніше Олексію довелося звертатися і до словників, і посіб-

ників, бо у вищих інстанціях двомовності не терпіли: у Москву 
– тільки «могучим», у Київ – національним і без помилок. 

Уже навіть і повчав декого. Одного разу його протеже написав 
звіт про молодіжні ланки в республіканський ЦК. І що ви думає-
те: сто двадцять шість помилок у звіті на півтори сторінки. «А що 
ви хотіли, я ж навчався у казахській школі». Писати цьому пись-
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меннику більше не доручали, а організатор він був неабиякий і,  
навіть будучи народним – задніх не пас. 

А Бальма довго не міг зрозуміти, чому слово турецького, 
французького походження називають іншомовним, а якщо росій-
ського – суржик. 

Одного разу в поїзді з подорожнім з Івано-Франківщини за-
сперечалися з приводу того, як буде правильно: крадій чи злодій. 
Кожен стояв на своєму і врешті-решт, коли мовний запас вичер-
пався, виходець із заходу видав: «Так у вас, москалів, що не кра-
дій, то злодій». «А у вас, бендер, що не дядько – то вуйко, а що не 
вуйко – то хрін з бугра». І завелись. То наголос ставлять не там, 
де треба, то закінчення ковтають  або вживають слова, яких ніхто 
не чув, окрім смерек чи цуценят хутірських. 

 – То яка ж то в біса чиста мова? – запитує той, що з москалів. 
 – Так це ж місцевий діалект, – відповідає опонент. 
 – Отакої, якщо на батьківщині Івана Франка, то – діалект, а 

якщо на батьківщині Олександра Довженка – суржик. 
Так ні до чого і не дійшли. 
А днями Олексій побував на своїй малій батьківщині. Вдосві-

та збирався піти з колишнім однокласником по гриби. Біля коло-
дязя, на перехресті двох вуличок, почув незвично барвистий по-
чаток розмови своїх землячок, присів за кущем і підслухав таке: 

– Драстє, Мелашко!
– Драстє, Параско! 
– А ти чула чи не чула, що женився дід Мачула?
– Да невже? Дак він сказився чи шо? Старе бердо. Чи, може, 

ти брешеш? 
– Дак нехай я провалюся осьдечки, на цьому місці, шо кажу 

істинну правду. Чого б це я брала гріх на душу. 
– Дак, може, це той пришелепкуватий, шо живе онь тамечки, 

на Бродку? А кого ж вин пидчепив, чучело горохове? 
– Кажуть, шо Явдоху…Клишоногу. 
– Дак це ту хвойду, шо самогон жлуктить і не вдавиця? Оце 

дак новость. 
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– Ото-то й воно. 
– Воно-то канєшно. Потому шо шо ж. Це таке діло, шо без 

цього діла не буде неякого діла.
– А мо’ просто плещуть? Чи язики чешуть? Я онь чула, шо 

Саливон очкурився, а воно сплошна брехня. І не здох вин зовсім, 
а тильки йому язика одобрало.

– Дак вин же, прости Господи, такий матюшник був, шо од-
верни і заступи. Од його слова путнього не почуєш, наче у його 
криша поїхала чи вин не сповна розуму, пердун? Дубина нео-
тесана. 

–  І не просто очухався, а тепер його так розперло, шо морда 
як не репне. 

– Оце дак новость. А я ще чула од Оверка, шо на нашому кут-
ку повісять якогось Тернета, та ще й без матузки чи проволоки. 

 Мо за шию? 
– Ото губи розквасила. Слухай ти його, холопа царя небес-

ного. Та в його даже патіфона немає, не те шо мобілки, а вин 
– Тернет. 

– Дак начебто і ямку риють для вишки. 
– Ото ж хай вин туди й провалицця – трепло…
– Може, воно й так, а мо й ні. Бо я оце сама собі й думаю, хай 

мене Бог простить або грим поб’є, шо по Лубенцю якась пошесть 
пошла, коли таке твориця на білому світі. 

– До шо ти таке мелеш, Мелашко? Да воно й на голову не лізе, 
неначе з глузду з’їхала.

– Сама ти, мелеш, трещотка! 
– Я трещотка? Да про тебе ввесь куток знає, шо в тебе язик як 

помело. Сплетніца! 
– Тю на тебе! Оглашенна! Да шоб я стояла з тобою тутечки, 

паразитка. Шоб тебе рознесло! 
– А ти чого на мене вирячилась, як баран на нови ворота. Шоб 

ти язика прикусила! Да я з тобою рядом і до вітру не сяду, морда 
невмивана! 

– Ах ти стерва! На ось викуси, кумасю, дулю з маком на за-
куску. Пройдоха! 
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– А ти, кумонько, подивись на мою задницю. Задрипанка! 
Шоб тобі заціпило! 

На тому й розійшлися з порожніми цеберками. На другий день 
просто з цікавості зранку пішов побродити по хутору. 

Аж раптом чує: 
–  Драстє, Мелашко!
–  Драстє, Параско! І зовсім не сердяться. А Оверко їм показує, 

що вишка уже стоїть. 
І Олексію подумалось: 
– Точно лубенецький діалект, не суржик. 
Уже вдома вирішив: «Складу словника для земляків». Узяв 

аркуш паперу і написав заголовок: «Безтолковий етимологічно-
ономастичний словник обмеженого вжитку лубенецького етно-
су».

Підкреслив і задумався, з чого починати, а потім дотумкав: 
«Розпочну з іменників, виберу найбільш вживані на хуторі, ви-
значусь з родами, походженнями, їх структурою і ознакою. 

І знову зайшов у тупик. Хутір довгий як собача пісня, хрін 
його знає, з якого кінця починати, та й говорять вони, що їм на 
думку збреде. 

Мабуть, найпростіше розпочати з прізвищ та з власних імен. 
А коли вже встановив, з якого коліна воно пішло, розлініяв 

аркуш на два стовпчики і вийшло таке: 

Чоловічі, мішаного роду, 
твердої і м’якої групи

Рід, ознака, походження, хто 
по гороскопу, 

ким був до інкарнації

Бабій і так ясно, ж.р.
Баранець с.р., невеличкий баран
Бовкун р.ч., балаболка 
Блохін без коментарів
Богомаз ч.р., карикатурист
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Брей с.р., син цирульника
Бугай ч.р., з запліднювачів 
Варчук син баби Варки
Вошкін не визн., не коментується
В’ялий Той, що не спішить
Гавкун дід був сторожем
Горілий із пожежників
Горлач ч.р., голосистий
Гуцал ч.р., танцюрист
Дуля ж.р., від російського – фіга
Дупло с.р., пасічник
Жежкун Товстоногий
Жлукто с.р., прадід був ненажерою
Журба ж.р., невеселий
Заїка ж.р., логопед
Кавун любитель кави
Кадун Церковне
Кишко с.р., ковбасник
Кулішенко с.р., кашовар
Лисий парикмахер 
Лисиця ж.р., підлиза
Ляшко с.р., і так ясно
Мазило с.р., форвард 
Мелюк Говорун
Мурза ж.р., невмивака
Обабко с.р., те, що й Маслюков
Падалиця ж.р., підсліпуватий
Поїхало с.р., провідник
Пугач Боягуз
Потій Банщик
Пурхал Підводник
Рубаник дровосік 
Салій Жирний
Синяк Битий
Скотаренко с.р., зав. фермою
Сліпкань поводир
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Стукач і так зрозуміло
Трясун баптист 
Хавкін соня непробудний
Хмара ж.р., метеоролог
Шайкін банщик
Шишкін син лісника
Штепсель електрик
Шубін мерзляк 

Перерахував: лише півсотні, а в хуторі 97 дворів. Почав згаду-
вати ще. Згадав дев’ять вдовиць – решта Приходьки, тобто – за-
йди. Та і в основному списку з корінних – лише Сліпкань і Скота-
ренко і, можливо, ще Рубаник та Бабій. А Бальма теж до списку 
не потрапляє, бо ж він правнук Марка Бальми, а той у свою чер-
гу – праправнук якогось там недобитого французького генерала 
де-Бальм. Тобто теж не корінний, а де – десь згубилося. 

А що ж із вдовицями?.. Почав згадувати, а серед них жодно-
го прізвища, лише прізвиська. На лівій стороні живуть із закін-
ченням на – ха: Блошиха, Гаврилиха, Мурзилиха, Покотилиха, 
Самокишиха, а з правої – на – ка: Мелючка, Онанійка, Синячка, 
Трясучка; щодо їх походження взагалі неясно, бо як розказувала 
баба Улита: «Авраам родив Ісаака, Ісаак родив Іакова, Іаков ро-
див Іуду і його братів, і лише Христа народила жінка». Хіба тут 
розберешся. 

Хотів перейти до власних імен, але побачив, що в жодного ху-
торянина його взагалі немає, бо кожного з них нарік піп, тобто 
воно не власне, а дароване. 

Так і провалилася задумка щодо словника рідного етносу. По-
радувати земляків не зміг на рідній їм мові, яка існує стільки, 
скільки й хутір. З часом трохи, як і ми, – змінюється, але коріння 
наше там. І не тільки коріння. Там і душа наша. Хутір на все При-
десення славиться добрими господарями і майстрами, парубками 
і співаками. Недаром і три назви мав хутір: Лубенець, Гончарівка 
і Веселий. 
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Бувало, як тільки стемніє, зберуться на кутку Куликівщина  на 
лавочках, привітаються, перекинуться новинами, а Дмитро і роз-
починає суржиком: 

– Над озером чаєчка в’ється і нєгдє бєдняжке присесть… 
Під самі небеса злітає голос, аж волосся дибом стає, і такий 

жаль тебе розбирає через бідолашну чаєчку, що аж плакати хо-
четься. А гурт підтягує. Старенькі сидять по хатах і згадують 
свою юність і витирають в куточках сльози радості й туги. 

А на другому кінці хутора на Бродку затягує Петро: 

 Ой лопнув обруч 
 В моїй діжечці.
 Ви, дівчаточка мої, 
 Сироїжечки… 

Не мовчать і ті, що біля Вигона посеред хутора. Як завжди за-
водить Мелашка: 

– Дам лиха закаблукам.., а Параска підтримує: 
– Закаблукам лиха дам... У хор вливаються баси чубатих па-

рубків. 
Ще тільки день розгортається, а між жовтими соняхами чу-

ється журливе: «Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, – так тебе 
чекала…», а через три городи закосичена красуня: «Ой, у лузі 
калину ламала … і усіх парубків чарувала…». 

Не відстає і старе луб’я: 
Сидить сивенький на ослоні, плете із лика постоли і мугикає: 

«Стоїть старий з молодою, як із ягідкою…», а та, що з ним вже і 
золоте весілля прогавила: «Ах ти ж, старий дідуга, ізогнувся як 
дуга, а я молоденька, гуляти раденька». 

– І нахріна вам мій словник, – подумав Олексій. Це все рівно, 
як призначити москаля (чи то по недогляду, чи в насмішку) воє-
водою туди, де бушують москалі. А мо’ в саме яблочко? І подер 
рукопис на шмаття: «Не вийшло – і не треба!»
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ГЕНЕРАЛЬСЬКЕ НАШЕСТЯ

А чи колись хоч хто-небудь запитував себе: «А скільки ж, все-
таки, у нашій неньці-Україні генералів?»

Думається, що ніхто, бо як тільки почнеш рахувати, так і чорт 
ногу зламає.

Навіть у американському ЦРУ про це не відають.
Надто вони розплодилися як руді миші, як тільки у вільній і 

незалежній перестали будувати і розпочалася розбудова.
Якось у ЗМІ промайнула інформація про те, що тільки серед 

військових по два генерали на кожен взвод випадає, а головна 
їхня дислокація у штабах і на складах. 

Генералили, вони безперервно і безустанно наліво і направо, і 
тепер всі побачили, що з того вийшло. 

А ще така пошесть розповзлася не тільки серед військових. 
Якось Олексій Бальма захотів скласти реєстр міністерств і ві-

домств, де генералів немає. Виявилось, вони є у ветеринарів і 
екологів, у податківців і митників, у лісників і рибінспекторів, у 
залізничників та інкасаторів. У чоботарів і наркоманів немає точ-
но, а про міліцію навіть згадувати не треба. У козаків,  у кожному 
роді військ: хто з чубом-оселедцем – той генерал. 

Не доколупався лише чи є вони у базарників і казнокрадів.
А що є вони у бандюків, знав напевне, але там вони у законі.
Весільні генерали взагалі поза рахунком, бо вони вже пере-

житки минулого.
Та й сам Олексій певний час, прости Господи, теж ходив у 

генерал-майорах. Шикував у кителі з шевронами і штанях з лам-
пасами. Звісно ж, приміряв він і каракулеву папаху з кокардою.

Як він до цього дійшов – трохи пізніше.
А починалося все з молодшого лейтенанта. Першу зірочку 

пришпилили коли ще працював у обкомі комсомолу. Як-не-як – 
інструктор. Мало чого, а – це вже вам готовий комсорг баталь-
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йону. (Проте, не думайте, що просто так. Перед тим чотири чи 
п’ять разів намулював мозолі в «кирзяках» на різних зборах і на-
вчаннях).

Доріс до заступника завідуючого, а йому ще зірочку – і ти вже 
запасний політрук роти. А щоб не зазнавався – давай на пере-
підготовку в танковий батальйон. За тиждень пообклеював бо-
йовими листками всі сосни Гончарівського лісу, хоч на той час 
з ними ніхто і не воював зовсім. Кожного дня першим куштував 
«суп кандьор» і кашу «кирзуху», щоб, не дай Боже, ніхто з його 
партизанів (так гострослови тоді прозивали призваних на пере-
підготовку ополченців) і не отруївся, і не охляв.

Ходив гоголем поміж дубів у недоношеному солдатському га-
ліфе і кирзових чоботях, але з ременем через плече і планшетом 
з бойовими листівками: «Ворог не дрімає, а політрук у засаді».

Одного вечора із політвідділу йому шепнули: «Щось там 
угорці заворушились. З самого ранку розпочинаються навчання 
«Дніпро». Будемо форсувати Десну в районі Остра».

Усю ніч конопатили в танках щілини і насаджували труби, 
щоб, бува, ні двигун, ні ополченці під водою не подушились і не 
втопились, а політрук надихав екіпажі: 

 – Ви ж дивіться, соколята, не підкачайте.
 – Та які ж ми вам соколята? Ми – механізована кіннота Бу-

дьонного і Климента Єфремовича. 
Ще тільки день займався, а перший, за ним другий взводи 

пройшли по дну яко посуху.
А третій – вірніше перший танк третього, посеред річки зу-

пинився, потім його труба, неначе у сіроманця з «Єралашу», з 
вихилясами і чорними клубами диму заметляла вздовж течії. Ме-
трів за сто принишк, знову притих, а потім трохи сіпнувся вліво 
і затих. Лише башта сором’язливо стирчала з-під води, а з труби 
віявся цівкою пар чи мо’ переляк танкістів.

Олексій ще й оком не моргнув, а капітан (комроти з кадрови-
ків) як був у формі з орденами, медалями і хромових чобітках, 
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так і шубовснув з кручі і вже плив навзамашки до утоплеників. 
Миттю здерся на танк і затарабанив кулаком по люкові і той хви-
лин за п’ять відчинився. З темряви четвертим виліз у залатаному 
комбінезоні тракторист із Хібаловки чи, може, із Хрещатого, вже 
забулося.

З берега не чули, що він доповідав капітану, потім козирнув, 
і плаваюча БМП доставила потерпілих на берег. Танк підчепили 
тросом до тягача. Той смиконув раз-другий, а із його труби, нена-
че перший удар Везувія, аж до неба злетів клубок чорного диму. 
Під водою щось заторохтіло і захлюпало... Залізне і рогате чудо-
висько, неначе розгніваний носоріг, рвонуло на берег.

І знову, як лихий вершник, комроти ще у воді його осідлав 
і стриножив танка під самим носом якогось генерала «синіх» з 
біноклем. Той аж присів: 

 – Ти що, здурів, червона пройдо? Хіба не бачиш, що я теж у 
танку – спостерігаю, як ваш генерал від страху тіпається в лихо-
манці. Точно як гра в «Зірницю» в домі божевільних. 

 – Як же ти міг? – журив Олексій винуватця. – Така ганьба 
першій роті, першого батальйону, першого полку, першої.., і не 
закінчив, бо водій танка вже розмазував під носом брудні сльози 
і, заїкаючись, промимрив: «Так я ж на самому дні танка.., штани 
підмочило.., нога сіпнулася, педаль газу в темряві згубилася, а 
танк наче збісився чи його хтось пристрітив.

 – А генерала..? Генерала ледве не розквасив твій танк!
 – Так я ж більше на тракторі. Хоч і в пилюці, але на волі, а 

тут загнали в глухий кут, неначе в карцер, та ще й темно, як в оці 
в негра... З ляку забув, де той дурний ричаг швидкості і не пере-
мкнув. От і завівся. Клятий. 

Олексій думав, що його військовій кар’єрі гаплик, а погони ті, 
що і є, здеруть – не прищепив патріотизму і завзяття.

Аж ні. Вже в чині старлея і посаді парторга батальйону на 
чергових навчаннях «Південь» (бо і чехи заворушились) вже на-
ставляв не лише підлеглих, а й командирів деяких, бо вони теж 
«комуняки». 
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Спочатку з тиждень стояли табором в лісах межиріччя, ло-
пали перловку, і Олексій помітив, що в їхнього айболіта, якого 
призвали із одного з колгоспів Коропщини, дуже помітно і не по 
днях, а по часах стало роздувати плоский до того, аж штани спа-
дали, живіт.

 – Може, тебе осіменили? – запитує.
 Той отетерів: «Нє-є-є... Дуже вже мені сподобалась каша з ту-

шонкою, навіть добавки прошу, а до вітру ніяк ні разу з початку 
навчань».

 – Так ти ж лікар ... 
 – Лікар то лікар, але більше за кіньми, інколи за баранами, а 

вони як правило не переїдають. А при нагоді ще й козу впораю. 
Опівночі комбат підсвітив ліхтариком свою мапу, тицьнув 

пальцем у якусь точку аж біля Десни і наказав парторгу: «При-
ведеш сюди до ранку тиловий обоз».

Ніч хоч око виколи, реквізовані на підприємствах автомобілі 
дишуть на ладан, піски по пупа, а дороги розмолочені танками, 
які тільки-но пішли в наступ на  «синіх». 

Сяк-так добралися до полкових тилів, а там такий Вавилон, 
що й з глузду можна з’їхати. Кричать, лаються і ніхто не козиряє.

 – Шикуйтесь, – наказують в окремі колони полку: продукти, 
боєприпаси, санітарна й технічна обслуга.

 – А як же наказ свого командира?
 – Йому зараз не до тебе. Там ниньки генерал генерала пога-

няє, бо «сині» втікають, а «червоні» наступають.
Так неначе в піонерській грі «Зірниця». Роз’їдетесь до своїх 

батальйонів перед їхньою дислокацією біля берега Десни.
 «Хрін їх там збереш у цьому хаосі і темряві», – подумалось. 

Зібрав старших підрозділів: «З цієї миті будете виконувати нака-
зи полкового начальства, але старайтесь допхатись під ранок до 
нашого батальйону. Заступник по тилу хай пасе задніх на своїй 
техпомочі та виручає залишенців. На себе беру кухню та авто-
мобіль із харчами.
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Заправили й розпалили котли, щоб до ранку і юшка, і каша в 
дорозі зварилася, і рушили в невідоме.

З першими променями їхні дві автівки виткнулися з-під лісу, 
а з протилежного берега Десни «сині» як гахнуть снарядом, аж 
вуха позакладало.

Майже поряд почувся голос комбата: «До нас у хащі ховай-
теся!»

 – Дозвольте доповісти: «Каша готова, а решту розгубив».
 – Та не тушуйся, комісаре, танкісти будуть удячні, а решта 

знайдуться.
З деякими пригодами і без них за тиждень дісталися аж за Ки-

шинів. 
Лісосмугу змісили так, що вона перетворилась у лису смугу, і 

ніяка бур’янинка чи травинка там не з’явиться аж до нового на-
шестя. А чехи чи заспокоїлись, чи їх заспокоїли, і командування 
оголосило дембель. Ополченців у вагони, а танки на платформи 
й у свій рідний Гончарівськ.

А бідному «айболіту» не повезло, бо тих, що супроводжують 
танки на консервацію, без лікаря не залишиш. Почув наказ по 
батальйону і розпорожнився кашею бідолашний у витоптаних 
посадках.

Підполковник представив папери на щабель вище.
А обласний військовий комісар і каже: «Чергову зірочку мо-

жеш заслужити лише на шестимісячних курсах перепідготовки 
політскладу нашої Червоної і непереможної при штабі Південно-
го округу».

У Києві, на вулиці Командарма Каменєва, відбулася коротка 
співбесіда з генералом Кузьменковим. Перевдягання і в казарму. 
З ранку і до вечора муштра на плацу і заняття в аудиторіях. Чому 
навчали – таємниця.

Вихід у місто лише з дозволу генерала і у своїх спортивних 
костюмах. У них же ходили і після занять, а також на вечерю. 
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Проживали в кімнатах по двоє чи по троє.
 Окрім українців, і представники кавказьких національностей, 

курс в основному із партійців і керівників місцевих рад. Знайо-
милися. 

 Поліщуків одного разу запросив мер чи то Кутаїсі, чи Руставі, 
а, може, й Зугдіді. Вже забулося. Пригощав вином «Кінзмараулі», 
«Цинандалі» і конь’яком «КВВК».

 – Конский возбудытель, – каже.
А делікатеси із баранини і прянощі в мера не вибували.
 – Щедра у вас дружина – підхвалюють.
 – Ана ны прычом, – і став розказувати, як він збирався на 

курси. В останній день перед від’їздом повісив свого піджака у 
приймальні, а над вечір став вдягатися. А він не налазить. Всі ки-
шені під зав’язку набиті сторублівками, та й сьогодні, як бачите, 
вдячні співвітчизники його не забувають.

На алаверди не запрошували, бо потрібно не один вечір, щоб 
із тюльки наколупати чорної ікри лише на одну помазанку, та й 
первачок є не кожного вечора. А він і не ображався.

На курсах навчалися і політкомісари із країн Латинської Аме-
рики, Африки і Близького Сходу.

Наближалися холоди, і мерзлякам-ефіопам видали теплу спід-
ню білизну. Діти пустині у своєму житті такого не бачили і вто-
ропали, що це як і в українців спортивний одяг, але білий і з на-
чосом.

Іде Олексій зі своїми однокурсниками в їдальню, а звідти 
строєм ефіопи у підштаниках чешуть. Всі як один вдягнули ши-
рінкою назад, бо лише так зрозуміли, для чого ці прорізи.

 – Ефіоп, твою мать! – не витримав один із наших. Усі заходи-
лись таким реготом, що ось-ось животи луснуть.

Темношкірі зрозуміли це як прояв прихильності до «братньо-
го народу», заплескали в долоні й загерготали: селямі-дехані, се-
лямі-дехані.



85

Де тебе носило

Незабаром і практика. Повезли у Мартусовку. Наступали по 
мапах на «синіх», водили в рукопашну «червоних», а насамкі-
нець стріляли у «противника» – у чорні силуети на мішенях з 
пістолетів Макарова.

Маленький кремезненький та пузатенький кандидат у підпол-
ковники  з Кутаїсі завжди був трохи навеселі і того або не поміча-
ли, або, може, пробачали. Сьогодні основну й додаткову обойми 
випуляв навіть не в «молоко», а десь за щитом чи у небо, а то й 
мимо нього.

 Приїхали до казарм, а Кузьменков і запитує:
– Ну як ти, Гога, відстрілявся?
– Атлычно, таварыщ генерал.
– А що тобі капітан Непийвода сказав?
– Мазыла ты, Гагашвиля, – таварыщ генерал.
Сміялись до упаду.
А на полігон «Десна» курсантів супроводжував сам Кузьмен-

ков. Спершу пробували водити Бетеери, потім БМП – майже всі 
автомобілісти. Затим дійшла черга до Гогашвілі. Від першого він 
відмовився, а в люк бойової машини піхоти пірнув, як індіанець 
у вігвам. Залізний монстр чихнув газами і рвонув уперед по ви-
боїнах. Гойдався і ляскотів гусеницями, та нараз розвернувся і 
попер на групу на чолі з генералом. Усі шмигонули в різні боки, 
а генералу не годиться в кущі, мов уріс у землю, тільки коліна 
дріб вибивають. Лише перед носом командувача «синіх» БМП 
смиконулась вліво і вклякла.

Водія за шкірки витяг той самий капітан-наставник Непийво-
да, що весь час сидів над люком.

– Так чого це ти, Гого, спокушався на життя свого вождя і учи-
теля? – запитує Кузьменков

 – Мой нога малой, пэдал на дне, штурвал, как в самолот, а мой 
конь – «Волга».

 – Так я йому чоботом у ліве вухо, він наліво; у праве – він на-
право, по потилиці – він заглухнув, – доповідає Непийвода.
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– Мабуть, не бачити тобі підполковника як своїх ушей, – 
спрогнозував генерал.

Наступним випробовуванням була стрільба з гранатометів по 
рухомих мішенях. Усі стріляли добре, а підполковник з «Десни» 
лається: «Мисливці бісові! Я півроку зі своїми солдатиками го-
тую макети танків, а вони налетять як вороння і за десять хвилин 
вщент рознесуть і навіть щогли снарядами позрізають. Гогашвілі 
від спокуси гахнути відмовився: «Вата нету, а уши больной».

А поводити над роздовбаним ландшафтом реактивного снаря-
да ПТУРС-а і влучити в ціль, що ледве проглядається над гори-
зонтом з допомогою пульта, як піонери модель планера, – захотів 
першим. Без поспіху натиснув на гашетку і заплющив очі. Ракета 
зашипіла, звилася ледь не до неба, перекинулась і здибила землю 
майже перед носом курсантів.

– Лягай! – закричав генерал. – А ти, Гого-Мого, про підви-
щення і не мрій.

– Пажывем, пабачым.., – пересмикнув плечима кавказець.    
А Олексій чергове військове звання одержав.
На першому своєму ювілеї (військові після цього зі своїх 

списків його викреслили) дружина подарувала Олексію дві пісні: 
«...я устала ждать...» і «я одна – не одна...узелок завяжу...». «У 
тебе завжди не як у людей, – каже. – У них раз у житті проводи 
в армію і раз ноги гоять, а у тебе за тридцять років – на ось по-
рахуй». Чоловік майже півгодини перелічував вузлики на хустині 
і намацав аж дев’ятнадцять. Такі ось пироги.

А коли вже став екологом, йому ще й генерал-майора присво-
їли. «Положено за посадою», – кажуть.

Мундир з позолотою як у справжнього, і погони схожі, а зірка 
чи то натовська, чи то миротворців у Зімбабве.

Одного разу приїхав до свого лісного колеги (у нього зірочка 
теж бутафорська), щоб перевірити чи той не бреше, що посадив 
новий ліс на вирубках і згарищах. В супроводі майора-лісничо-
го стали продиратися через хащі до залісненої поляни, аж чує 
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як лісник тихесенько шепоче своєму підлеглому на «зеленому» 
жаргоні: 

– Гляди яка шишка, може, і дурне, як пень осиковий, а вже гене-
рал. Тутечки всі жили повитягуєш, а лише майор і крапка. Може, 
й не буду підполковником ходити під полковником. І яка тобі дяка, 
окрім хіба-що грибочків та лосятинки-кабанятинки. А хочеш ряб-
чика жуй чи вальдшнепа. А щоб красти?..– хіба ялинкою на свято 
когось наділиш чи дубця на топорище. Ге-не-ра-ли!..

Олексій все чув, але змовчав. Побачив, що їхні насадження 
прижилися.

А це вже було у глухому селі на Семенівщині. Спілкується в 
сільській школі з майбутніми екологами. Для них він як батюшка 
для не хрещених. Де ще вони побачать генерала.

Поглянув і на ферму тутешнього куркуля чи не витікає гноївка 
із його свинарників. Щоб не привертати уваги, пішов не центром, 
а околицею, аж бачить за крайньою хатою селяни утворили звали-
ще непотребу. І не тільки бачить, а й нюхом відчуває. Такий смо-
рід, аж на риги тягне. А біля колодязя дві молодички пліткують: 

 – Ти диви, яке цабе! Точно не тутешній. І що, воно, тутечки 
винюхує?

 – Генерало!
Одного разу у Борзні Олексія зустрів Іван Степанович Плющ. 

Проводились урочистості техучилища.
– А ти хто? – запитує.
– Заступник начальника обласного держуправління екології, 

– відповів.
– Ти диви! Значить, ваш міністр Юрій Костенко за посадою, 

мабуть, Генералісімус, як Чан-кай-ші? Га-га-га!

 А життя продовжувалось. Як був при владі, начіплювали, а як 
не став і постарів, військові його із позаштатної посади зампо-
літа батальйону зразу викреслили за непридатністю, а екологи: 
ні форми, ні папахи і навіть краватки з тризубом не відібрали. 
Може, забули або їм ніколи, бо їх міністри міняються, як колись 
коні на поштових станціях.
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Інколи його запрошують в якості весільного генерала-тамади, 
обов’язково з кокардою.

Останнього разу був на весіллі внучки аж у Флоренції. Для 
італійців генерал це щось позахмарне. Там сержанти більше ке-
рують, як і в Америці, а генерал – рідкість надзвичайна, найвище 
звання капітан. Італію інколи називають країною п’яти поліцій, 
хоч скільки їх є насправді, вам жоден італієць не скаже. До речі, є 
і екологічна. На людях генерали з’являються не часто ще із часів 
Гарибальді, якщо вони в нього були.

Так були чи не були? «Что-то с памятью моей стало…», – ніяк 
не згадає. В Марокко чи в Монако навіть головнокомандувач – 
лише капітан, а, може, й сержант всього-на-всього. Живуть же 
люди. І, кажуть, непогано, хоч і в капітанах ходять.

ПРО МИНУЛЕ Й НАБОЛІЛЕ

Я б і сам не повірив, що це не брехня, якби про цю бувальщи-
ну не повідав Олексій Бальма. А вірити їй чи ні, – справа ваша. 
Ось послухайте. 

Було це не за царя Гороха, а в радянські часи в Україні, десь у 
сімдесятих минулого століття.

Володимир Щербицький з подачі соратників вирішив попо-
лоскати нерви своїх і Леоніда Ілліча земляків на Секретаріаті 
ЦК, щоб не проявляли некерованої ініціативи. 

Привід знайшовся: «А чи не зобижають славних потомків 
Павла Корчагіна в молодіжних гуртожитках Дніпропетровщини 
– резерв і надію нації?».

Це сьогодні багато планують і як синиці свищуть про покра-
щення, потім довго збираються і врешті-решт забувають, кого 
люструвати, кого мордувати, а кого милувати.

А тоді бригаду з перевірки Дніпропетровської області, а точ-
ніше її гуртожитків, створили відразу. До сих пір не відомо, кому 
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збрело в голову, але до її складу включили і Олексія, на той час 
лише інструктора Чернігівського обкому комсомолу. Можливо, 
через те, що неборака – недавній виходець з гуртожицьких ко-
ридорів, ще тих, барачного типу, а, може, про нього надійшла 
чутка, що він брехні не терпить. А бригада була як замашна пуга. 
Хвисне – дійде луна до Києва. Окрім завідуючого сектором ЦК, 
одні професіонали і знавці і ніяких там радикалів, свободівців 
чи з приставкою «ультра». У ряди перевіряючих запросили пред-
ставників різних регіонів і професій: колишній комісар Таман-
ської дивізії, а на той час вихователь студентського гуртожитку з 
Бердичева, ревізор Мінфіну, один з претендентів на роль у фільмі 
«Весілля в Малинівці», комендант гуртожитку боцманів з Оде-
си-мами, міліціянт-гонитель самогонників із Сорочинців Пол-
тавської області, переможець республіканської олімпіади серед 
стрибунів наліво з Глухова. А саме найдостойніше і угодне Бого-
ві сьоме місце дісталось чернігівцю. Цековець поза рахунком, бо 
він же керманич групи. 

У кабінеті головного очільника Дніпропетровщини, а не яко-
гось там олігарха всіх перерахували і розподілили по містах.

Олексію дістався Дніпродзержинськ. Оце так «везонуло». 
– Самісіньке лігво вождів як усього Союзу, так і соборної 

України, а за Олесем Гончарем – це знаменита «зачіплянка» з 
роману «Собор», за яку він добряче поплатився, хоч і не був лю-
строваним. І Олексій мав трусонути цю колиску.

Поважного чернігівського ревізора повезли обкомівською 
«Волгою» з оленем на капоті і прямо в кабінет Олександра Вікто-
ровича Добрика, а це вам не рядовий перший секретар міськкому 
партії, обвішаний високими регаліями. Він – член ЦК компартії 
України, кандидат у члени КПРС і ще й депутат Союзного віче. 
«Нічого собі бульба», – майнуло в голові Олексія.

А очільник уже керівним голосом рече: «За Вами, як там Вас? 
Олексій...– кажете. По-нашому російськомовному просто Алёша, 
ми закріплюємо головного ідеолога міста з автомобілем на весь 
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період Вашого вояжу на нашій території, а проживати будете у 
двомісному номері в самому центрі міста. Якісь запитання, про-
хання є?

Ні. Тоді перевіряйте і насолоджуйтесь, гідними уваги 
пам’ятками і здобутками міста».

«Нічого собі у двомісному, та ще й у самому центрі лігва. Аж 
боязко якось», – подумав юний ревізор і відкланявся.

Уже в шикарних апартаментах собі наказав: «Ні, ви мене не 
підкупите». Вийшов на вулицю, щоб подихати вечірньою про-
холодою чи сп’яніти від нових вражень. Тільки роззявив рота – а 
відразу розпер легені тяжкий смог індустріального міста. 

Потикався туди-сюди – і в номер за суцільні вікна. Проспав 
ніч з закритою кватиркою.

А щодо підкупити, то в ті часи слова «корупція» навіть не 
чули, а, може, його і в словнику не було, хоч в більшості випадків 
перевіряючих підгодовували, аби не охляли або щоб трохи зби-
ти спантелику, – трохи напували, від чого тоді електорат і його 
очільники не відверталися.

У першому гуртожитку його зустрів сам директор знаменитої 
в ті часи на весь Союз «Дзерджинки» – 30-тисячного колекти-
ву металургійного комбінату. У його свиті – і секретар парткому, 
голова профкому, комсомольський лідер заводу – всі з правами 
райкому, а вже із-за спин нерішуче виглядали комендант і вихова-
тель гуртожитку. В коридорах пахло свіжою фарбою, в кімнатах 
ліжка застелені під один копил, на столах – квіти. 

Вахтер під строгим поглядом вусатої комендантші на запи-
тання чи бувають у гуртожитку п’яні дебоші або намагання чу-
жинців проникнути до юних комсомолок, витяг, як гусак, шию, 
підскочив, як зляканий перепел, затим виструнчився, як солдат-
новобранець, і видавив із себе: 

Ви що..? Блекоти наїлись? У нас живуть, як у Едемі... 
Олексій зрозумів, що у цьому гуртожитку йому робити більше 

нічого, й ідеолог міста та голова профспілки повели його підкрі-
питись, щоб не охляв. 
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Подібні перевірки відбувалися в місцях проживання юних 
звитяжців світлого грядущого у тресті «Дзержинськпромбуд», на 
коксохімічному та азотно-туковому заводах. І ще десь, вже й за-
булося, а потім нав’язаний відпочинок на березі місцевого моря. 

Був кінець липня. Вода в Дніпродзержинському водосхови-
щі від спеки зацвіла і запахтіла підгнилими водорослями. По-
силював сморід вітерець, тягнучи з міста коктейль з аерозолями 
хімдимів, що повністю накрили від спостерігача краєвиди міс-
та, і лише з верхівок труб, що подекуди витикались над смогом, 
вивергались жовтогарячі, рожеві, темно-сині і чорні, як смола, 
клуби отрути, небезпечної не тільки для будівників комунізму, а 
для всього живого навколо індустріального монстра. Біла сороч-
ка Олексія спочатку посіріла, потім поруділа і врешті просякла 
чорними з фіолетом плямами, неначе чорти її в пеклі вимісили.

Олексій трохи підкашлював, але старався тримати марку, як-
не-як, а все-таки представник ЦК і навіть після четвертої чарки 
не окосів. Від того, щоб погойдати своє тіло у хвилях «моря» і 
розслабитись, – категорично віднікувався і таки не здався, бо вже 
знав, що місцеві коктейлі не мають ніякого порівняння з деснян-
ською благодаттю.

По дорозі до готелю ідеолог під градусом вів себе як запа-
нібрата і по секрету «проговорився», що Добрик користується 
повною довірою Генсека ще з тих пір, коли був секретарем ком-
сомолу, а той – партійним лідером заводу, а тому йому всілякі 
перевірки і ревізори були «до фені».

У готелі Олексій стяг з себе сорочку-облуду, скривився гидко, 
а потім полоскав її до тих пір, доки брудно-чорні патьоки зійшли 
як привиди знову в підземелля чи то пак у труби, котрі й вели у 
купальське водосховище. В подальшому виходив на люди в та-
кій, що стала рудовато-сірою і без краватки.

А час летів як на крилах. Настав час і підсумувати побачене й 
почуте, а «фактиків», як казав Райкін, жодного. Отже, в цейтноті. 
Отож напередодні вихідного після чергової перевірки і чаркуван-
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ня навідріз відмовився від пропозиції половити місцевих кара-
сів-дикобразів та стушкувати їх у сметані, хоч ця страва йому 
смакувала ще з дитинства. Та й карасі тут, вирішив, здоблені хі-
мікатами, ще швидка настя схопить.

– Буду відпочивати, знайомитись з історією, досягненнями 
міста, та й вам, мабуть, потрібно перепочити, – на тому й розі-
йшлись.

 У неділю рано-вранці пополоскався під душем, з якого так 
хлорило, що, гадав, шкіра злізе. Затим відвідав холодильник з 
дарами природи від тих, що: «та ми ж з душею...» і зирнув на 
годинника: пів на дев’яту. Час і до роботи.

Виліз через балкон другого поверху на тротуар, щоб уникнути 
дурнуватих запитань вахтера, спитав у перехожого, де знаходить-
ся найближча бібліотека, і ось Олексій уже переглядає підшивку 
газети «Дзержиновець» за останні два роки. 

Нарешті: «Єссс..! – тоді ще: – ось воно...– потім: –  так-так».
А затим трамвай і перший гуртожиток. Рипнув дверима і одра-

зу угледів комендантшу, яка «розносила» вихователя за вечірній 
бешкет п’яної компанії з нагоди дня народження однієї з красунь 
гуртожитку.

 – Хіба ж я міг припустити, що таке можливе і навіть кілька 
чарок пропустив за іменинницю, щоб їй їлось і пилось, і хоті-
лось, і моглось, а потім пішов у своясі, – пробував віджартува-
тись наставник молоді, відставний майор одного з військових 
політвідділів. Та, зрозумівши, що з ним по-серйозному, зтулив 
пельку і витрішкувато слухав начальницю.

 – Ви вже не вперше припускаєте і пропускаєте, а воно і збу-
вається на мою репутацію, – не знижувала тон господиня гурто-
житку. Нараз уклякла, помітивши Олексія. Та блискавично уві-
йшла в начальницьку роль: «А ви якого хріна тутечки вештаєтесь 
і що Вам від нас потрібно?»

 – Так я із ЦК.
 – У нас, шановний, всі батареї гріють, а до опалювального 
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сезону ще далеко, так що ідіть собі, батечку, у свою центральну 
котельню і не заважайте мені проводити виховну годину у ввіре-
ному мені гуртожитку.

 – Та ні, я уповноважений партійного ЦК із нашої столиці, а 
потрібно мені перевірити, як у цьому закладі проживають юні 
нащадки Корчагіна, – і показав посвідчення.

А вона враз зблідла як крейда, хапнула на повний рот повітря 
і гепнулась на стілець вахтера.

Той ураз схопив склянку з водою і почав шукати потрібну пі-
гулку.

Олексій зачекав, доки керівниця закладу прийде до тями, по-
тім звернувся до вихователя: «Показуйте вашу обитель», – і по-
прямував у кінець довгого коридора, де виднілась невеличка чер-
га хлопців та дівчат.

 – А що у вас там, буфет чи їдальня?
 – Та ні, там туалет.
 – А чому тоді така різностатева черга?
 – Так у нас завєдєние помєшаноє.
– Що, гуртожиток для мешканців, які несповна розуму чи 

що? – жартом на жарт відповів.
 «Та ні, просто живуть у перемєшку і мужчины і женщины, а 

туалет один», – серйозно відказали йому.
 – А жити у перемішку це як?
 «Нет, вы не подумайте, шо живут, кто з ким хоче. Просто в 

одних комнатах девушки, а в других ребята».
 – Уяснив. А що то за приміщення в іншому кінці коридора, з 

якого вийшов молодик, а зайшла дівчина?
 «Так у нас тут душевая, тоже общая».
 – А загальної кімнати на двох чи на груповуху у вас немає? – 

зіронізував ревізор.
 «На двоих нету, а на группу у нас ленкомната, вот она: за-

ходьте, – і відчинив двері. – Здесь у нас буги-вуги, хей-мамбо и 
перепляс гопака с барыней».
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Олексій побачив, що на подіумі біля трибуни валялись бала-
лайка і поряд старенький патефон і гармошка-хромка, ще, ма-
буть, часів оприччини і попросив: 

 – А покажіть, будь ласка, план виховної роботи.
Вихователь витяг із-за пазухи пом’ятого учнівського зошита в 

клітинку і на шостій сторінці на липень прочитав таке: 
 1 – Лекція: «Релігія – опіум для народу».
 2 – Зустріч з наркологом: «П’янству – бій».
 3 – Танці.
 – Не бачу відміток про виконання.
– Так на перший захід люди не зібралися, а на зустріч не 

з’явився лектор. На балалайці грати ніхто не вміє, а патефон зла-
мався, танцюють під гармошку з бубоном.

 – З вами все зрозуміло. Раджу вам не припускати і менше 
пропускати.

У наступному гуртожитку Олексій попросив показати житло-
ву кімнату. В ній виявилася молодичка з дитиною, чоловік якої 
вже пішов на роботу, дівчисько саме збиралося на заняття в тех-
училище.

 – Хлопчик чи дівчинка? – запитав у молодиці.
 – Нащадок роду. Хлопчик – сьомий місяць.
 – А дівчина – ваша родичка?
 – Та ні. Гуртожиток став напівсімейний, деякі притулились, а 

холостяків же не виженеш. Отак і живемо.
 – А чи не плануєте ще й помічницю собі народити?
 – А як же, стараємось по ночах, – хіхікнула молодичка і кокет-

ливо зиркнула на перевіряючого.
 – Тут теж все ясно, – не піддався на кокетство Олексій, але 

уява, що відчувають по ночах молоді і незаймані, розперла шта-
нину. Та він опанував молодецьку прить, заглянув у свій список 
і вийшов на ганок. Проте поставити ще одну відмітку у переліку 
перевірених об’єктів не вдалося. Його вже чекав з автомобілем 
ідеолог міста. Вже донесли.
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Факти, наведені ревізором на зутрічі з очільником міста, – 
того приголомшили: «Винен, недогледів, довірився помічникам 
і соратникам. Знаєте, молодий чоловіче, я не звик за все своє 
життя когось за себе просити, але не можу допустити, щоб по 
мені топталися на засіданні Секретаріату мої заздрісники, а тому, 
наперекір собі, звертаюсь до вас із проханням і пропоную таке: 
всі, хто заслужив, своє одержить, неподобства будуть усунені без 
зволікань, а вам у довідку буде надано багато більше негативних 
фактів ніж ви накопали. Згода?

В інтонації, з якою було виголошено цей монолог, відчувався 
і сором за своє приниження, провина і біль за те, що не догледів, 
допустив страждання невинних людей, а також твердий намір 
виправити становище. І тоді Бальма про себе махнув рукою: так 
тому і бути.

На підсумковій нараді в Дніпропетровську довідку Олексія 
прийняли з подякою, а перевіряючих з Кривого Рога і Новомос-
ковська відправили на доопрацювання ще на тиждень. 

Потім Олексій неодноразово начувався про добрі справи Доб-
рика на посадах першого секретаря Івано-Франківського, а потім 
Львівського обкомів партії. 

На згадку про зустріч з неординарним керівником тодішніх 
часів в одному з індустріальних центрів, натиканого так необ-
хідними країні виробництвами, із незавидними умовами життя 
людей, Олексій привіз додому як подарунок невеликий настіль-
ний бюст Т. Г. Шевченка із пресованого пап’є-маше і, споглядаю-
чи його сьогодні, ніяк не може визначитись чи був це хабар, чи 
ні. А, може, то такі спресовані спогади од відвідин промислового 
гіганта і знайомства з партійними бонзами.

З висоти прожитих років і вихилясів сьогодення Олексій для 
себе зробив висновок, що таких людей, яким був Олександр Вік-
торович Добрик, сьогодні не знайти і зі свічкою. Він все ж не 
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був брехуном, схожим на сьогоднішніх вождів, по-справжньому 
любив людей і робив для них усе, що було в його силах у рамках 
тодішньої системи. Тобто був Добрик добрим. А люстрація в ті 
часи була ще жорсткішою: прокурор ти чи суддя або чиновник 
високого рангу, а як спіймають за матню, відірвуть усе, що від-
ривається і навіть більше. Іди геть і назавжди, а бувало й при-
чинять. Тож і боялися. Хоча й крали, але скромніше і далеко не 
всі, брехали, але не таким огулом, але вже, як бралися за діло, то 
обома руками, а не так, як тепер – язиками. Ось так воно було – з 
огріхами, перегинами, але не теперішніми вихилясами на очах 
світового пролетаріату. 

Ось така бувальщина.



. 

4. Таким він був4. Таким він був
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ДЕ ХОДИЛИ З ТОБОЮ

Різкий, як удар судака по-блешні після нересту, а точніше, як 
удар молотком об ковадло, дзвінок «сотового» розірвав неприта-
манну цьому кабінетові тишу. Була субота. Кілька хвилин тому 
невідомо з яких пір стоячі в кутку старовинні часи відбили два-
надцять склянок.

– Мабуть, Федоренко, – подумалося. Перший секретар Черні-
гівського міськкому партії мав звичку підвантажувати у вихідні за-
ступника голови міськвиконкому по житлово-комунальному гос-
подарству новими завданнями. Я підняв слухавку.

– Сказав шеф, щоб ти рівно о тринадцятій чекав його біля входу 
у міський парк, – почув знайомий голос помічника першого секре-
таря Чернігівського обкому партії Леоніда Івановича Палажченка, 
Михайла Ткаченка, з яким колись довгі роки працював в одному 
кабінеті як заступник завідуючого оргвідділом обкому комсомолу. 

Біля входу в парк по вул. ім. Шевченка з чорної «Волги» ви-
йшло троє. Такий же імпозантний і впевнений у собі, з гордо по-
садженою, як і в пору, коли був першим секретарем обкому ком-
сомолу, але вже сивою, як лунь, головою вийшов Леонід Іванович.

Задні двері автомобіля вистрілили майже одночасно. З правої 
на рідну чернігівську землю ступила нога голови Ради Міністрів 
України Віталя Андрійовича Масола, а з лівої – першого секретаря 
міськкому партії Євгена Олексійовича Федоренка.

Привітались. «Веди, показуй, що ти тут натворив», – каже голо-
ва Уряду.

У мене трохи тьохнуло під ложечкою.
– Мало чого йому наговорили, – подумав я, – бо догану без за-

несення в облікову картку, оголошену на бюро міськкому партії за 
недоліки по благоустрою міського парку, я таки мав.

При прокладці центральної алеї від вул. Шевченка до самої Дес-
ни, окрім кропиви і верболозу, в яких нещодавно завивали вовки, в 
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одному місці довелося знести одинадцять струнких і височеньких 
дубків у руку товщиною. Щоб якось убезпечити себе від можли-
вих нападів всюдисущих природолюбів, яких, до речі, я очолював 
як голова міської організації «Охорони природи» на громадських 
засадах, у мене визріло рішення їх пересадити.

Під час загальноміського суботника я особисто викопав шість 
величезних ям і стільки ж пересадив саджанців, а решту спромігся 
пересадити секретар виконкому Чорненький.

Чи погода, чи Бог так схотів, але новопоселенці на новому місці 
не прийнялися.

– Добре, що хоч так обійшлось, – подумалося.
– Чого закляк? – з лагідною усмішкою, яка мені запам’яталася 

на все життя, запитав Леонід Іванович, – розповідай, що тут до 
чого, – і процесія рушила з місця.

 Палажченкова хода на чолі будь-якої делегації була притаманна 
лише йому. Він завжди на чверть кроку випереджав інших. Ступав 
непоспіхом, але велично, відчуваючи силу і впевненість у собі. Ві-
тався легким кивком голови і, як я помітив, голова злегка тремтіла 
від нервового тику. Результат його здобутків на Волині.

 – Перед вами, – розпочав я, – вхідні стели до парку, побудова-
ні за рахунок радіоприладного заводу. Прямо по курсу ви бачите 
мальовничий басейн. Звело його ПМК-59 «Водгоспу». Дитячу за-
лізницю малюкам подарував колектив станції «Чернігів», фонта-
ни на алеї за свої кошти виготовили працівники «Водоканалу» та 
ДРСУ-1.

Водойму зліва з лебедями, плаваючим будиночком для пта-
хів та фонтанчиком розчистили своїми драглайнами спеціалісти 
ПМК-215.

Зводячи танцмайданчик, керівники міських підприємств ледве 
не побилися. Один захотів збудувати сцену, інший – оркестрову 
кімнату з роздягальнею. Ще один влаштував покриття для підло-
ги. Знайшлися охочі встановити огорожу, обладнати освітлення, а 
міські електромережі навіть прибудували підстанцію для обслуго-
вування всього парку.
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І їм ніхто і нічого не платив. 
На дитячому майданчику ігрову гірку у вигляді земної півкулі 

звів камвольно-суконний комбінат, дерев’яну казкову фортецю – 
обллісгосп, справжнісінький паровоз притягнули і розмалювали 
працівники депо, а списаного літака-винищувача – авіаційне учи-
лище.

– Послухай, Михайле, а чого це керівників господарств так тяг-
нуло у міський парк, щоб вкладати свої зусилля і кошти? І звідкіля 
у них такі ідеї? А ти що тут робив? – запитує Віталій Андрійович 
Масол.

– А нічого. Лише курирував, – відказав, як це було модно на 
той час говорити. – Проводив прямо в парку двічі на тиждень на-
ради керівників і запитував їх чи знають вони, скільки їхніх пра-
цівників і членів їхніх сімей відпочивають у парку і набираються 
сил, щоб виконувати і перевиконувати виробничі завдання.

Леонід Іванович лише посміхався.
– А чи всі беззаперечно відгукувались на ваші запросини? – 

пролунало ще одне запитання.
– Дозвольте я вам відповім, – втрутився в розмову Євген Олек-

сійович. – Бачите, Михайлові спало на думку у міському парку що-
річну осінню виставку квітів зробити постійнодіючою, щоб вона з 
весни і до осені радувала око мешканців і гостей міста.

Для цього ліва сторона алеї була виділена Деснянському, а пра-
ва Новозаводському райвиконкомам. Ті в свою чергу закріпили 
клаптики землі за кожним підприємством, установою, лікарнею, 
школами, навіть, ЖЕКами для озеленення.

Перші наради керівників у парку проводив Сушко, а коли на 
одній із ділянок не побачив ніяких зрушень, на ній з’явилась таб-
личка з прізвищем керівника підприємства та звернення до його 
працівників.

Охочих споглядати лише чужі витвори більше не було.
Шановній комісії ще показали низку казкових персонажів із бе-

тонних скульптур, які супроводжували алею до самої Десни. Ви-
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готовили їх студенти Київського архітектурного університету, які 
були запрошені на літню практику. В Київ практиканти повезли 
Почесну грамоту міськвиконкому і спогади про наше прекрасне 
місто.

Біля самої красуні Десни, оспіваної Довженком, дещо притом-
лені контролери зупинились поблизу двох скульптур у зріст люди-
ни. Зліва з примруженим лівим оком, з тризубом у руках трохи по-
хітливо споглядав через алею на протилежну фігуру сам Бог  Неп-
тун. А справа із завитком на лобі і пустотливо-лукавою усмішкою 
за заморським владикою спостерігала дебела  Русалка.

– Віталію Андрійовичу, – звертається Леонід Іванович до го-
лови Уряду, – хоч ви розсудіть. Євген Олексійович постійно лає 
Михайла за надто розкішні форми водяної красуні. А як вона на 
ваш погляд?

Голова Уряду примружив одне око, кілька хвилин споглядав на 
призивно-змовницьке обличчя русалки, потім обійшов її з тильної 
сторони. Лише побіжний погляд на тілеса красуні, і ми почули:

– Гарна. Хай сидить!
– А я тобі казав, Євгене? Не лай його за парк. А ти, Михайле, ко-

ристуючись нагодою, звернись до шановного Віталія Андрійовича 
з проханнями, бо чув, що хочеш побудувати в парку ще й Літній 
театр, – підморгнув Євгену Олексійовичу.

Про таке своє «бажання» я чув уперше, але без роздуму випа-
лив голові Уряду: «Треба хоч би мільйон», – і зніяковів, бо на той 
час це були неабиякі гроші.

– Навіщо тобі мільйон? У вас, чернігівців, бачу, і без грошей 
дещо виходить, – відказав на те Віталій Андрійович.

– Так мої підопічні комунальники бідні як церковні миші. 
Якась аварія, а багатотонного автокрану немає, шукай серед ночі 
у будівельників. Не дай Боже, пожежа, а висотна вежа відсутня. 
У «Комунтрансі» жодного грейдера, щоб звільнитись від снігових 
завалів. Не вистачає сміттєзбиральних і поливомийних машин, по-
трібен потужний бульдозер на сміттєзвалище, екскаватори в «Зе-
ленбуд» і «Спецкомбінат»...
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– Досить, зупинись, бо тобі, друже, і двох мільйонів не виста-
чить. Приїжджай у понеділок до мене в Кабмін, а я дам відповідні 
доручення в Держплан і Держпостач. 

Наперед зауважу, що свого слова він дотримав, і ми багато чого 
одержали з центру.

А Леонід Іванович лише лукаво усміхався. Він знав, як пере-
конувати голову Уряду. І не тільки його. 

Так, лише через самого Гейдара Алієва він домігся прямого по-
тягу «Чернігів-Москва», а вже союзний міністр допоміг створити 
в Чернігові ПМК «Білбудтрансу», яке споруджувало престижне 
житло залізничникам, побудувало першу в місті школу з басей-
ном, створило свою виробничу базу, що значною мірою посприяла 
проведенню робіт із ліквідації наслідків Чорнобильської аварії.

Мені невідомі особисті зв’язки Леоніда Івановича в союзних 
і республіканських структурах, але з його появою тільки в Чер-
нігові з’явились кошти для будівництва об’їзної дороги зі сторо-
ни Гомеля і мостового переходу через Десну в районі Шестовиці, 
з’явився пішохідний міст поблизу пляжу. В дуже стислі терміни 
було побудовано Меморіал Слави, Палац урочистих подій, кіно-
театр «Побєда» і музей 1-ї Гвардійської Чернігівської дивізії.

 Леонід Іванович спільно з керівниками міської влади знаходив 
конкретну роботу для всіх. Якщо Володимиру Бондаренку – пер-
шому заступнику голови міськвиконкому – було доручено нагля-
дати за будівництвом мосту біля Шестовиці, то мені, як заступ-
нику, – пішоходного мосту біля річкового порту, Миколі Мамаю 
– завідуючому відділом будівництва міськкому партії – кінотеатру 
«Побєда».

Кураторство – за словником означає опікунство, нагляд за робо-
тою, а як на мій погляд, це не зовсім точне тлумачення.

Судіть самі. Приміром, кошти державою на будівництво пішо-
ходного мосту виділялись лише на виготовлення і монтаж кон-
струкцій, а кому вони потрібні без асфальтованих підходів. А це 
десятки тисяч кубометрів піску, понадплановий асфальт з місце-



103

Де тебе носило

вих заводів, електромережі освітлення, огорожі і ще багато чого, 
що лягало на плечі комунального господарства, у якого коштів ви-
стачає лише на прибирання сміття і латання дірок на вулицях та 
покрівлях міста.

І знову потрібна допомога керівників господарств міста, і не всі 
з цим погоджувались.

Леонід Іванович це добре розумів і кураторів всіляко підтриму-
вав, зокрема через своїх партійних комісарів.

Відзначу, що наш перший не був заскорузлим партапаратником, 
ніколи не вживав командно-наказових методів керівництва. Ось, 
наприклад, розпочинав так:

– Чув я, – каже Володимиру Бондаренку, – що ти хочеш звести 
на Болдиній горі Меморіал Слави. Я це схвалюю і буду всіляко 
допомагати.

 Або ще приклад. Про моє особисте «бажання» побудувати у 
міському парку Літній театр я довідався від Михайла Ткаченка че-
рез два дні після вищезгаданої зустрічі у міському парку. А потім 
ще і Євген Олексійович підпрягся: «У Дніпропетровську зустрі-
нешся зі своєю колегою. Вибери один із двох недавно збудованих 
літніх театрів, який більше сподобається. Сфотографуєш і поста-
райся запозичити якісь креслення». Поїхав, вибрав, сфотографу-
вав, документації не отримав за винятком плану фасадів і того, що 
запам’ятав.

Повернувся в Чернігів, а мені кажуть: «Розпочинай будувати». 
Серпень. Намітили генпідрядника, інших учасників будівництва, 
проектний інститут «Гіпроцивільпромбуд». 

Зібрали організаційну нараду.
– А кошти де? – запитує директор заводу «Металоконструкції», 

якому довели завдання виготовити 450 тонн металоконструкцій. 
До нього піпрягається директор механічного заводу Володимир 
Кожедуб, член Деснянського райвиконкому.

– Чия б мичала, а чия б і промовчала, – каже перший міськкому 
партії, – кошти будуть.
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Розпочалось кураторство. Три рази на тиждень зі звітами, що 
зроблено, і одержанням архітектурних рішень і креслень на на-
ступну декаду. У вагончику, який встановили на об’єкті, вивісили 
графік робіт.

Коли вже закінчували нульовий цикл і дійшли до монтажу кон-
струкцій, будівництво загальмувалось.

Аж тут знову дзвінок: 
– Шеф висловив побажання, щоб у наступному році перед 

Днем Перемоги ти на відкритті театру вручив цінні подарунки 
найактивнішим учасникам будівництва. Він також запитав чи не 
потрібна якась допомога?

– Дехто починає симулювати, вимагають оплати робіт, а їх 
катма, – жаліюсь.

Через два дні на мою «планьорку» прибуває завідуючий відді-
лом будівництва міськкому партії Микола Мамай. Мною було по-
ставлене завдання на наступний тиждень і знову запитання: «А де 
кошти?».

– Там, – і показує пальцем угору. – Сказали, що кошти будуть. 
З потугами до 15 грудня змонтували основні конструкції, звели 

покрівлю.
 Знову чую по сотовому керівну вказівку Ткаченка:
– Сказав шеф, щоб ти завтра о дев’ятій ранку був у кабінеті за-

ступника голови Кабміну Марії Андріївни Орлик з фотографіями 
вашого витвору. 

У Києві Марія Андріївна розглядала фотографії, довго розпиту-
вала, як ми насмілились розпочинати це на голому місці. Цікави-
лась деталями, настроєм керівників наших підприємств. Нарешті 
сказала: 

 – Такому, як ваш перший, не вірити не можна. Він заслуговує 
на підтримку. Скільки коштів вам потрібно?

– Та вже побудовано більше як на мільйон карбованців, так що...
– Зрозуміло. У нас, на жаль, освоєння коштів на кінець року 

на об’єктах культури незадовільне (про що наш очільник знав на-
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перед), тому ми виділяємо на ваш об’єкт півтора мільйона і вклю-
чимо на наступний рік у план на добудову.

 Леонід Іванович зателефонував сам: «Як там себе почуває наша 
дуже енергійна і розумна наставниця культури, що пообіцяла?».

– Дала доручення відповідним інстанціям перерахувати за 
зроблене і передбачити кошти на подальшу добудову.

– От бачиш, а ти сумнівався і боявся!
Ось таким я запам’ятав Леоніда Івановича. Незважаючи на ве-

личезну завантаженість, часті виїзди в райони і господарства об-
ласті, безперестанні вояжі у вищі інстанції, він знаходив час для 
підтримки таких, на перший погляд, малопомітних проблем, як 
будівництво малої об’їзної дороги через Масани і Подусівку, про-
різку вулиці Проектної до Боєвої, що розвантажило від потоку 
транспорту через центр міста, покращило зв’язок підприємств зі 
спальним районом, а головне – зменшило загазованість центру і 
населених кварталів міста. 

 Згадується і перший партійно-господарський актив області 
зразу після його приїзду з Волині, на якому він проголосив: 

– Будемо впроваджувати НЕП. – А коли зал принишк, не зовсім 
зрозумівши нового першого секретаря, пояснив: – Тобто наводити 
елементарний порядок.

 Наступного дня люди дивувались, що партійно-господарська 
номенклатура на роботу чимчикує пішки чи пересіла на тролейбу-
си. Що голова облвиконкому і його заступники цікавляться цінами 
на місцевому базарі, асортиментом блюд у робочих їдальнях, ста-
ном покрівель у дитячих садках і школах. А в колгоспах і райцен-
трах – масово ремонтують громадські туалети.

 До сих пір пам’ятаю народну усмішку: «Що ти за господар, що 
ти за Хома, якщо в господарстві де й пос...ть нема». І скажу вам, 
що це не дрібниці, бо велике починається з малого.

 Пригадую грудень 1984 року. Зима скаженіла морозами, а сніг 
у навколишніх селах своїм білим покривалом терся об солом’яні 
стріхи. До Нового року залишалось три дні. Місто запрудили збу-
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вачі крадених в лісі ялинок з білорусько-городнянською говіркою, 
як у Клюсах, де півень співав на три держави. Проте в обласно-
му центрі вулиці, тротуари і навіть пішоходні доріжки до проїздів 
були розчищені і розметені до самого асфальту.

 І тоді прості люди повірили, що молодий і енергійний перший 
секретар обкому партії проголошений НЕП дійсно впроваджує в 
життя.

 І не тільки повірили, але й самі стали учасниками заходів, що 
пропонувались владою.

Мене ще на першому партійно-господарському активі здивува-
ло те, що в своїй доповіді Леонід Іванович оперував такими ві-
домостями, неначе перед тим він був не керівником Волинської 
області, а нашої і навіть з неї не виїздив. І головне, що він знав, 
хто чим дише, хто на що спроможний. Хто пре плуга, а хто лише 
хвиськає злинялим канчуком.

 Звичайно, були нові призначення, перестановки, а дехто навіть 
поплатився за своє місце просиджування.

 Відносно ставлення Леоніда Івановича до кадрів у народі оцін-
ки були різні.

 Проте, оглядаючи минуле з вершини сьогодення, я задаю собі 
запитання: «Чи був наш перший жорстоким керівником?». І, ана-
лізуючи те, що спостерігав, відповідаю: 

«Мабуть, не був. Був вимогливий, але справедливий. Він міг 
жорстко критикувати, але ніколи не зривав на нас свій поганий на-
стрій, ніколи не переходив межі коректності та й допомагав кож-
ному і завжди».

 А на роботу в міськвиконком із посади заступника голови Дес-
нянського райвиконкому мене перевели через два тижні після ви-
щезгаданого активу.

 Доручення одержав таке: «Хочу бачити, щоб наш обласний 
центр був у першій трійці серед міст, які змагаються «За місто 
зразкового порядку, культури і побуту», а ще маю прохання, щоб 
ти поїхав на Волинь, побачив пересувну на колесах трибуну і не 
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мучився перед кожним святом щодо її спорудження, а також ви-
вчив досвід обладнання рабаток у тамтешніх квітникарів.

 І наказ, і прохання я із задоволенням виконав, бо Чернігів нео-
дноразово займав перше місце як зразкове місто.

 Мене завжди вражала дивовижна пам’ять Леоніда Івановича. 
Він не забув жодного, з ким працював у роки своєї буремної юнос-
ті, слідкував за кар’єрним ростом, сприяв йому чи по-батьківськи 
наставляв, радив, заохочував.

 Незважаючи на неймовірну завантаженість і потребу постійно 
тримати «віжки» в руках, був принциповим і навіть суворим, але 
його душа була доброю і ранимою. Пам’ятаю, як він радів наро-
дженню сина Андрія.

 Десь близько сьомої ми зустрілись на Алеї Героїв по дорозі на 
роботу: «Мишко, ти перший попався, з ким я поділюсь радістю. У 
мене синуля народився! Чотири кіло двісті», – і я помітив, як він 
змахнув сльозу.

 І гумором він не був обділений, а за його зовнішньою суво-
рістю крилася весела вдача. Згадую і такий епізод. Половина на 
восьму ранку. В приймальні ЦК комсомолу України більше десят-
ка перших секретарів обкомів комсомолу. Готуються до засідан-
ня Секретаріату. Ось до приймальні заходить вельми симпатична 
білявка і трохи невпевнено оглядається навкруги. Видно, що тут 
вона вперше, ні з ким із присутніх не знайома.

 За напівкруглим столом сидять троє. Леонід Іванович – у цен-
трі. «Ну що, будемо розпочинати засідання?– запитав у колег спра-
ва і зліва, – доповідайте, шановна, що ви уже устигли натворити».

 Та зашарілась і розпочала доповідати. Аж тут до приймальні 
заходить і прямує до свого кабінету перший ЦК, здається, Юрій 
Єльченко.

– Що, Леоніде, ти як завжди у своєму амплуа? Заходьте до 
мене, шановна. Я перший секретар ЦК комсомолу України, а не 
той чубатий красень.

 Не можу не згадати і «ковбасну революцію», коли на весь Ра-
дянський Союз прозвучало запитання: «Хто з’їв моє сало?»
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Очільники області і обласного центру готувались вже до дру-
гого мітингу на стадіоні. А мені керівники тролейбусного управ-
ління і автопарку як куратору доповідають, що рухівці агітують 
пасажирів провести мітинг біля приміщення обкому партії. Про це 
я доповів першому секретарю міськкому партії.

– А хіба ти не чув на зустрічі з головними рухівцями про до-
мовленість зустрічатись з народом на стадіоні?

– Та чув, але я їм не вірю.
– У такому разі ти і підеш до обкому партії.
Що там творилося, у двох словах не скажеш.
 А коли на стадіоні мітинг закінчився, на майдан біля обкому 

прибув один із застрільників руху. Була проголошена резолюція з 
вимогою перевірити холодильник у квартирі Леоніда Івановича.

 На мітинг делегація повернулась ні з чим, бо в холодильнику 
обласного очільника було не більше ніж у слюсаря ЖЕКу.

 А у Леоніда Івановича стався інфаркт. Він написав заяву про 
відставку.

 Потім в область приїхав Леонід Макарович, який не захотів за-
хистити людину, котра для Чернігівщини за короткий термін зро-
била стільки, скільки ніхто до нього і за двадцять років опісля.

Як на мене, у пам’ять про нього одна із вулиць Чернігова мог-
ла б носити ім’я цієї енергійної і мудрої людини, а на будинку, де 
працював колишній секретар, була б встановлена пам’ятна дошка. 
Чи принаймні на будинку Урочистих подій у Чернігові, до спору-
дження якого Палажченко доклав чимало зусиль.

Його лагідної, чаруючої і загадкової усмішки я більше не поба-
чив і, на жаль, ні я,  ніхто не побачить. Але і понині часто згадую 
його улюблену пісню: «Де ходили з тобою крутими стежинами, 
рідним маревом хвиль чарувала нас тиха Десна...»

Квітень 2014 року
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ПЕРЕДНОВОРІЧНЕ

Ти не журись, що ніч у грудні темна, 
Ще пройде день і Новий буде рік.
Зустрінь його у спогадах приємних
Хоч давніх, наче жолуді в траві.

Ти не жалій, що пройдені дороги
Вже не повернуть на нові щаблі.
Завжди надійсь на себе і на Бога, 
Спали, як хмиз, похмурості й жалі.

І вір, що в домі знов засяє свято, 
Мов реп’яшок, відчепиться і зло, 
Що врешті-решт і Батьківщина-мати
Розквітне – всім на радість і добро.

Хай Новий рік оновить наші сили.
Тебе на те наставить і мене, 
Щоб щастя ми ні в кого не просили, 
А здобували власним мозолем.

Отож за тебе всі ми порадієм  
І бажаєм щастя і добра, 
Щоби збулися мрії і надії.
За це й піднімем келихи.Ура!

 З Новим роком!

 Михайло СУШКО
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ЗАМІСТЬ ЕПІЛОГУ
Останнім часом Олексій Бальма за кермом вже далеко не їздить. 

Хіба-що у сусіднє село за молочком, на дачу або по гриби. 
 А це понесло його у вихідні на риболовлю.
 На зворотну дорогу за кермом не він, а ще один там. Тому вже 

– «ніззя!». Відрибачили. Трішки спіймали і трохи нарибалились.                       
Заходить у квартиру, а там ні душі. Другий тиждень дружина у лікар-
ні на профілактиці. І так йому сумно стало. Зателефонував:   – Люба, 
моя… 

– І де тебе носило?– запитує. – Надудлився вже? 
– Що воно за жінки пішли? – подумав. – І в темряві, і на відстані, і 

через стіни все бачать і чують як екстрасенси. Пошкріб рибу і заснув 
від образи.

Ще й день не зайнявся – на кухню, посмажив у клярі посоловілих 
окунів і в лікарню. У палаті їх шість і як напали: «І де твоя риба?» 

– Уже розтріпалась, – здогадався. Почав викручуватись: 
– Так і наш Христос любив рибу. Одним буханцем і двома рибка-

ми нагодував тисячі. Та і два його перші учні були рибаками. І не як я 
сьогодні, а злісними браконьєрами. Серед білого дня і привселюдно 
тягали рибу неводом. Не було на них рибінспекції. «І вошед он в дом 
Симона, котрого назвал Петром и Андрея – брата его; А теща его 
лежала с горячкою; коснулся он рукой, руки ее и исцелилась. Встала 
и служила им….»

– Бреши та не забріхуйся і міру знай, – зупиняє дружина.
 Слава Богу обірвала, бо і сам зрозумів, що вже заїхав не туди – і 

продовжує: – Але ж я і до цієї миті не з’ясував, чи смажили вони 
рибу у клярі як я, чи просто борошном обсипали, бо про яйця у Біблії 
нічого не сказано.

Хворі сміються.
– І скільки ти там випив?– присіпалась.
– Так хіба тільки я? Навіть Господь наш із вином не розминався і 

пив із Чаші Грааля, а я лише чарочками, але частенько.
Хворі вже не сміються. А регочуть.
– Іди вже звідси, волоцюго!
А далеко вже за кермом Олексій не їздить. Хіба-що на малу бать-

ківщину, що загубилась у Коропських лісах. Або з тим, що йому: 
«Ніззя». 
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