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Аннотация
Дитиною вона втікала з дому в пошуках тих, хто її полюбить, – міліція повертала до

рідної неньки. А в тієї материнський інстинкт на Ользі відпочивав, особливо після спроби
дівчинки повернути молодшого братика туди, де його начебто і знайшли, – під скирту. Невже
на всій земній кулі не знайдеться людини, що пізнала б у забитому дівчиську маленьку
принцесу, адже найголовніше бачать не очі, а серце?…
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Ольга Слоньовська
Дівчинка на кулі

 
Гран-прі Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв,

п’єс, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова-2012»
 

«Коронація слова» створює для вас нову хвилю української
літератури – яскраву, різножанрову, захоплюючу, – яка є дзеркалом
сьогодення і скарбом для майбутніх поколінь.
Тетяна та Юрій Логуш, засновники проекту

Міжнародний літературний конкурс романів, кіносценаріїв, п’єс,
пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова» був заснований
за підтримки бренду найпопулярнішого українського шоколаду «Корона».
Головна мета конкурсу – сприяння розвитку новітньої української культури.

Література, кіно і театр обрані не випадково, адже саме ці жанри є
стратегічними жанрами культури, що формують і визначають зрілість нації.

Метою конкурсу та його завданням є пошук нових імен, видання
найкращих романів, стимулювання й підтримка сучасного літературного
процесу, кіно й театру, і як наслідок – наповнення українського ринку
повнокровною конкурентоспроможною літературою, а кіно й театру –
якісними українськими фільмами й п’єсами.
koronatsiya.com

 
* * *

 
Пам’яті моєї першої аспірантки, авторки багатьох публікацій,

двох науково-методичних книг, кандидата педагогічних наук, доцента
Савчук (у дівоцтві – Лавної) Наталі Григорівни – присвячую

Хороші дівчатка потраплять у рай, погані – в історію.
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І
 

Мама виймає мене з купелі, загортає у м’якесенький рушник і «сторцує»1 – отже,
голівку я вже держу міцно. Надворі сонячний день, великі шиби вікон відбиваються світ-
лими прямокутниками на підлозі. Біля порога сидить гладкий білий кіт. У нього чорний
хвіст, чорне вухо й на спині біля хвоста – чорна пляма.

– Котик хоче молочка! – щебече мама до мене. – Але молочко лише для Олечки! Тпрусь,
котику, тпрусь, нема тобі молочка!

Я хапаю губами соску, смокчу тепле молоко й відчуваю неземну насолоду від смачного
білого напою, від повної захищеності й блаженного спокою. Бо що мені, такій маленькій,
треба? Щоб мама лагідно щебетала й тато підкидав угору аж під саму стелю. Щоби прибігала
бабуся, гладила мене по голівці теплою й м’якою долонею і щодня дивувалася, як я за ніч
підросла. Щоби коло моєї колиски муркотів наш старий кіт, про якого мама мені найчастіше
й співає різних колискових.

Ось я вже дибаю до тата. Він фотографує мене новеньким, єдиним на все Село фотоап-
аратом у молодесенькому саду, найменші щепи в якому – врівень зі мною. Ось мені купили
плюшевого ведмедя й залізну колясочку, в якій я вожу його подвір’ям, як молоді мами своїх
немовлят. Ось тато приносить з роботи загорнуту в газету величезну й грубу плитку шоко-
ладу: такими ласощами частують льотчиків – і татів Генерал (хоч нині я вже й сумніваюся, чи
насправді він мав генеральське звання – може, лишень полковницьке?) вділив мені особисто
левову пайку денної дози десерту авіаційного полку. Щороку взимку, в сезон полювання, у
нашій хаті гостюють офіцери, і я можу торкнутися м’якенької шубки вбитого ними (на мою
гадку – просто сплячого) сірого зайчика. Або погладити рябеньких куріпочок, яких мисливці
наловили живими. Тато якось побачив зграю цих пташок біля копиці гречаної соломи на
краю села. З неї на сніг сипалися гранчасті зернятка, які чомусь не вдалося вимолотити
повністю у жнива, тож у зимову студінь куріпки ними й підгодовувалися. Вдома тато налив
окропу у пляшку з-під «Савєтскава шампанскава», узяв із собою трохи пшениці, під копи-
цею в заметах тією, ще гарячою, пляшкою поробив глибокі діри, понасипав туди зерна – й
дурні куріпки позалазили в ті пастки, аби поживитися. Позалазити зуміли, а вибратися назад
уже не змогли – пір’я не пускало. Тож татові друзі, офіцери-мисливці, й наловили їх доброго
пів мішка.

Ось я вже бігаю й тішуся, що навесні в нас коло брами буйно цвіте бузок, а біля криниці
– рожеві й білі півонії. Моя хресна принесла мамі маленький кущик жасмину, й за рік він
вигудів, як з води, – уже порівнявся із дашком криниці (а її корба – доволі високо над землею:
щоб на неї глянути, я щораз мушу сильно задирати голову). На грядках у нас ростуть колючі
огірки: навіть боюся їх брати в руки. Зате дуже люблю полуниці, яких достигає перед хатою
ціла велика грядка, і ще червоні соковиті порічки, й рожеву та жовту малину. Чужі дівчата
женуть на аеродром пасти худобу, хапають мене на руки й обціловують. Я для них – мало
не жива лялька, й бабуся добре пильнує, щоби ті щебетухи макоцвітні не занесли мене аж
на пасовище. Мене всі люблять. І я люблю усіх.

Але одного зимового дня моя мама, якої чомусь не було вдома вже добрий тиждень,
приносить до хати білий згорток. У тому згортку – ручки, ніжки, великий надутий живіт
і круглий беззубий рот, котрий постійно нявкає – достеменно, як наш старий кіт! – навіть
уночі. Це мій братик, на три роки від мене молодший, Андрійко. Розпитую в мами, звідки
він узявся. Бабуся мені відказує, що мама випадково знайшла дитятко, та ще й уточнює: під
скиртою. Змерз, неборака, й так голосно кричав, що аж до Села було чути. Я кажу мамі, що

1 Сторцувати – ставити вертикально, сторчма (розм.).
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він зовсім негарний, якийсь занадто червоний, кволий, не має жодного зуба; та що там зубів
– навіть брів не має! Та й по хаті бігати не вміє, як я. Навіщо його, такого нікудишнього, було
брати? А мама відповідає, що через місяць він стане біленьким, гарненьким, а там і зубки
з’являться, й волоссячко; і бігати він теж навчиться – ще мені моці забракне за ним усюди
встигати. Якщо мама каже – значить, так і буде. Я поволі звикаю до присутності в хаті немо-
вляти, вже навіть стережу його від кота, що якось облизав братикові личко. Мама пояснює,
що кіт нюхом зачув молоко. Але бабуся чомусь застерігає, що міг дитину й придушити.

Андрійко дійсно пахне молочком. Весь пахне! І ротик, і ручки, і ніжки. Ну хіба такого
маленького можна зобижати?! Тпрусь, поганий кóте! Не підходь до мого братчика! Тпрусь!

Батьки готуються до хрестин. Домовилися зі священиком, що зробить усе в нас дома,
бо як дізнається влада, то тато може й роботи позбутися. Мама мене заздалегідь наповідáє,
аби не забула: нікому не можна хвалитися, що до нас ксьондз приходив! Хрестять малого
тільки у присутності кумів. Зате на другий день у нас збирається гучне застілля. У «малій
хаті», тобто в тій кімнаті, де ми всі живемо і де стоїть піч, варять, печуть і смажать різні
наїдки. У «великій хаті» – кімнаті через сіни, яка в інші дні порожня і в якій завжди чисто
й прибрано, чужі чоловіки ставлять тимчасові столи, збиті з довгих дощок, приносять від
сусідів лавки і стільці. Гості приходять із пакунками й солодощами. Цьоця2 Дозя зі Львова
привезла величезний торт. Таке диво я бачу вперше й дуже хочу покуштувати. Цьоця вже
готова вирізати для мене із самої середини рожеву кремову квітку, але мама не дозволяє:
я вже велика дівчинка, почекаю. Мені дають кілька шматочків курячої печінки й ложку
холодцю – цього празничного харчу мені поки що вистачить. Коли ж гості всідаються, мама
забирає мене з «великої хати», приводить до колиски і просить ні на мить не відходити від
братчика, а якщо той прокинеться й заплаче, то відразу покликати її з «великої хати».

Я сиджу і навіть не ворушуся, щоб не розбудити дитинку. Та Андрійко спить так
солодко й так довго, що мені стає нудно. Може, я краще пересяду край вікна? До нас на
подвір’я прилітають такі гарні снігурі й синички, а деколи навіть дятел! Та ні, нема сьогодні
пташок: дуже холодно надворі. Ще б пак – середина січня! Під самим парканом, у кутку
нашого подвір’я, височіє огрядна копиця вівсяної соломи. Цікаво, а та скирта, під якою мама
знайшла Андрійка, така сама чи ще більша? Вгорі на копиці лежить сніг. Під копицею теж
сніг. Намело вже десь мені по пояс, і ніхто туди навіть стежки не протоптав – корові сіно
носять кошиком зі стодоли.

До кімнати вбігає моя хресна. Вона якась дуже весела й чомусь похитується і нати-
кається на меблі.

– Стережеш Андрійків сон? – питає мене. – Доглядай, доглядай своє лихо! Братчик
виросте і так тебе наб’є, що й не рада будеш, що колись няньчила. Хіба тобі самій було зле?
Усі цукерки, всі іграшки були твої. Тепер тато й мама будуть тебе заставляти усім ділитися з
Андрійком. Та й любити його будуть більше, ніж тебе, бо він молодший – та ще й хлопець!

І вона дзвінко регоче, а мені стає не по собі.
Приходить бабуся, сварить мою нанашку,3 щоби більше не пила, й забирає до гостей,

а я залишаюся наодинці з гіркими думками про свою майбутню долю. І навіщо було мамі
забирати Андрійка з-під скирти? Хай би його собі хтось інший узяв! Чому я маю ділитися
з ним шоколадками, морозивом, іграшками? Чому він мене має бити, як виросте?! Треба,
поки не пізно, віднести його геть!

Я взуваюся на босу ногу у валянці й витягаю дитину з колиски. Немовля – в одній
байковій пеленочці, але мама сповила дуже туго. Такий струцлик4 можна нести без особ-

2 Цьоця – тітка (діал.).
3 Нанашка – хресна мати (діал.).
4 Струцлик – буханчик (діал.).
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ливих клопотів навіть під пахвою. Тихенько відчиняю хатні двері, потім сінешні. Надворі
дійсно дюдя! Такий морозище, аж сльози в очах стають!.. Але ж я ненадовго! Бреду нетор-
каними заметами, втоптую ногами сніг під самою копицею, засуваю братика під віхоть вів-
сяної соломи й чимдуж біжу до хати. Швиденько залізаю на піч, бо аж зубами дзвоню від
холоду. Та мама, мабуть, почула, як гримнули за мною важкі сінешні двері, бо зараз же увій-
шла до кімнати. Нахилилася над колискою – і лиш зойкнула:

– Де дитина?!
На мамині крики до «малої хати» збіглися мало не всі гості. Мене виявили на печі

відразу. Стали питати, де малий, але я вперто мовчала. Аж коли втрутився тато і почав
лагідно просити все розповісти, тоді й буркнула:

– Під скиртою!
Немовля швиденько знайшли і принесли до хати, хутко нагріли воду для купелі. Жінки

бідкалися, що дитя помре від запалення легенів, але Андрійко навіть не пчихнув. Мама ж
поламала на мені на дрібні тріски довгу замашну лозину. Саме це й переконало мене оста-
точно, що з появою меншого брата для мене й справді почалися гіркі деньочки.

Надалі мама боялася лишати мене з дитиною наодинці. Та найголовніше – замість пого-
ворити зі мною, розпитати про причину, за той немудрий дитячий вчинок просто зненавиділа
малу «нендзу»,5 била на кожному кроці, а з Андрійком няньчилася, говорила йому без упину
ласкаві слова, співала. Мене нестерпно пекла така разюча несправедливість, але що я могла
вдіяти? «Від любові до ненависті – один крок», – казали древні римляни, і вже понад два
тисячоліття людство знов і знов переконується у їх правоті.

Коли до нас знову приїхала в гості цьоця Дозя зі своїм чоловіком, дядьком Данилом, і
мама постелила їм у «великій хаті», я довго не могла заснути: лягти в одне ліжко з гостями
мені не дозволили, зате мою подушку віддали їм – і спробуй задрімай, як у головах низько!
Моїм батькам теж чомусь не спалося. Вони пошепки розмовляли про те про се, доки тато
раптом не сказав:

– Слухай, Ядвізю, нехай Ольдзя6 їде з Дозею у Львів, трохи там поживе. Тобі ж полегша
буде – вже не переживатимеш, що зробить якесь нещастя дитині. І їй буде краще, а то катру-
пиш7малу, куди лиш поступиться: дивися, як вона змарніла, а хлипає навіть крізь сон уночі!

– Я тут з Андрійком і з худобою на кавалки рвуся цілими днями! Най беруть! Але чи
ж візьмуть? Бо то одне діло – говорити, а друге – зробити, – буркнула мама і, трохи помов-
чавши, продовжила свою думку: – Баба з воза – кобилі легше! Можеш того дідька своїй
золотій родиноньці й назавжди віддати, я не перечу!

– Ні, назавжди – не треба, а ось на місяць-другий хай беруть. За цей час ще не відвикне,
а повернеться – буде нас ще більше любити, бо забанує8 за домом.

Я мало не підскочила у своєму ліжку аж до стелі: мене візьмуть у Львів! Цьоця буде
мене так любити, як мама й тато раніше, поки в нашій хаті ще не було Андрійка! Насилу
вгамувала свою радість, скрутилася калачиком і заснула.

 
* * *

 
До Львова ми їдемо нічним потягом. У купе нас троє, але я наполягла, що буду спати на

верхній полиці – й мою забаганку вдовільнили. Дитина добре відчуває, коли дорослі готові
їй поступитися. Удаю, що сплю, але насправді від надміру вражень заснути не можу. Цьоця

5 Нендза – тут: погань, негідниця (діал., лайл.).
6 Ольдзя – полонізований варіант здрібніло-пестливого імені Ольця.
7 Катрупити – бити, збиткуватися (діал.).
8 Забанувати – затужити (діал.).
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Дозя про щось довго шепочеться зі своїм чоловіком, урешті підводиться, спирається ліктями
на мою полицю й у вагонній півтемряві – світиться лише малий нічничок унизу – уважно
розглядає мене.

– Яка вона гарнесенька! – каже пошепки. – Брівки, як дуги, вигнуті, а носик – як дзьо-
бик у горобчика! Я ціле життя мріяла про таку дитинку!

– Ще не знати, чи нам її віддали навсе,9 – перечить густим басом дядько Данило. –
Передумають – і відберуть, а ти лиш собі душу надірвеш!

– Та ні, не передумають! Дзюня, – це вона про мою маму каже, – плаче, що вже знов
вагітна, а з купою дітлашні їм буде не до Олюсі.

– Твої би слова – та Пану Богові у вуха!
– З вокзалу візьмемо таксі, – вже розмірковує про інше цьоця Дозя. – Не хочу їхати

у трамваї з такою шанталавою10 дитиною. Ще подумають люди: ади, які пани, – а дитя в
якихось лахманах заношених!

– Купиш їй, що треба, уже завтра.
– Ну то посидиш із малою, заки я хоч якісь порядні лахи з магазину принесу, – бо в

таких дрантивих трусиках і брудній сорочині продавці не дадуть нове й примíряти!
– Та вже посиджу, хоч навіть не знаю, що з нею буду робити, як розплачеться?
– Та чого ж би вона мала плакати? Будеш їй казки розказувати.
– Але ж я не знаю ніяких!
– Тобі, що, в дитинстві жодних книжок не читали?
– Та читали, але я вже усе забув! А те, що сам читав пізніше, мабуть, не годиться. Мої

улюблені книжки були би цікаві для хлопчика – а це ж дівчинка…
– Дивися, вона посміхається вві сні! – шепоче тітка.
– Може, вона підслуховує, про що ми з тобою говоримо?
Я повертаюся на бік, обличчям до перегородки, щоб остаточно себе не видати. Цьоця з

дядьком ще довго щось бубонять, але я вже поринаю в сон. А коли прокидаюся, то у вагоні –
день біленький. Я чомусь уже лежу внизу. Навпроти розкидала по всій подушці свої кучері
цьоця Дозя. А де ж дядько? А дядько там, де засинала я, – на верхній полиці.

Цьоця Дозя, здається, навіть із заплющеними очима стереже, щоб я не впала. Ось уже
й вона прокинулася, побажала мені доброго ранку, а далі глянула на свій гарненький годин-
ничок і заметушилася:

– Під’їжджаємо до Львова!
У купе просунула голову провідниця й запропонувала нам чай у великих склянках із

блискучими металевими підстаканниками.
– Мені – дві! – відразу ж зголосилася я.
Мої родичі перезирнулися, але замовили чотири склянки чаю.
Звісно, я й однієї не допила, проте цукор у пакетиках, на яких був намальований літак,

згребла зі столика й заховала в кишеню. З вокзалу ми їхали у кремовій машині. Цьоця сказала
мені, що це авто називається «Побєда». А дядько зареготав, що хотіли назвати «Родіна»,
але Сталін заперечив: «Што, будєм Родіну прадавать?». Таксист недобре зиркнув на дядька:
«Перемогу, значить, продавати можна?» – і той відразу замовк.

На четвертий поверх ми чомусь майже бігли, так квапилися. А коли цьоця пропустила
мене поперед себе у відчинені двері й полегшено зітхнула: «Слава Богу!» – то я не стрима-
лася й запитала, чому вона так боїться, щоб мене ніхто не побачив: таж я й так до чужих
не піду, – хіба мене тут хтось збирається красти? Та тітка лиш погладила мене по голові й
нічого не відповіла.

9 Навсé – назовсім (діал.).
10 Шанталавий – обдертий, у рваній одежі.
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Далі у нас був сніданок. Цьоця швиденько зібрала на стіл, насмажила яєчню, покраяла
свіжі помідори. Біля кожної тарілки дядько Данило поклав виделку й ніж.

– Хіба у вас нема ложок? – спитала я здивовано й потягнула смажене яйце до рота
пальцями.

– Дитиночко! Що ти робиш? – аж застогнала цьоця. – Ложкою ми їмо лише борщ і зупу.
Кашу й усю іншу тверду їжу – виделкою. А м’ясо і смажене яйце ще й ріжемо на шматочки,
щоб легко в роті поміщалися!

Я розсміялася: ну й дурні! У мене такий великий рот, що в нього можна запхати й
цілу помідору, й кілька цукерок відразу! Але цьоця вклала мені у праву руку ніж, а в ліву –
виделку. Ого, так їсти виявилося зовсім незручно, і як тільки господиня пішла робити каву,
я запхала яйце в рот із долоні, витерла скоринкою хліба свою тарілку, після чого запхала й
хліб до рота і переможно глянула на дядька. Він ледве стримувався, щоб не розреготатися
вголос, але цьоці Дозі нічого не сказав.

Каву я пила уперше в житті. Правда, в моєму горнятку було втричі більше молока, аніж
кави, але напій мені сподобався. Попри те що цьоця поклала мені до кави дві ложечки цукру,
я встала з-за столу, видобула з кишеньки светрика, що вже висів на вішалці, той цукор, який
нам давали до чаю в потязі, й висипала його у своє горня.

– Буде занадто солодке, – сказав дядько.
– Нічого, я солодке люблю, – відповіла я. – Але чому тут намальований літак? Ми ж

їхали поїздом!
– Полетимо ще й літаком, – заспокоїла мене цьоця Дозя. Вона прибрала зі столу, а

відтак почала шукати на моїй одежині вказівки на розмір.
– Ти одяг купуй на око, – порадив дядько. – Якщо не підійде – можна буде обміняти.

Хіба не бачиш, що на ній усе завелике? А ногу я їй поміряю прутиком.
Він витяг із високої вази на малім столику коричневий очеретяний насінник на довгому

рівнесенькому стеблі, приклав до моєї ступні й відрізав кавалок стебла ножичком врівень із
моїм великим пальцем.

Цьоця вдяглася, із блискучої трубочки намастила собі перед дзеркалом губи якоюсь
дивною червоною маззю, а потому, смішно попльовуючи у маленьку коробочку, нанесла
тоненькою щіточкою на вії чорну фарбу, вбрала на голову капелюшок із довгими прозорими
стрічками, що метлялися аж по спині, зробила дядькові «па-па», а мені «цьом-цьом» і кудись
щасливо побігла. Дядечко ж почав розповідати мені історії про піратів. Але криваві піратські
розбої так мене налякали, що я розплакалася. Дядько Данило негайно змінив тему і став роз-
казувати про індіанців, детально пояснюючи, які в них були головні убори з орлиного пір’я і
як вони розмальовували обличчя, щоби їх блідолиці вороги боялися. О, це вже було цікаво! Я
запропонувала дядькові, щоб ми також розмалювали собі личка, – і цьоциних помади й туші
нам на це ледве-ледве вистачило! На столику біля дзеркала красувалося ще чимало флакон-
чиків, коробочок і різних футлярчиків. Я перепробувала все, що лиш могла. А дядько радів,
бо йому вже не треба було нічого розповідати, – тим більше, що на думку чомусь спадали
тільки «страшилки». Гадаю, це його мій зовнішній вигляд так надихав!

Першого цьоциного погляду на нас із дядьком цілком вистачало, аби знепритомніти,
проте вона взяла себе в руки, запхала мене у ванну – й, поки я там розкошувала, зумисне
щедро розхлюпуючи воду на стіни й на підлогу, бештала11 чоловіка за свою дорогу косметику
з добру годину. Потім купався дядько, а тітка перевдягала мене то в одну, то в іншу обновку.
Нарешті вибрала найкраще, і ми пішли до склепу12 шукати мальовидла, щоби поповнити
цьоцині тяжкі втрати.

11 Бештати – лаяти, вичитувати (діал.).
12 Склеп – крамниця (діал., заст.).
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По львівських крамницях ми швендяли дуже довго, майже до вечора, й накупили різ-
них парфумерних дрібничок, а також мені іграшок незліченну кількість. Я дала слово цьоці
Дозі, що надалі буду користуватися тільки своїми помадою й тушшю, тільки своїми духами
«Красная Масква», а до її французьких пуделочок і пляшечок жоден мій пальчик тягтися
не буде. Але ж слово було моє: якщо дозволялося дати, то могла й назад забрати – цьоця
ж про це не знала! А ще ми пішли в зоопарк, де я надивилася тако-о-ого, що від вражень
не могла оговтатися цілий тиждень, і після того весь час питала, коли ми ще туди підемо.
Тож цьоця купила мені книжку «Екзотичні звірі і птахи», аби я не квасилася.13 До щедро
ілюстрованої книжки я прилипла, як муха до меду. Та тітонька й гадки не мала, що в неї
після цього проблем лише прибуде! Річ у тім, що основні фізичні риси зображених на глян-
цевих сторінках гіпопотамів, крокодилів, жирафів, страусів, папуг та іншої живності я стала
переносити на живих людей. Зовсім несподівано, у крамниці, трамваї чи на людній вулиці,
могла закричати: «Цьоцю, цьоцю, он який зелений дядько Крокодил іде!» (звісно, маючи на
увазі його зелену сорочку). Або ж: «Поглянь, яка тлуста й рожева цьоця Цьоня14морозиво
купує!». Бідна Дозя червоніла, як рак, затуляла мені долонею рота – але слова, мов горобці,
завжди вилітали звідтам набагато швидше, аніж вона встигала їх зловити.

Працював у цьоциній родині лише дядько Данило. Він був відомим у Львові адвока-
том, добре заробляв, щоліта з жінкою їздив як не в Сочі чи у Ялту, то на берег Балтійського
моря. Напередодні мого переїзду до Львова цьоця виробила собі довідку, що хворіє на рев-
матизм, – і цей папірчик давав їй можливість узагалі не працювати, хоч раніше Теодозію
Тадеївну звинувачували в якомусь незрозумілому для мене «тунеядстві» й вимагали негайно
влаштуватися на роботу, бо можуть ще й судити показовим судом і приневолити її відроб-
ляти якусь «примусівку». З дядька ж Данила щомісяця стягали гроші за «бездітність», що
мене дуже дивувало: адже в їхній сім’ї вже була я!

Дуже швидко моя шафа аж тріщала від одягу. Найбільше мені подобалися сукеночки
з китайського шовку, яких накупили добрий десяток. Ще мої родичі придбали для мене
чимало різних спідничок, штанців, светриків, шапочок, курточок і плащиків, навіть чудову
цигейкову шубку з муфточкою і такою ж шапочкою – але ця вдяганка виявилася ще дуже
завеликою, аби її носити навіть наступної зими. Купили, бо гарна річ була надто спокуслива,
щоби цьоця її не взяла про запас. Та найбільше в мене було трусиків: різних кольорів, різ-
ного крою, з мереживом, вставками з гіпюру, з бантиками – ціла шухляда! Тітка постійно
наголошувала, що в такої маленької дівчинки трусики обов’язково мають виднітися з-під
спіднички – бо це дуже мило, тому їх треба мати багато й різних. Коли ж через місяць чи два
ми утрьох з’явилися в нашому Селі – мене мама рідна не впізнала. Спочатку мої «панські
убйори» в неї викликали справжній шок, мама надулася й із цьоцею навіть розмовляти не
хотіла. А потім я почула, як біля криниці тато сказав мамі:

– Треба забирати дитину назад! Вона за нами вже не сумує, відвикла, скоро взагалі
буде мати за чужих!

– Нехай сидить у Львові! – відрізала мама. – Я з Андрійком і Лілею ледве ради даю, а
з нею взагалі настане пропаща година! Най ще трохи багачі потратяться! Та й куди той одяг
Дозя подіне, як дитина з нього виросте? А так і Лільці щось перепаде, а щось буде й Ольдзя
доношувати, як заберемо назад у Село.

У мене вже була маленька сестричка. Ім’я їй дала акушерка, що приймала в мами
пологи, і тепер наша Ліля – перша Ліля в Селі, чим мама неабияк гордиться. Сестричка тов-
ста, аж кругла, – як колобок; та й Андрійко – нівроку «набитий» хлопчик. Обоє мають від-

13 Кваситися – пхинькати, вередувати.
14 Цьоня – свинка, паця (діал., дит.).
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мінний апетит, обоє на диво спокійні, повільні й забарні, в усьому слухаються мами, а на
мене дивляться з-під густих насуплених бровенят.

– Забирати треба Ольдзю якнайшвидше, бо потім буде плачів на цілий тиждень, а то
й на місяць! – наполягає тато.

– Рано ще! Най ще наші львівські пани трохи потішаться, – стоїть на своєму мама.
– Таж скільки грошей на неї тратять!
– На бідних тото щастя не впало! Але ти подивися лишень, як її Дозя одягає! – чомусь

не подобається моє вбрання мамі.
– Гарно одягає, Ядвізю, дуже гарно! Як панську дитину, – не погоджується тато.
– Скажи своїй Дозі, най купує дитині довші спідниці й сукенки, а то мала виросте

такою ж к…рвою, як і твоя двоюрідна сестричка! – уже не на жарт сердиться мама.
Я виткнула голову із-за стодоли – й батьки відразу змовкли. Розпитувати їх про щось

марно. Ясно одне: мене таки заберуть зі Львова! А я не хочу! Треба слухатися цьоцю Дозю
й дядька Данила. Тоді, може, не віддадуть… А може, називати їх татуськом і мамцею, як
мені вже не раз було пропоновано? Та ні, соромно якось!.. Та й що мій тато на це скаже?
А мама?…

Цьоця Дозя помічає, що я із Села повертаюся дуже сумна.
– Бануєш за своїми? – співчутливо запитує. Я горнуся до неї:
– Не віддавайте мене в Село!
Тітка промовисто глипає на дядька Данила, той усерозуміюче посміхається.
Дядько в мене дуже добрий: щодня приносить мені як не морозиво чи плитку шоколаду,

то солодкий сирок із родзинками. Таку кругленьку сиркову кульку, зусебіч облиту шокола-
дом. Сам сирок – на довгій паличці, а зверху обгорнутий яскравою червоною позліткою. А
який смачню-ю-щий! Тітчина подружка, довга-предовга й худа-худюща – через що я зву її
цьоцею Жирафою, хоч мені й забороняють так їй прозиватися, – коли я їм отой смаколик,
лише облизується й навіщось розповідає про свою начальницю. Каже, що сама не знає, від
чого та пані начальниця так розповніла: від рочків чи від сирочків?

– Звісно, від рочків! – регочу я. – Від сирочків ніхто не поправляється. Он я вже їх
скільки з’їла, а все одно у всі свої платтячка і штанці й досі влажу!

Цьоця з дядьком не втомлюються скрушно зітхати й повторювати, що їхня подруга –
і багата, й красива, і шляхетного роду, та жоден кавалер біля неї надóвго не затримується.
Свою самотність у вихідні цьоця Жирафа компенсує мало не цілоденним гостюванням у
моєї тітки, коли дядько сидить над своїми паперами, вхопивши голову в обидві руки: тяжко
захищати клієнтів, яким запахло криміналом! Я вже не раз ті папери нюхала, але нічим особ-
ливим від них не чути. Папери як папери! Запитую дядька, як пахне криміналом, а він каже,
що дуже погано пахне, – навіть не пахне, а тхне! – краще цього й ворогам не знати. Цьоці
Дозя й Жирафа тим часом грають у карти й шахи, роблять одна одній модні зачіски. А ще
розповідають смішні історії. Деколи – польською мовою, і я мало що з почутого розумію,
зате завжди запам’ятовую все дослівно з першого разу. Ось і сьогодні цьоця Жирафа веде
мову про якогось пана, що прийшов сповідатися до ксьондза. Я знаю, що мене, як тільки
трохи підросту, теж поведуть до сповіді, бо я дуже грішна: розбила кришталеву вазу, розлила
цілу пляшку дорогого вина на килим – і тепер ту пляму нічим не можна відчистити, одягла
цьоцин мережаний ліфчик на голову і з балкона в такому вигляді показувалася перехожим,
обстригла ножицями пишноволосу ляльку Тамару й уже нею бавитися не хочу – канючу,
щоб мені купили іншу. Так ось, пан на сповіді каже ксьондзові:

– О муй ксєнже! Я мам ґжех!
– Які ґжех?
– Пан цаловал паню!
– Пан цаловал паню в уста? О, то єст вєлька розпуста!
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– Нє! Пан цаловал паню ніжей!
– Пан цаловал паню в перси? О, то вєлька бєда бенджє!
– Нє, пан цаловал єще ніжей!
– Чи пан мондри, чи пан ґлупі? Пан цаловал паню в дупу?
– Нє, пан цаловал з друґєй строни!
– Пан цаловал з друґєй строни?! Вшисткє ґжехі одпущоне!
І обидві цьоці голосно регочуть. А відтак гостя згадує ще одну веселу оповідку – про

якусь паню, котра запрошує колєжанку піти до лісу: «Ходімо по гриби: може, знайдемо яко-
гось…бака!». Останнє слово мені зовсім не знайоме. Знаю подібне – «рибак», бо дядько зі
своїми друзями – суддями й прокурорами інколи вибирається ловити рибу на стави, але ні
мене, ні цьоцю Дозю з собою брати не хоче. Тільки от чому в цьому, уперше мною почутому
слові на самому початку замість «ри» цьоця Жирафа говорить «ї», та й щó, зрештою, воно
означає? Напевно, це такий гриб, бо ж збираються в ліс по гриби.

Коли приходить на обід дядько Данило і за те, що кумедно пародіюю його рухи й
жести, каже: «Цó пан рóбі, мáлпа сóбі!» – завзято перечуся з ним, що я не «навпа», бо в
мене нема хвоста. А тоді ховаю дядькову краватку в салатовий порцеляновий кавничок на
кухні. Цьоця Дозя завжди підсмажує кавові зерна на пательні, тоді меле їх у млинку, заварює
коричневий пахучий порошок у металевій турці з довгою ручкою, а далі переливає киплячу
каву в порцеляновий кавник – і вже з нього за столом розливає в такі ж самі малесенькі й
гарнесенькі, зверху салатові, горнятка. На блідо-зеленому тлі кавничка, горняток і таріло-
чок в’ються гілочки якогось дуже гарного рожевого цвіту, а всередині весь посуд – чорний,
тільки по самих краєчках – тоненькі золоті пружечки. Я дуже люблю розглядати цей сервіз,
але цьоця Дозя щоразу при цьому аж тремтить: боїться, що я випущу з рук якусь порцеля-
нову штукенцію – і цей раритетний кавовий набір також стане розпарований, як уже два чи
й три попередні, котрим я cкрутила роги. Коли ж дядько Данило ніяк не може знайти свою
краватку, а вже запізнюється на судовий процес, то починає просити мене під миленний бік
негайно віддати йому вкрай необхідну річ, бо інакше я буду «мати ґжех» – і ксьондз призна-
чить мені важку покуту. Почувши знайоме слово, я вибираюся з ногами на ліжко, скачу по
ньому, аж стогнуть пружини, й виспівую: «Я цалóвал з дрýґі стрóни – вши́сткі ґжéхи отпу-
щóни!». Цьоця Дозя хихоче. Вона й не здогадується, щó сьогодні ще чекає на неї саму!..
Врешті дядько, махнувши на все рукою й сподіваючись, що коли не буде більше наполягати,
то я сама поверну краватку, каже цьоці Дозі, аби подавала каву.

Побачивши в її руках паруючий кавничок, я розпачливо зойкаю: дядьків шикарний
галстук залитий гарячим напоєм! Цьоця, звісно, й припустити не могла, що всередині щось
може бути, і навіть не зазирнула туди, коли наливала каву. Тепер треба витягати з шафи інший
костюм, іншу краватку й іншу сорочку – бо до того одягу, що на дядькові, годилася лише
та краватка, котра зараз парує в кавнику. Тітка вмикає електропраску і швиденько прасує
комір, манишку й манжети іншої сорочки, бо вже нема часу, щоб довести її до пуття цілком.
Тепер бідний дядько мусить добре пильнувати, аби не розстебнувся жоден ґудзик у піджаку:
сорочка попрасована лише у видних місцях! Чи вдасться цьоці Дозі врятувати залиту кавою
улюблену дядькову краватку – один Пан Біг знає, але так уже сталося, й нема на то ради!

Провівши дядька на роботу, ми з цьоцею прямуємо на базар, але дорогою я раптом
починаю вередувати, що голодна. Так, ми щойно обідали, але ж якраз проходимо повз літню
кав’ярню, де вже якось ласували різними смаколиками! Я хочу їсти, зараз на всю вулицю
закричу, що дуже-дуже голодна! І цьоця Дозя поступається моїй черговій примсі. Сідаємо у
зручні кріселка за білосніжний столик, тітка читає меню, а я вибираю, що буду їсти й пити. О,
мені обов’язково – велику й смачну відбивну! Щó на гарнір – це не так уже й важливо, можна
й зовсім без гарніру (я ж сита!). І ще мені конче – абрикосового соку: я його дуже люблю.
Цьоці ж принесуть віденську каву й мацюпусеньке тістечко. Як таке пусте замовляти, то
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краще взагалі обійтися! Звісно ж, я про це кажу вголос. Тітка буряковіє, нахиляється до мене
й шепоче, аж сичить:

– Закрий пельку на петельку!
Пам’ятаю цьоцину науку, що їсти треба повільно, добре пережовувати кожен шмато-

чок, не кришити хліб, не видивлятися, що їдять і п’ють за сусідніми столиками. Тітка моїми
манерами задоволена. Зі своєю кавою й тістечком вона справляється набагато швидше за
мене й біжить «пудрити носик». О, тепер уже можна пороззиратися довкола! Біля дверей
сидить дядечко Гіпопотам, а біля нього – Лисичка-Сестричка. У неї на голові – ціла куделя.
Руда, мов лисиця, жінка з таким задоволенням облизує чайну ложечку і при цьому так ласо
дивиться на свого залицяльника, що мені здається, ніби рано чи пізно вона і його з’їсть, як
отой шматочок тортика, що на тарілочці. Навпроти мене п’ють каву якісь старенькі пан із
панею. Вона каже йому, ледь помітно кивнувши в мій бік:

– Дивись, як дівчинка гарно орудує ножем і виделкою! Треба й нашу Маринцю так
навчити!

– Як тебе звати, сонечко? – звертається до мене сивий пан.
– Ольдзя, – відрекомендовуюся, притуливши долоньку до грудей, як мене навчила

тітонька.
– Вона – просто чудо! – милується мною старенька пані. – Ким ти будеш, як виростеш,

дитинко? Актрисою? Співачкою?
– А може, лікаркою? – додає її супутник. – Чи стюардесою?
– Як виросту, я буду…, буду… – тягну думку за хвіст, бо ніяк не можу згадати те дивне

слівце, що його казала моя мама татові про цьоцю Дозю, коли ми приїжджали в Село. – Буду
гарною…

– Панянкою! – в один голос підказує подружжя.
– К…рвою! – на всю кав’ярню без тіні сумніву виголошую я.
Зал регоче, аж заходиться, старенькі підводяться й ображено прямують до виходу, а з

їхніх очей на мене й на цьоцю Дозю, що якраз повернулася, летять гарячі іскри праведного
гніву. Тітка негайно виводить мене надвір. Але марно вона допитується, що ж я такого сміш-
ного сказала: я вже збагнула, що ляпнула дурницю, тож навіщо признаватися? Щоб дістати
ляпанця по дупі? Ми прямуємо на ринок й опиняємося між рядами, де продають гриби.

– Візьмемо лисичок, Олечко? – радиться зі мною цьоця Дозя. – Дядько Данило їх дуже
любить.

– Ні! – копилю губки.
– То що – молоденьких опеньочків?
– Не хочу!
– Значить, купимо білих грибочків. Вони так пахнуть, такі смачні!
– Не хочу ні білих, ні червоних, ні зелених! – затялася я.
– А яких же ти грибочків хочеш? – необачно поцікавилася тітка.
Ой, краще б вона не питала!
– Я хочу…бака!
Базар ахнув, глибоко вдихнув, але видихнути вже не зміг. Цьоця відводить мене в

якийсь кут і з червоним, як півонія, обличчям і сльозами розпачу в очах вичитує, що то гриб
поганий, отруйний, їсти його не можна, навіть називати вголос не варто! Ми вертаємося
поміж тими самими рядами з грибами, й услід за нами тягнеться довгий шлейф людського
реготу. Тітка дуже сердита. Навіть не торгуючись, хутко купує червоного солодкого перцю,
помідорів і баклажанів й тягне мене на зупинку. Ми сідаємо у майже порожній трамвай і
їдемо додому. Грибів сьогодні на вечерю не буде.

І не треба! Не дуже й хотілося!..
Які ж ці дорослі немудрі! Зовсім не розуміють, щó дитину цікавить!
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– Цьоцю! – скиглю я у напівпорожньому вагоні. – Я не буду його їсти! Я не хочу, щоб
ти його купувала! Вертаймося на базар. Я хочу лише подивитися на…бака!

Літня кондукторка вхопилася за серце, а нечисленні пасажири понадувалися, як
індики, від ледве стримуваного сміху. Ми вийшли на першій же зупинці. Обурена тітка дала
волю своєму гніву: всипала мені добру порцію «пляцків на дупу» і пригрозила через мій
язик більше нікуди з собою не брати. Вдома по телефону вона жалілася якійсь не відомій
мені співрозмовниці: «Enfant terrible!».15 А та втішала, що всі діти жахливі й час від часу
ганьблять своїх батьків, бо відтворюють усе почуте, так що дорослі ладні крізь землю про-
валитися. Тож мене треба ви-хо-ву-ва-ти, а з цим може впоратися тільки хороший педагог із
багаторічним стажем. На щастя, в Маргарити Григорівни, каже увечері цьоця Дозя дядькові,
цього стажу – понад сорок років! Та й плату вона візьме невелику – словом, працюватиме
більше для задоволення, ніж заради грошей.

Назавтра до нас прийшла пані Вчителька – стара, як Божий світ, але розмальована й
вифранчена, як відданиця. Від неї густо несло дорогими парфумами і ще дорожчими цигар-
ками. Такі самі потай від дядька палять на балконі цьоці Дозя й Жирафа! Але я йому цього
не видаю: за мовчання мені вже пообіцяли купити велику ляльку, котра каже: «Ма-ма!». А
ще обидві цьоці, коли дядька нема вдома, співають дуже смішну пісеньку:

В Стрийськім парку16 ми ся здибали з тобов,
В нашім серці ся зашкробала любов!
Скільки раз ся обнімали, скільки раз ся цілували —
Ще ніколи так не шкробалась любов!

Я, малá, теж підспівую – й уявляю собі любов великою мишею: такою, як та, що в селі,
у хаті нашої бабусі, уночі весь час шкреблася за креденсом.17 Тільки як вона потрафила18

залізти аж у саме серце й щó тепер буде з тим парубійком, що в його грудях шкребеться
миша? Спробуй її звідти витягти! Та, зрештою, самі й винні: розвели стільки мишви, що вже
аж он куди добирається! Ось у цьоці Дозі й дядька Данила мишей на пльонтрі19 нема – і
спокій голові! Треба буде тим дурням зі Стрийського парку теж купити собі таку пастку, яку
дістав мій тато: уже і в баби мишей нема!

«В Стрийськім парку ми ся здибали з тобов!..» – яка ж довговічна ця пісня, яка іронічна,
а яка тепла й доброзичлива!

Уважай, моя кохана, уважай:
В чорну фарбу свої очка не вмачай!
Бо як будеш умачати —
Будуть очка вилазяти!
Уважай, моя кохана, уважай!

Навіть власні ревнощі закоханий до пори до часу тамує, щоб не зробити боляче своїй
обраниці:

Уважай, моя кохана, уважай:

15 «Enfant terrible!» – «Жахлива дитина!» (франц.).
16 Стрийський парк – наймальовничіший парк у Львові, улюблене місце відпочинку городян.
17 Креденс – буфет, невелика шафка для зберігання посуду, столової білизни тощо.
18 Потрафити – примудритися, ухитритися, спромогтися (діал.).
19 Пльонтр – поверх (польськ.).
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На сусіда, на Штефана, не зважай!
Бо як йму того Штефана,
Як ним тевкну20 до дивана —
Будеш плакати, кохана,
Буде жаль!

Ну і як же без знаменитих львівських трамваїв:

Уважай, моя кохана, уважай:
Із трамвая на ходу не вилазяй!
Бо хапне тебе за ногу
Та як гримне до дороги —
Поламаєш собі ноги,
Буде жаль!

Час не владний над співанкою мого дитинства! Співають її й у славному Львові, і в
Станіславі,21 й у Тернополі, і в Коломиї навіть зараз, хіба що додають кілька сучасних рядків:

Уважай, моя кохана, уважай:
На червоне «Мерседесом» не в’їжджай!
Бо автó ремонтувати,
А тебе, дурну, ховати —
То коштує таких грошей,
Що аж жаль!

Але вертаємося назад, до моїх дітóчих літ. Так ось: на нашому порозі з’явилася пані
Вчителька. Цьоця Дозя церемонно познайомила мене з Маргаритою Григорівною. Перш ніж
почати моє виховання, гостя наполягла, що буде краще, коли воно проходитиме тет-а-тет.
Моя тітонька з такого щастя дуже зраділа, вбрала капелюшок і побігла до цьоці Жирафи на
роботу, залишивши про всяк випадок моїй виховательці робочий телефон дядька Данила.

– Мене звати Маргарита Григорівна! – ще раз відрекомендувалася мені пані Вчи-
телька. – Повтори, бо ім’я складне, рідкісне!

– Маргарина Григорівна! – запам’яталося легко, бо я знала, що так називався жир, який
мама додавала до печива.

На пачках тієї маргарини були намальовані дві великі сині сливки: напевно, ренклод.
Саме так художник оформив обгортку, не розуміючи, що російське слово «слівочний» озна-
чає «вершковий». Два великі, синьо-фіолетові, соковиті плоди ще довго красувалися на 250-
грамових пачках маргарину – мабуть, доти, допоки на фабриці не використали весь старий
тираж пергаментного паперу. Пізніше цей огріх таки виправили, бо коли я вже ходила до
школи в Районному Центрі й інколи мама доручала мені купити пачку маргарину, то на нових
обгортках з’явилася намальована корівка.

– Не маргарина, а Маргарита! – підібрала тонкі губи гостя. – До того ж правильно буде
– «маргарин»: це слово чоловічого роду! Чула? Повтори, як мене звати!

– Маргарин Григорівна! – слухняно повторила я, хоч ніяк не могла второпати, чому ця
пані зветься чоловічим ім’ям.

20 Тевкнути – бебехнути, брязнути, гепнути (діал., розм.).
21 Станіслав – колишня назва Івано-Франківська. Офіційно перейменований у 1962 році, але давня історична назва

міста побутує в народі та в колах творчої інтелігенції й досі.
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– Ти невиправна! Називай мене цьоця Марґó!
– Хенде хох! – засміялася я, згадавши, як викрикували хлопці на вулиці, граючись у

війну, і приставила виховательці до грудей дуло іграшкового пістолета. – Якщо тобі не догода
– віднині будеш цьоця Хендехох!

– Не буду я цьоця Хендехох, погане дівчисько! – перемінилася на лиці гостя, але тут
же опанувала себе. – Давай придумаємо мені якесь гарне ім’я! Згода?

– Чудово! Зараз придумаємо! Ти літати вмієш?
– Ні, – звела догори свої вищипані брівки пані Вчителька.
– Значить, будеш цьоця Ківі!
– А це ще що таке?
– Це птаха! Вона тільки ходить, але зовсім не літає, бо така ж тлуста, як і ти! Точ-

нісінько! – я побігла по книжку «Екзотичні звірі і птахи», розгорнула потрібну сторінку, та
глипнула на свою співрозмовницю й моментально збагнула, що бути цьоцею Ківі вона теж
не хоче. – Тобі кортить, щоб я придумала щось ліпше?

– Так, – легковажно понадіялася на краще цьоця Ківі.
– Тоді… тоді… ти будеш цьоця Зебра! У тебе ж – чорно-білий костюм у смужечку, як

і в цієї конячки!
Але й Зеброю моя вихователька зватися не побажала.
– Чому ти весь час тільки прозиваєшся? – зобиджено спитала вона. – Тобі було би

приємно, якби я називала тебе не на ім’я, а, наприклад, Хунвенбінкою?
– А що це таке? – округлилися в мене очі.
– Це китайська партизанка! Така дівчинка, від якої можна чекати чого завгодно – як і

від тебе, до речі.
– Ху…венбінка, – задумливо повторила я, невпопад вставляючи у незнайоме слово

звук «й» замість «н».
Хіба ж могла я знати, що саме так воно й звучить китайською – а в слов’янських мовах

його вже змінили зумисне, щоб уникнути драстичності!22

– Що ти таке говориш?! Хто тобі таке сказав?! – обурилася пані Вчителька.
– Ти, – сумирно призналася я.
От нетямуща тітка: вже й не пам’ятає, що то саме вона щойно навчила мене цього

дивного слова!
– Enfant terrible! Enfant terrible! – заламала руки Маргарита Григорівна. – Як же тебе

навчити французької мови, як у твоїй голові – лише всілякі дурниці?! Ти нечема! Ось як дам
по дупі!.. – і вона замахнулася на мене своєю зморшкуватою рукою із довгими наманікюре-
ними нігтями.

Це вже було занадто! Якась чужа тітка має мене бити, та ще й у нашій квартирі?!
– Спробуй тільки! Ти – цьоця Ківі, цьоця Зебра, цьоця Хендехох, а ще – цьоця Ху…

венбінка!
– Я зателефоную твоєму дядькові! – вхопилася за телефон гостя.
– Телефонуй, телефонуй, а я все одно тебе не люблю, гратися з тобою не хочу і вчитися

французької мови не буду!
– Що ти розумієш у французькій мові?! Французька мова – це…
– Кака-бека! – завершила я замість неї недокінчену пафосну фразу, показавши пані

Вчительці язика. – Йди собі додому, тьотю Ківі-Хендехох! Мені з тобою нудно.
Ображена Маргарита Григорівна таки подзвонила дядькові. Переговоривши з ним на

підвищених тонах, тицьнула телефонну трубку мені в руку й, навіть не попрощавшись,

22 Драстичність – різкість, гострота; провокативність.
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луснула дверима. Дядько дуже просив мене нічого не витворяти, поки він не приїде, а краще
взяти альбом і кольорові олівці й намалювати, скажімо, зоопарк, у який ми в неділю ходили.

Усе! Я вдома сама! Можна робити, що заманеться! А що мені заманеться? Дядько радив
малювати звіринець… Але чому олівцями, якщо цьоця Дозя завжди малює на полотні фар-
бами із блискучих тюбиків? У неї тих фарб – ціла здоровенна бляшана коробка! Правда,
чистого полотна на підрамнику зараз нема – усі полотна вона вже зіпсувала й повикидала.
Художниця!..

А клітки ж у зоопарку – величезні! Звірі теж не маленькі, в альбомі точно не
помістяться… Зате є білі-білесенькі стіни у вітальні! Такі ж великі, як і клітки у звіринці, й
такі ж чисті, як аркуші в новенькому альбомі. Досить лише намалювати на них прямі лінії
– й міцне пруття для кліток готове! Я навіть пензлика не брала: витискала олійну фарбу з
тюбиків і пальчиками її розтягала вгору і вниз, управо і вліво. Коли дядько повернувся з
роботи, на всіх стінах у вітальні красувалися чудові різнокольорові клітки – звірі були би
щасливі поселитися в таких! Щоправда, самих звірів я намалювати вже не змогла – фарби
закінчились. Побачивши мої мальовидла, не скупий на вишукані фрази адвокат утратив дар
мови. Цьоця Дозя, навпаки, вивергла із себе таку потужну повінь слів, на яку здатен хіба що
водоспад у Яремчі, – але все одно з моєї голівоньки не впало ані волосиночки! Подружжя
тільки дійшло спільної думки, що лишати мене саму в квартирі – ще небезпечніше, аніж
брати із собою.

Але й залишати малого урвителя23 із дядьком Данилом виявилося теж ризиковано, бо я
керувала ним, як лиш хотіла, примушувала гратися зі мною «в піратів». Падали з підвікон-
ника вазони, билися тарілки й горнята, коли я завзято орудувала дерев’яною «шпагою» на
палубі торгового вітрильника, що ним ставав кухонний стіл. Для більшої правдоподібно-
сті перев’язувала собі одне око цьоциною чорною «газовою» хустинкою – і так лупцювала
дядька держаком від швабри (який і був тією самою «шпагою»), що синці виступали не лише
на спині й на руках, але навіть на обличчі, – а йому ж треба було говорити промови в суді!
Отож була я і в квартирі, й за її межами для своїх цьоці й дядька справжньою карою небес-
ною. Та вони терпіли усі мої дитячі вибрики, й основна помилка бездітного подружжя поля-
гала в тому, що обоє весь час думали, ніби я ще маленька й дурненька. Що маленька – то
так. Але ж не дурненька! Моєї кмітливості на них обох уже тоді вистачило би з надлишком!

Надалі цьоця Дозя старалася бути обачнішою в моїй присутності. Коли приходила в
гості цьоця Жирафа, вони вже анекдотів уголос не розповідали – ні польською мовою, ані,
тим паче, українською. А може, й розповідали, але мене з вітальні виманювали всіма можли-
вими способами. Найчастіше дозволяли посидіти біля «дірки» – так я називала велике дзер-
кало в передпокої. Його амальгама чомусь мала зеленуватий відтінок, поверхня постійно
брижилася. Можливо, люстерко було з дефектом. А може, то від подиху вітру із кватирки
хиталися тоненькі смарагдові фіранки на вікнах? Хто його знає… Я знайшла собі цікаву
розвагу: сідала збоку, щоб мого відображення не було видно у дзеркалі, й починала пильно
вдивлятися в його глибину. Спочатку бачила тільки протилежну стіну, двері, килим на під-
лозі – але потім усе чомусь розмазувалося, й несподівано в люстерку з’являлися цілі рухомі
картини. Виразні, яскраві! Єдине, що чомусь завжди – на тлі неба, інколи навіть поверх
білих хмар, що пропливали десь там на задньому плані. Телевізора в цьоці Дозі й дядька
Данила тоді ще не було, це я добре знаю. Та й навряд чи в когось у Львові він узагалі міг
бути на початку шістдесятих. Але у дзеркалі танцювали розкішно вдягнені пари при дворі
якихось царів чи королів (бо їхні сиві голови були увінчані золотими коронами, а на плечах
полискували горностаєві накидки). А ще у дрімучих лісах, на стоптаному копитами снігу,

23 Урвитель – шибеник, урвиголова (розм.).
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розгорталися жахливі картини полювання на дикого вепра й ведмедя, а на широкому плацу
стиналися у кривавих двобоях закуті в залізні обладунки учасники рицарського турніру.

Неймовірно? Так. Цього не могло бути? І я теж так думаю. Але ж було!
Якось тітка непомітно для мене підійшла до дзеркала – і краєм ока теж помітила в нім

те, що мало не кожного дня розглядала я. Цьоця Дозя страшенно перелякалася й заборо-
нила мені наближатися до цього люстра, а дядько вже чи не наступного дня відвіз його в
комісійний.

Дивна річ, але йшлося не про венеціанське чи якесь інше старовинне люстро. Навряд
чи те дзеркало, що спричинило такий переполох у львівській квартирі, мало хоч би сто літ
віку. Зрештою, після того випадку ще декілька разів у моєму житті перше-ліпше дзеркало
теж пропонувало мені таку дивовижну інформацію, котру неможливо було почерпнути з яко-
гось іншого, не такого містичного джерела. Пам’ятаю, як школяркою пізнього вечора читала
за обіднім столом поему «Гайдамаки» Тараса Шевченка, подумки жахалася страшної різа-
нини в Умані – й несподівано в якусь мить задрімала над «Кобзарем». На стіні в нас висіло
овальне люстерко – звичайнісінький ширпотреб, до того ж нове-новісіньке, лиш недавно
куплене. Моє відображення не могло відбиватися в тому люстрі, бо воно було почеплене
значно вище від рівня моєї голови, та ще й набагато правіше від стола. Та коли я прокину-
лася, наче хто труснув мене за плече, то несподівано побачила у дзеркалі зажурену молоду
панну в дорогій сукні з важкого зеленого оксамиту. Вона молилася на вервиці перед фігур-
кою Божої Матері, що стояла в ніші якогось пишного храму. Я виразно почула слова, ска-
зані з такою тугою, що серце розривалося! Цю фразу я й повторила на відкритому уроці за
Шевченковими «Гайдамаками» (і мій улюблений вчитель через отой вибрик своєї учениці не
отримав звання заслуженого). Значно пізніше, уже в роки української незалежності, я роз-
горнула якусь книжку з історії Польщі – й цілком випадково (ось лишень кажуть, що «випа-
док» – це псевдонім Бога, коли Він не хоче Себе оприявнювати) мій погляд наткнувся на ті
самі, вже колись почуті з уст середньовічної панни із задзеркалля, трагічні слова, але в пере-
кладі українською мовою! Я навіть принагідно їх використала в одній зі своїх книг: «Ніхто
не завинив стільки, як ми… Ох, народе наш, бідний народе! Якщо ми не носимо на чолі,
мов той Каїн, страшного знаку – то, певно, лиш тому, що не прикінчили українського народу
остаточно!». Моє давнє видіння виявилося пророчим! Цей тяжкий докір своїм співвітчизни-
кам-полякам висловила, як з’ясувалося, Діонісія Понятовська – польська принцеса голубої
крові. Скажете: «Свєжо прєданіє, да вєрітся с трудом»? І мені теж. Але тим не менше! Факти
– річ завжди дуже вперта, і що написано пером, того не витягнеш й волом.

Та й чим далі, то й щораз частіше діється зі мною щось не те. Варто лиш мені глибоко
задуматися, відсторонитися – й раптом ловлю себе на думці, що дивлюся на світ чужими
очима, відчуваю реальність чужими органами дотику, слуху, нюху, пам’ятаю і знаю те, чого
не можу знати, бо знати не повинна! Що це – клітинна пам’ять? А хіба пам’ять передається
генами? Хіба це не набутна з віком річ? Чи, може, вона – як та срібна голка, що простромлює
століття, нехтуючи категоріями часу й простору?… Від таких вражень інколи стає не по собі!

Та повернемось до Львова мого дитинства. Буквально за якийсь тиждень я навчи-
лася читати. Вдивлялася у вивіски, в написи на крамницях і дивувала перехожих своєю
обізнаністю: «Он буква А, а ось – К, а там – Ц і Р». Цьоця Дозя купила мені грубезну книжку
з чудовими малюнками – альманах «Дванадцять місяців». Таких книг, що виходили тоді раз
на рік, як окремий цикл, було в мене дві чи три. Я їх читала й перечитувала і з цьоцею, й сама:
бо ж нового дзеркала до передпокою мої родичі так і не купили, а вільний час треба було
заповнювати чимось корисним. Мені чомусь здається, що тоді, у Львові, я прожила ледь не
половину свого життя, хоча це зовсім не так. Львівський період – насправді лише якихось
два-три роки. Зате які чудові й барвисті!
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Усе ввірвалося одного вечора, коли цьоці Дозі принесли телеграму. Помер мій ново-
народжений братик, котрий прийшов на світ із пороком серця, тому й прожив лише кілька
тижнів. Мама взяла собі в голову, що його смертю Бог покарав її за те, що рідну дитину,
себто мене, віддала чужим людям. Цьоці й дядькові діватися було нікуди: довелося пакувати
мої речі в Село. Їх набралася величезна валіза. Я плакала, не хотіла повертатися зі Львова,
але ми мусили встигнути на похорон, тож уперше ніхто зі мною особливо не церемонився.

Похорон – подія не для дитячого споглядання. Тим паче похорон маленького дитяти.
Я не боялася підійти до невеличкої, наче іграшкової, труни й поцілувати холодний лобик
немовлятка. Страшно мені стало аж на цвинтарі, коли домовину почали опускати в яму. Гли-
боку яму, в якій хлюпала вода. Мама каже, що тоді стояла страшна відлига, тож вода в ямі
з’являлася знову й знову, як не старалися її вичерпати. Мене нажахало, що бруднюща і сту-
дена вода потрапить у маленький гробик і заллє дитинку. Я уявляла себе на місці братика
– і кричала, мов несамовита, кидалася в яму, щоб не дати гробарям закидати труну мокрою
чорною глиною, в якій теж води було більше, аніж самого ґрунту. Люди ридма ридали, трак-
туючи мою поведінку як неймовірні страждання за померлим братиком:

– Ото дитина надривається! Хто би подумав: таке мале, а вже все розуміє!
Додому зі цвинтаря мене вели, міцно тримаючи за руки, адже я постійно шарпалася

й норовила вернутися назад. І раптом на пагорбі побачила величезний розквітлий кущ.
Суцвіття на ньому нагадували акацієві, але були щонайменше уп’ятеро більші, якогось неба-
ченого лілово-жовтого кольору, дивовижно красиві. Я вирвала долоню з бабусиної руки,
звільнилася від цупкої правиці хресної, вибігла на пагорб, зірвала одну квітку й повернулася
до цьоці Дозі, яка вела попід руку мою маму.

– Що це ти тримаєш у руці? – аж знетямилися жінки.
Я піднесла вгору пишне суцвіття, потрясла ним і сказала:
– Бутук-і-дудак!
Як мені зірвалася з язика саме така чудернацька назва: чи я її щойно тоді сама й вига-

дала, чи десь чула що-небудь подібне, – досі не маю жодного поняття.
– Де ти серед зими взяла цвіт? – кинулися люди до мене.
Виявляється, вони взагалі ніде не бачили ніякого розквітлого куща, – та його вже й не

було: пагорб, тут і там укритий плямами снігу, лиснів на сонці, як облізла голова старого
діда! Дивовижну квітку кілька років зберігали в моєму улюбленому, хоч уже й тріснутому,
біленькому горняті з голубими незабудками, що його ми з цьоцею Дозею не забули привезти
зі Львова, – аж поки суцвіття не розсипалося на дрібний пил.

 
* * *

 
Після похорону братика мама впала в дивний стан. По декілька разів на день вона

лягала на ліжко долілиць і якось утробно стогнала. Її втішав тато, втішала бабуся. Ми, троє
дітей, горнулися до неньки, гладили по голові, але й це мало допомагало. Зрештою, час – не
лікар, час – філософ. Згодом нещасна трохи заспокоїлася, й життя ніби почало налагоджува-
тися. Але тремтіла душею й серцем наша мама лише над двома молодшими. Через якийсь час
я знову стала нелюбою дитиною. А може, зі мною просто було несила чинити по-іншому?
Може, надто допитлива й кмітлива дитина – це неймовірний тягар для дорослих? Мама не
могла дати собі ради з моїми вічними запитаннями, котрі сипалися, як горох із мішка. Чому
сонце сходить, а потому заходить, чому встає з-за Андрухової стодоли, а сідає за Семенів
сад? Чому завтра вранці зійде знову? Чому в хмарний день сонечка не видно? Чому, як довго
дивитися на сонце, болять очі? Звідки беруться хмари? Чому з одних іде дощ, а з інших –
сніг? А чи можна на хмару сісти, як на перину, і спостерігати звідти, що люди роблять на
полях? Звідки береться веселка й чи можна її помацати? Чи можна підправити на ній кольори
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олівцями або фарбами? Чому місяць світить уночі, але інколи може висіти на небі й уранці,
вже при світлі сонця, – а от сонце видно тільки вдень, а вночі – ніколи? Чому ластівки в’ють
гніздо на сволоці24в нашій стайні, а горобці – під стріхою? Чому синичка мене дзьобає, коли
я виймаю газети з Муличчиної поштової скриньки? Чому якраз у її скриньці вона звила собі
гніздечко, ніби більше ніде не можна було знайти місця? А я би хотіла, щоб синичка виво-
дила пташенят у нашій скриньці! Тато тоді для газет змайстрував би іншу. Чому бджоли такі
злі? Я лише хотіла подивитися, як там усередині їхньої хатки, де вони сплять, а де їдять у
своїм вулику! Я ж їм нічого поганого не зробила! За що вони мене так покусали?

Може, це й ненормально, коли дитина весь вечір розглядає квіти на ковдрі чи, коли в
хаті нікого нема, витягає з вазонів посаджені рослини, щоби побачити, яке в них коріння?
Може, це дивно, коли дитя сидить на шляху біля масної чорної калюжі, яку обліпили зусебіч
білі метелики і з якої беруть глину для своїх гнізд в’юнкі ластівки? Може, й так…

Метелики сідають мені, малій, замурзаній багнюкою від голови до п’ят і всіма від-
торгнутій, на голову, на лікоть, на пальці. Ластівки найчастіше полюбляють умощуватися на
плечі. Я їх не ловлю й навіть не пробую ловити. Метелика можу хіба що легесенько погла-
дити пальчиком по контуру складених крилець: він терпить, не тікає. По самих крильцях не
можна – стирається пилок. Мені так приємно, що пташки й комашки мене люблять! А сусіди,
побачивши таке диво, похитують головами, шепочуться й показують пальцями в мій бік:

– Мала відьма!
– Що вона там робить? Не інакше, як ворожить, ману напускає!
– Такої ще дитини в нашому Селі зродувіку не було!
Маму їхні розмови нервують до нестями – і я щоразу дістаю від неї кілька замашних

«пляцків на дупу». Питаю, навіщо мене дитиною постійно била? Оправдується, що витри-
мати мої постійні «заскоки» було просто неможливо, а їй же доводилося щодня двигати всю
хатню роботу, обробляти город, доглядати за малими. З розпачу, що нічого не годна зі мною
вдіяти, мама стала називати мене «психічною» за будь-який мій «крок вліво – крок вправо».
Що таке «психічна», я добре знала. Поблизу нас жила дивна жінка, яка могла й перед дітьми
заголитися та й показати, що там у неї є і ззаду, і спереду. Згодом я довідалася, що під час
війни її зґвалтувала німецька солдатня. Коли ж повернувся додому із фронтів її чоловік,
то почав цією подією постійно їй дорікати, бив дружину мокрими віжками. Від щоденних
страшних побоїв із нею й сталася непоправна біда… Та чоловіка й це не зупинило. Як тільки
в нещасної починався приступ, він прив’язував хвору в стайні біля корови, лупцював її до
кривавих пасмуг, а сам безпробудно пиячив тиждень-півтора, хоча вдома без нагляду й теп-
лої страви плакало п’ятеро дрібних дітей. Так на п’яну голову й помер через кілька літ у кол-
госпній стайні. Можливо, заснув там – і його необачно прикидали сіном, де він і задихнувся;
а може, ще до того, як привезли сіно худобі, врізав дуба сам. Та після смерті пияка його дру-
жині не стало краще, бо власні діти також мали її ні зá що, підрісши, били матір, забирали
пенсію, що її вона отримувала як нервово хвора людина. Час від часу сини викликали «три-
надцяту бригаду» – і здоровенні санітари з волосатими ручищами виводили нещасну з хати в
гамівній сорочці. А вуличні хлопчиська бігли за машиною «швидкої допомоги» й верещали
вслід: «Пазуня Саніцька – к…рва совіцька!», хоч бідолашна жінка зовсім не заслуговувала
на таку назву. Маленькою мені було дуже страшно, що скоро я стану такою ж – бо мама
каже, що я теж «психічна».

Львівський період мого життя наклав на мене свої відбитки. Пригадую, як мама знай-
шла якось у кошику з брудною білизною добрий десяток моїх різнокольорових трусиків.

– Що це таке? – тицяла вона мені ними під самий ніс. – Хто тобі дозволив повикидати
їх із шафи сюди?

24 Сволок – головна балка, що підтримує стелю в дерев’яних будівлях.
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– Вони брудні! – мимрила я, усвідомлюючи, що зараз будуть громи і блискавки з ясного
неба.

Мама уважно розглядала білизну:
– Що ти верзеш? Вони чисті!
– Цьоця Дозя казала, що жінка має перевдягати трусики щодня.
– Ти – жінка?! Ха-ха-ха! Твоя цьоця Дозя дурна! Ти – дитина, дитина, дитина, а не

жінка! – повторила мама аж тричі із притиском. – Ти маєш носити одяг, поки я сама з тебе
його не стягну, коли зберуся прати! Чула? Бо взагалі будеш ходити без трусів! Нехай хлопці
з тебе сміються, як із вуйни Психічної!

А одного разу мама купила в місті торт: круглий, пахучий, із кремовими рожевими
й шоколадного кольору квітками. Посадила нас, дітей, за стіл, і кожному на тарілку дала
по здоровенному шматку. Ліля з Андрійком уминали, аж давилися. А я вперлася, що торт
не можна їсти великою ложкою, бо вона для зупи. Мама принесла мені маленьку, чайну. Я
знову запротестувала, що хочу меншу від великої, але більшу від маленької. Йшлося, ясна
річ, про ложку десертну. Але ж такої в нашій хаті взагалі не було ніколи! Мама сприйняла
мої забаганки за дурні заскоки й надавала духопеликів. Торта мені перехотілося назавжди.

Так, мама була неправа. Та чи маю я право її осуджувати? Хіба я сама завжди поводи-
лася із власними дітьми, як книжка пише? Боже, таж вони розплодили в нашій міській квар-
тирі тридцять сім хом’ячків, і я потай відвезла цей виводок у жито за містом, поки хлопці
були в школі, бо ж добровільно не віддали б! А коли здохла папужка, вони ховали її в місь-
кому парку з усіма почестями, ще й так голосили, що я була певна: таких плачів точно б не
було, якби то вмерла я. А коли ранньою весною з Вовчинецької гори тихцем принесли напі-
взамерзлого вужа і поселили його в мене під ліжком, у коробці з-під взуття, – а вночі вуж
розмерзся й поліз коло мене грітися? Таж у мене тоді від жаху мало серце не зупинилося!

Звісно, було, що й кричала на синів, навіть пробувала давати ляпанців, але насправді
тільки ледь торкалася долонею. Перед старшим соромно по-справжньому лише за два
випадки. Коли син став першокласником, і ми пішли в ательє фотографуватися, дорогою я
весь час йому нагадувала, що він має усміхатися – і тоді фото вийде веселе й гарне: адже
в нас обох – красиві білі зуби, приємна посмішка. Та фотограф поставив першокласника
з букварем біля столика, як олов’яного солдатика, і став наполягати, щоби малюк зробив
серйозне личко. Син глипав на мене і пробував посміхатися, але чув невдоволений окрик
фотографа – і старався набрати серйозного вигляду. А я стояла майже поруч зі своєю дити-
ною і… не сміла втрутитися. На знімку малий – із такою жалюгідною посмішкою, що в мене
щоразу серце стискається, коли бачу ту світлину.

Іншого разу першокласників повели на зустріч з якимись американцями, що нібито
мали вчити українських школярів любити Бога. Урочистий захід був організований просто
жахливо, а повчання заокеанських проповідників виявилися ще більшим страхіттям. Вони
мали театральні ляльки, що вдягалися на руку, розігрували сценки з діалогами, які тлумачив
перекладач, – і верзли такі нісенітниці, що соромно було слухати. Наприклад, пояснювали
діткам, що такою ж мірою, як пес – вірний друг людини, її щирим другом є також і Бог. Я
небезпідставно побоялася відпускати малого без нагляду на цей колективний захід і теж туди
пішла. Зал був переповнений, стільців на всіх не вистачало, отож діти товклися попід сті-
нами й у проходах між рядами, а педагоги насилу наводили порядок. Зненацька якась учи-
телька вхопила мою дитину за руку і стала на очах у всіх лупцювати. Без жодної на те ваго-
мої причини – просто щоб інші боялися й дотримувалися порядку (хоча про який порядок
у тому безладі й тисняві могло взагалі йтися?). Я ледве протовпилася до неї та спробувала
присоромити – а педагог відкрила до мене рота, що через таких, як я, батьків, котрі поту-
рають своїм дітиськам, із ними в школі неможливо дати ради. Замість того, щоб вияснити
прізвище й заклад, де працює ота «сіячка розумного, доброго й вічного», на гірший кінець
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– просто написати скаргу, я її ще й перепрошувала… Минуло багато років. Мене знав уже
в обличчя мало не весь Обласний Центр. І от на якомусь учительському зібранні колишня
кривдниця посміла гордовито продемонструвати перед своїми приятельками, що вже давно
мене знає. Пригадую, мене у відповідь просто затіпало. Вона перелякано позадкувала, збаг-
нувши якимось сьомим чи восьмим чуттям, що ще мить – і її білі й ріденькі фарбовані патли
опиняться в обох моїх руках.

Зло тільки тому й існує досі, що вчасно не отримує здачі. Зло мусить бути покаране.
Зло дорослого проти беззахисної дитини має бути покаране відразу ж, чого би це іншим
дорослим не коштувало: авторитету, моралі, честі чи й усього одразу.

Мій син із невісткою приносять до нас маленьку Влодку. Вона щосили гризе кулачки:
зубки ріжуться. Молода пара щебече коло дитинки. В їхній уяві донечка вже їх упізнає, уже
все розуміє, що мама з татком їй говорять, уже погоджується з ними, що буде юристом (і
тільки юристом!), коли виросте, уже любить приїжджати до бабусі й дідуся машиною, а не
автобусом… «Где впервые любил и от счастья был глуп…», – згадую я рядки із пісні Олек-
сандра Малініна. Люблячі завжди виглядають збоку якимись дурнувато-прицюцькуватими.
А може, для глибокого переживання щасливих моментів якраз і потрібен саме такий стан?

 
* * *

 
Перед хатою, в молодому яблуневому садку, мама посадила велику грядку полуниць.

Я не могла дочекатися, поки вони нарешті достигнуть, і потай обривала зеленцем. А коли
вже почали бриніти одна ягода, друга, третя, надворі засльотило на цілий тиждень. Але й
попри негоду ягоди наливалися соком і рожевіли.

Тож мама вибирає їх у велику білу миску, а я стою на стежечці, як лелека, мало не на
одній нозі, бо довкола таке болото, що навіть ступити нікуди. Дорогою йде жінка з малень-
ким хлопчиком. Це вуйна25 Маланка. Колись вона вчилася з моєю мамою в одному класі,
навіть сиділа за однією партою, але потім вийшла заміж у сусіднє село, забрала до себе ста-
рого батька, а хату продала. У Маланки та її чоловіка довго не було дітей. Неплідницю яки-
мись травами довго лікувала наша місцева знахарка «пані Текля». Насправді її звали Тетя-
ною, але всіх Тетян у нашому Селі чомусь кликали тільки Теклями, так само як усіх Євдокій
– Доцями, а Парасок – Пазунями. Мою маму, до речі, називали Дзюнею, хоч вона, як сама
любила наголошувати, мала таке ім’я, як польська королева – Ядвіга, й тато завжди кликав
її не тим сільським найменням, а виїмково Ядвізею або Ядзунею.

Коли сільська знахарка зробилася відомою в наших околицях, то приїжджі люди стали
її величати панею. Теклі це дуже сподобалося, й вона почала вимагати, щоб так до неї звер-
талися й односельці. У колгосп на роботу пані Текля не ходила, бо мала безногого й сліпого
чоловіка, котрий таким страшним калікою повернувся з війни. Спочатку благовірна його
навіть приймати не хотіла: яка користь у господарстві з обрубка? Потім ще кілька років у
кожній сварці на все горло дорікала своєму Василеві його колишніми любасками,26 яких той
до війни мав, «як маку, як гною, як листя, як мишачого г…мна», але після війни жодна в
його бік і бровою не вела. Пізніше молодиця змирилася, що краще жити зі сліпим обрубком,
аніж вікувати життя самотою у порожній хаті, отримувала за чоловіка пенсію, а сільську
владу гнала зі свого подвір’я стаєнною мітлою. Якими тільки способами Теклі не нагадували
про колгоспну ланку й цукрові буряки! Пробували навіть страхати й людським осудом: піз-
ньої осені, коли вже й сніг наперхав, а буряки ще залишалися невикопані, привезли увечері
голодних і злих бабів просто з поля до Теклиної хати, аби ті їй під вікнами виспівували, що

25 Вуйна – тітка; також шанобливе звертання до старшої жінки, зазвичай селянки.
26 Любаска – коханка (діал.).



О.  Слоньовська.  «Дівчинка на кулі»

23

вона білоручка, у колгоспі й дня не працює, а вони гарують на полях від рання до ночі, без
вихідних і без свят. Знахарка зачинила двері на засув, а наступного дня вже наскаржилася у
військкоматі й на голову колгоспу, й на парторга, і на бригадира, та ще й привезла до Села
воєнкома, щоби той особисто утовкмачив сільській владі, що пані Теклі вистачає по вуха
роботи коло свого інваліда-фронтовика.

Текля кидала на картах, зливала віск і варила помічні трави. Це мистецтво їй переда-
лося від рідної бабуні й теж приносило якщо не якусь стабільну копійку, то вряди-годи курку
чи півня, з десяток яєць, а то й плесканку сиру. Своїм гостям знахарка пояснювала, що якби
її чоловік ледь трохи бачив чи мав хоч якісь там негодящі ноги, то вона б і його вилікувала, –
а як нема ні очей, ні ніг, то немає на таку страшну напасть і жодного ліку.

Та я, зрештою, хотіла розказати про вуйну Маланку. Довгождана вагітність протікала
в неї дуже тяжко, останні три місяці треба було з ліжка узагалі не вставати. Текля носила їй
додому якісь трави, й відварами з них так закріпила плід, що коли прийшов час, то розроди-
тися Маланка ніяк не могла, хоч пологи тривали аж дві доби. Лікарі стимулювали породіллю,
і врешті плід вийшов – але разом із маткою. Чомусь закласти назад «жіноче природжінє» в
лікарні вже не змогли – й усе вирізали. А немовля врятували.

Маланчин чоловік, поки не знав, що його жінка вже не все має, жив із нею, як і раніше.
Але через рік або й два місцевий фельдшер обмовився – й Іван уже на свою Маланку диви-
тися не міг. Казав тестеві, що в нього на неї зовсім не стоїть, почав шукати коханок, які не
дуже Івана й поохочували, – бо як на п’яну голову на весіллях зачинав хвалитися, перелічу-
ючи, з котрою ґаздинею спав, ті у відповідь показували йому горбатий мізинний палець, чим
уводили бабодура в червону фарбу. З горя Іван кудись завербувався й поїхав геть від хати, а
Маланка зі своїм батьком ростили малого Міська й поволі тручали біду поперед себе.

Проте тяжкі пологи мали не лише близькі, а й далекі наслідки: жінка худла і в’яла,
жовкла, марніла, допоки в неї не виявили туберкульозу. Лікували Маланку й у протитубер-
кульозному диспансері в нашому Селі, й навіть в Обласному Центрі, та чомусь не дуже
успішно. Зневірившись у дохторах, вона пішла до пані Теклі, й та пообіцяла поставити хвору
на ноги.

– Така-м слаба, що ледве йду, – скаржиться Маланка мамі. – Оце підняла якийсь кілок
та й підпираюся ним, аби не впасти. Пані Текля каже, що напій буде мати силу аж у суботу.
Просила-м, щоби дала мені ту траву, я сама заварю – а тотá вперлася: ні та й ні! Хто знає, із
чого вона ті ліки буде робити! Одні кажуть: щоб вилікуватися від сухóт,27 треба з’їсти сало
з десятьох псів, другі радять десь борсука роздобути, бо в нього сала більше й воно значно
помічніше від собачого. А я вже нічим не гидую – лиш би допомогло, бо як лишу Міська на
сім світі круглим сиротою? Тато старі, слабі, також довго не протягнуть, а цей – ще зовсім
дитина. Будуть над ним по тих інтернатах чужі люди глумитися, а я на тім світі – у труні
перевертатися!

– Що ти таке говориш? Хіба тепер багато від сухот помирає? Вилікуєшся, – розраджує
вуйну Маланку мама, знімає у хлопчика з голови кашкет і сипле в нього з миски всі мої
полуниці.

– Якщо вже тебе вздріла, то хочу попросити: принеси мені ліки від пані Теклі. Не
забудь: у суботу вже будуть готові!

Як не дивно, мама погоджується, хоч потім у розмові з бабусею зітхає, що то вже,
напевно, все одно, що з ліками, що без них, – так чи так смерть уже в Маланки за плечима. Та
вранці у суботу ми таки вирушаємо до Теклі. Йдемо левадами, стежечка петляє, як гадюка. У
травах цвітуть білі ромашки, які в нас у Селі звуть королицями, й голубі дзвіночки, і червоні
стріпаті зірочки польової гвоздики, які в нас називають сваркою, тому їх зривати не можна:

27 Сухоти – туберкульоз (діал.).
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хто насмілиться, у того вдома почнеться веремія на тиждень. Я вже нарвала цілий оберемок
дзвіночків і королиць, але як бачу ще якусь дуже гарну квітку, все одно не стримуюся, щоб
не приєднати її до букета. Мама несе в одній руці порожню літрову банку, а в другій – три-
літровий бідончик з молоком, бо ж не годиться до знахарки йти з порожніми руками.

Пані Текля не дуже рада нашому приходу. Бурчить, що прийшли зарано, вона ще не
встигла нічого приготувати. Але, зрештою, ті ліки – не для нас. Лиш не треба Маланці казати,
з чого зроблені. Пані Текля виймає з креденса макітру й макогін. О, тертий мак я дуже
люблю, але ж поласувати ним вдається тільки на Святий вечір! Та в макітру пані Текля кладе
не мак, а кілька худющих чорних раків, вимочених в олії, яких по одному витягає з масного
слоїка. Мама хапається рукою за рот і стрімголов вибігає надвір.

– А ти добре дивися, що я роблю! – звертається пані Текля до мене. – Сподобається –
буду тебе вчити. Я виділа, як ти сиділа на дорозі коло калабані й пасочки з болота ліпила, а
кругом тебе то ластівки, то метелики вилися.

– Не пасочки, а хатку я ліпила! З ґанком! І не подобається мені терти раків у макітрі, –
хитаю я головою. – Їх треба варити! Та й навіщо ви ракам клешні й хвости повідривали?
Там якраз найбільше м’яса!

– Це не раки, це – земледухи. Вони на грядці живуть, коріння рослинам підгризають.
У вас на городі такі є?

– А-а-а, знаю: це ведмедки, ведмедюхи, що корені в капусті об’їдають!
– Ага, ведмедюхи! Або вовчки. Або ще земледухи. Люди їх по-різному називають.
– Бабуся каже, що як укусять, то можна вмерти!
– А можна ними самими від смерті врятуватися.
Пані Текля швидко справляється із земледухами, добавляє до розтертої на кашу суміші

кілька ложок меду й, вишкрябуючи залишки з макітри, віддає мамі майже повний літровий
слоїк коричнево-чорної «підливи».

– Я добре перетерла. Вона й знати не буде, що це. Хай п’є три рази на день по три
ложки. Так дев’ять днів, більше не варто, – пояснює знахарка. – А ти, як підростеш, – це вже
до мене, – приходь, може, чогось і навчишся.

Аякже! Дуже цікаво – вчитися терти в макітрі земледухів!
Ми йдемо польовими стежечками понад зарослими травою окопами серед безконечних

полів до чужого села. Я пхинькаю, що хочу пити. Але бідончик порожній: пані Текля молоко
перелила собі в гладущики, щоби сметана відстоялася. Тож мама простягає мені слоїк із
земледухами:

– На!
– Я хочу води!
– Воду будеш пити вдома!
– Так он журавель же стирчить на роздоріжжі!
– Це така криниця, що хто з неї вперше вип’є, на того воші кидаються, – повчає мама. –

Потім уже не шкодить, а от за першим разом – гарантовано будуть воші!
На подвір’ї у вуйни Маланки – свій колодязь. Ще й відро стоїть на цямринні, а з нього

вода на землю скапує: десь уже має маленьку дірочку.
– Не пий, бо сухот наберешся! – хапає мене за руку мама, бо я вже рушила до відра

з водою.
Вуйна Маланка лежить на ліжку, якась аж чорна. Дякує мамі за ліки й відразу припадає

губами до слоїка. Робить великий ковток. Бачить, що я гидливо скривилася, й каже:
– Думаєш, несмачне, гірке? А насправді – як рідка халва! Але почастувати тебе не можу,

бо то ж ліки. Можуть такій малій дитині зашкодити.
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Мама квапиться покинути вуйнину хату. Ми знову йдемо полями до рідного села.
Поміж житами, які вже цвітуть, аж жовтенький димок над їхніми колосками в’ється, синьо
блимають блавати-волошки, темно-червоними блискучими зірничками цвіте кукіль.

– Вона видужає? – запитую маму про вуйну Маланку.
Мама здвигає плечима:
– Дав би Бог!
Через багато років цікавлюся, чи жива ще вуйна Маланка.
– Дибає щонеділі до церкви, – відповідає мама. – Разом з Міськом самі город обробля-

ють, корову, свиню, індиків тримають. Таки допомогли Теклині земледухи! Тільки Місько –
якийсь жовтий, худий, як патик, усе лице в зморшках. Уже виглядає, як ровесник своєї мами.
Зсутулився, згорбився, як старий дід.

– Із кимось живе?
– Спробувала його було обкрутити нова зоотехнічка, на квартиру до них упросилась,

але недовго протрималася. Пішов Маланчин Місько у стовбури!28

 
* * *

 
А за вікном солов’ї щебечуть і витьохкують на всі лади. Окраїна міста. Особняки. При-

ватний сектор. Ріка, верболози. Садки. Солов’ям – привілля! Підлітки катаються на скуте-
рах, як я колись на татовому мотоциклі. І в якоїсь довготелесої юнки є свій сором’язливий
і боязкий Місько. А в Міська – надто любляча самотня мама. І вочевидячки не буде мати
права отой Місько на особисте життя – ні в підлітковому віці, ні в юнацькому, ані навіть на
старість. Бо інколи треба слухатися не мами, а соловейків…

28 Піти у стовбури – піти в ріст, задеревіти; не дати ні цвіту, ні плоду (про рослину, людину).
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– Щоб ти її в жодному разі не роздягав із шубки! – вкотре нагадувала мама татові, який
забирав мене на новорічний ранок у районному Будинку офіцерів.

Менші брат і сестра теж виявляли палке бажання піти на свято, навіть дружно вголос
розревілися, але як тільки дістали кілька разів від мами бучком, умить замовкли і сховалися
на піч за комин. Зрештою, в мене самої були не більші шанси, ніж у малих, потрапити на
новорічну ялинку, адже мама спершу навідріз відмовлялася мене кудись відпускати.

– Подарунки дітям через день-два привіз би й сам, – утовкмачувала вона татові. – А
з цією, – поводила оком на мене, – біди не оберешся! Та й то клопіт: треба ж було її хоч
скупати, треба було все на дитині перепрати й висушити, та й нові шкарпетки здалось би
перед тим купити, бо вже п’яти дірами світять! Добре бездітним! А тут гроші йдуть, як вода
в пісок, – не настарчишся на всіх і на все!.. Ні, хай сидить удома! Обійдеться без неї те свято,
та й вона без нього!

Але тато теж уперся, аргументуючи тим, що йому сам Пал-Палич наказував обов’яз-
ково привезти дитину, тобто мене, – навіть запрошення особисто вручив. Тож після дов-
гих суперечок, маминої істерики й прокльонів, татових погроз піти з сім’ї світ за очі, з від-
чаю записатися в космонавти чи в надстрокову службу й присвятити себе армії цілком, –
мама здалася. Влучивши момент сякої-такої згоди, тато постарався дременути зі мною з хати
якнайшвидше, адже мама вміла передумати навіть останньої миті й завернути вже з півдо-
роги. Лише коли ми вибрели свіжим снігом – навіть стежку ще не встигли люди протоптати
– на трасу, я нарешті повірила, що повертатися додому нам не доведеться.

Ми довгенько чекали, поки над’їхав весь засніжений зверху, із повністю замерзлими
вікнами, старенький автобус; а далі майже годину, з багатьма зупинками, тряслися в ньому
в несусвітній тисняві й цілковитій темряві, хоч надворі світило сонце, – аж поки не вийшли
на Площі Героїв у Районному Центрі. Тут ми з татом пересіли уже в автобус міський, добре
відчищений і від снігу ззовні, й від льоду на вікнах ізсередини, – а що він був майже порож-
ній, то здавався мені набагато більшим від автобуса приміського.

Будинок офіцерів над входом був прикрашений ялинковими гілками й різноколір-
ними паперовими гірляндами. Туди входили і входили з барвистими запрошеннями в руках
дорослі тьоті й дяді, ведучи за руки дітей. Таке ж запрошення було і в тата, й нас пропустили
досередини, у красиво прибране фойє, де дві сніжинки – маленькі дівчатка в накрохмале-
них рясних марлевих платтячках – підходили до новоприбулих малюків, брали за руку й
запрошували пройти з ними. Тато не дуже хотів відпускати мене саму, але якась тьотя ска-
зала, що дорослі сидітимуть на внутрішніх балконах, звідки добре бачитимуть своїх діток,
а всіх малят вихователі зберуть біля ялинки в залі. Крім уже згаданих дівчаток, нових дітей
зустрічав ще й хлопчик у яскравому костюмі півника. Його пишний хвіст був завбільшки,
як сам малюк, а червоний гребінець на голові палахкотів на все фойє. Тато наказав мені не
відпускати руки цього хлопчини, щоб, орієнтуючись на його різнобарвний, здалеку видний
костюм, він міг мене завжди знайти очима.

Та як тільки тато зник за якимись широкими дверима, дівчатка-сніжинки відтіснили
півника від мене вбік і удвох швиденько повели до гардеробу, де вже зібралася черга. Усміх-
нена тьотя допомагала діткам роздягатися. А поміж малюками в шубках і пальтечках шми-
гали туди-сюди хлопчики й дівчатка в карнавальних костюмах ведмедика, лисички, мете-
лика, їжачка та ще всіляких інших.

Раптом хтось ухопив мене за руку. Я глипнула в той бік – і мені перехопило подих.
Переді мною, вбраний у чорні блискучі рейтузи та білосніжний светрик, у золотій накидці
на плечах і блискучій короні на голові, стояв справжнісінький принц!
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– Ти хто? – запитав незнайомий хлопчик.
Я назвала своє ім’я, але він дзвінко розсміявся:
– Я зовсім не про те, як тебе звати! Я питаю, який у тебе костюм?
Треба було миттєво рятувати становище. Зиркнувши на свою новеньку цигейкову

шубку (подарунок цьоці Дозі), я зняла з голови таку ж цигейкову шапочку й відповіла:
– Я в костюмі мишки. Хіба не бачиш?
– Тобі буде в такому костюмі жарко! – поспівчував мені хлопчик. – У залі так грубки

натопили, що до них торкнутися неможливо!
– Нічого, – сказала я. – Як зіпрію, води нап’юся!
– Краще я принесу тобі морозиво! – запропонував принц і негайно кудись помчав.
Усміхнена тьотя, не чекаючи його повернення, стала мене роздягати. Побачивши на

мені старе, а до того ж доволі брудненьке та ще й полатане вельветове платтячко, вражено
округлила очі й розвела руками:

– Нєужелі нікакой друґой адєжди на такой случай для рєбьонка нє нашлось? С ума
сайті!

Саме в цю мить із морозивом у руці повернувся принц. Але, побачивши мою незавидну
сукеночку, щось промимрив і почав відступати назад.

– Вовачка! – закричала тьотя. – Ти куда, малєнькій нєґадяй? Што, нє узнал? Ета же
твая Золушка! Атдай дєвачкє мароженає! Ти же для нєйо пріньос? Я сама слишала, как ти
абєщал Золушкє прінєсті мароженає!

– Но вєдь ана ґаваріла, што ана Мишка! – виправдовувався зніяковілий хлопчик.
– Билá Мишка, а стала Золушка! Щас я єй прічьоску сдєлаю – і твая Золушка

прєвратітса в настаящую красавіцу! Правда, мáя мілєнькая?
Мої туго заплетені кіски були вмить розпущені, й довге світло-золотисте волосся

хвилями вкрило плечі. Принцові, мабуть, це дуже сподобалося, бо я побачила, як його
погляд одразу потеплів. Вовочка вхопив мене за руку, й ми, поперемінно ласуючи морози-
вом, побігли в зал, посеред якого красувалася величезна, до самої стелі, ялинка. На її чуб-
чику світилася блискуча червона зірка, а на гілках висіли скляні кольорові кýльки, хатинки,
шишки, санчата, клоуни, зайчики, грибочки, дзвіночки, – але найбільше, як не дивно, на
ній було почеплено кукурудзяних качанчиків, що їх діти чомусь називали дивним словом
«почáткі». Напівпрозоре скляне листя на тих качанах було трохи відгорнуте й закручене
назад, демонструючи добірне кукурудзяне зерно: біле, жовте, червоне, золоте – на кожнім
качанчику інше.

– Кукурудза на ялинці не росте! – авторитетно заявила я принцові.
– Якщо Микита Сергійович захоче, то й на ялинці виросте! – з такою ж упевненістю

відповів мій новий приятель.
Хто такий Микита Сергійович, я уяви не мала, але припускала, що це, напевно, якийсь

усемогутній чарівник, якщо він здатен творити такі дива.
У залі грала музика, дітей розважали дорослі клоуни у смішних вдяганках та з вели-

кими червоними носами; згодом з’явився й Дід Мороз у довгому, аж до п’ят, червоному
кожусі й такій же шапці – і ми всі гуртом гукали Снігуроньку, а тоді водили хороводи,
читали віршики, співали пісень, – словом, веселилися від душі. Цього дня в Будинку офіцерів
організовували свято лише для дошкільнят, але більшість міських малюків виховувалися в
дитсадках, тому добре знали одне одного. Мій принц підводив мене то до однієї дитини, то
до іншої й представляв:

– Бєлачка, знакомся, ета мая Золушка! – і дівчинка-білочка, граціозно закинувши дов-
гий пухнастий хвіст собі на руку, робила мені реверанс.

– Пєтушок – Залатой Ґрєбєшок, ета Золушка! – і вже знайомий мені хлопчик у костюмі
півника приязно посміхався.
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– Мєдвєдь Патапичь, ета Золушка! – і товстенький повнощокий хлопчина подавав мені
руку.

Потім Вовочка вийняв із кишеньки свого светрика якусь пласку коробочку. Всередині
лежали скручені в тугі рулончики вузенькі стрічки блискучого кольорового паперу.

– Що це? – запитала я свого принца.
– Серпантин. Будемо кидати на тих, що танцюють. Це так гарно!
– Шкода! – зітхнула я. – Він такий красивий, блискучий, – а потрапить дітям під ноги,

і його затопчуть.
– У мене вдома такого багато! Навіть тут маю ще одну короб очк у.
І ми стали кидати серпантинові стрічки на дітей, і всі аж верещали від захвату. Веселі

клоуни вистрелювали із хлопавок кружальцями різнобарвного конфетті, запалювали бен-
гальські вогники й роздавали їх усім охочим. Було дуже гарно й весело, але ось оголосили,
що зараз усі дітки перейдуть у відгороджену частину залу, повсідаються на стільці й подив-
ляться балет «Дюймовочка», а тоді Дід Мороз роздасть нам подарунки. Вистава мені теж
дуже сподобалась, до того ж перед кожною дією ведуча пояснювала нам, що зараз відбува-
тиметься на сцені. Коли ж з’явилася огидна сіра Миша, яка настирливо сватала малесеньку
й худеньку Дюймовочку за товстелезного старого Крота, принц голосно зашепотів мені на
вухо:

– Бачиш, бачиш, яка насправді миша? Стара, страшна і негарна! Твоя шубка набагато
краща від її облізлої!

Із цим я була повністю згодна. Але мене здивувало те, що Вовочка розмовляв зі мною
в якийсь чудернацький спосіб: то цілком звичними словами і фразами, то раптом переходив
на іншу, якусь дивну мову. Я могла здогадатися з контексту розмови, що саме він каже, але
траплялися й не зрозумілі мені слова.

– Чому ти говориш і так, і так? – спитала я.
– Я маґу на двух язиках! – гордо відповів він.
– Ану відкрий рота!
– А-а-а! – роззявив Вовочка рота, як горобеня у гнізді.
– Брехло нещасне! У тебе не два, а лише один язик, як у всіх людей!
– Я імєл в віду…
– За те, що збрехав, принесеш мені ще одне морозиво! – не дала я йому договорити. –

Або ні, покажеш, де його тут беруть!
– Нада знать мєста! – запишався мій принц. – Мароженає – в буфєтє!
– У буфеті? – не повірила я, адже в нашому буфеті (або, як ще його називала бабуся,

креденсі) морозиво ніколи не тримали, а тільки посуд, скатерки та рушники. – Воно ж розто-
питься й потече!

– Там єсть халадільнік.
– Що-що?
– Халадільнік – ета такой шкаф, в каторам мароз!
– Таж надворі й так мороз! Який дурень буде тримати його ще й у хаті в шафі? Щось

ти дуже бре-бре!..
– Клянусь тєбє, я ґаварю правду!
Ми ледве вибралися поміж тісними рядами стільців, при цьому немилосердно зава-

жаючи іншим глядачам дивитися найцікавішу сцену балету, коли двійко метеликів тягнули
Дюймовочку по воді на листочку латаття, а за нею гнався огидний синок старої Жаби-
Ропухи. Вовочка повів мене в буфет, щоби я сама побачила, де він бере морозиво. По дорозі
хлопчик дістав із кишені кілька монет.

– У тебе навіть гроші є? – здивувалася я, адже в нашій сім’ї дітям навіть дрібних копійок
ніхто в руки не давав.
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– Я же баґатий чєлавєк! Прінц, как ні как!
Продавчиня зустріла Вовочку як рідного.
– Ти снова за мароженим? – заусміхалася вона. – А ета чужая дєвачка тєбє зачєм? Ну і

платьїце – как у пабірýшкі! Твой дєдушка знаєт, што ти с такімі водішса?
– Ета мая Золушка! – заступився за мене Вовочка. – Тьотя Даша, давай мароженава на

всє дєньґі! Я єйо уґащаю!
Але на «всі гроші» вийшло тільки два пломбіри, які ми тут же, в буфеті (як я зрозуміла,

так дивно називалася маленька продуктова крамничка, в якій, окрім прилавка, стояли ще
кілька столиків зі стільцями), із неабияким задоволенням з’їли. А відтак вернулися в зал
додивлятися балет.

Потім Дід Мороз і Снігуронька вручали нам великі пакети з шоколадними цукерками й
мандаринками, а вже після цього свято закінчилося, й усі діти рушили до дверей. Та Вовочка
був у Будинку офіцерів не вперше, він знав тут усі ходи й виходи. Тож через сцену ми про-
бралися у фойє швидше за всіх і до гардеробу теж прибігли найперші. Статечний сивий
чоловік кинувся до мого принца:

– Вовачка, солнишка, ну как, панравілась тєбє йолка?
– Очєнь! Ана даже лучше, чєм в прошлам ґадý! Украшеній больше, і Снєґурачка

красівєє!..
– А што ета за такая замарашка с табой? – угледів він мене.
– Дєдушка, ти што, нє відіш, – ета же, ану уґадай, кто?!
– Ґдє ти єйо нашол? – дивувався дідусь.
– Ана билá Мишкай, а патом стала Золушкай! – пояснював йому Вовочка.
З обличчя виховательки, яка слухала цей діалог, чомусь миттю злетіла посмішка, і вона

швиденько щось зашепотіла Вовоччиному дідусеві на вухо.
– Нічєво, нічєво! – заспокоїв її старий. – Ета даже очєнь правільна: пусть танцуєт с

прастимі дєтьмі с народа – а как же іначє?… Ну, Вовачка, пращайса са сваєй Золушкай, нас
папа, мама і бабушка дома ждут. Атдай єй сваі канфєти, у тєбя же дома іщьо єсть!

Але брати чужий новорічний подарунок мені стало ніяково: я ж мала свій пакунок, – і
тому від Вовоччиних цукерок навідріз відмовилася. Тоді мій принц театрально став на одне
коліно і патетично мовив:

– Золушка, я вирасту – і ми паженімся, а сєйчас прасі у мєня, чєво ліш пажелаєш!
– Корону… – самими губами прошелестіла я.
– Што? Ґаварі звончє! – нагнувся до мене Вовоччин дідусь.
– Хочу корону!
Принц не очікував такого нахабства, отож скривився, як середа на п’ятницю, а на очі

йому набігли сльози.
– Ну што же ти, внучєк? – дорікнув йому дідусь. – Ти же прінц, будущій правітєль

скáзачнай страни, – паетаму твайо слова далжно бить твьордим, как сталь! Паабєщал – нада
випалнять!

– А што бабушка скажет? Ана мнє запрєщаєт раздарівать сваі вєщі!
– Нє бойся, я єй всьо аб’ясню!
Лише після цих слів принц, скрушно зітхнувши, зняв із себе і поклав мені на голову

свою корону. Дід застебнув йому пальтечко, зав’язав шарфик, узяв за руку – й обоє, про щось
перемовляючись, рушили до виходу.

– Ти будєш прінцесай, Золушка! Я тєбє абєщаю! – Вовочка обертався ще кілька разів і
махав мені на прощання рукою, а тим часом вихователька одягала на мене цигейкову шубку
й шапочку.

Коли ж з’явився тато, то я аж злякалася: таким сердитим я його ще ніколи не бачила.
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– Я тобі кого сказав тримати за руку? Когута! А ти собі принца знайшла? – накинувся
він на мене. – Та я всі очі прогледів, поки тебе відшукав поміж дітьми! Нікуди більше з собою
не візьму! Будеш знати, як не слухатися!.. А що це в тебе таке в руках? Корона?! Ого, ні сіло
ні впало – закортіло й собі принцесою стати?! Ану зараз же поклади чужу річ!

– Ні! Нізащо! Ні, ні, ні! Вовочка мені сам корону подарував!
– Залиш на столику! Хлопчик повернеться й забере.
Але тут у нашу шарпанину втрутилася вихователька і стала голосно відчитувати тата

за мою стареньку і брудну вельветову сукню. Тато втягнув голову в плечі й мовчки вислухо-
вував усі докори, не сміючи й слова мовити.

Корона таки залишилася в мене…
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ІІІ

 
Усе своє дитинство я вважала, що дітей у нас у Селі народжують винятково для роботи.

Курчата, гусенята, кролі, а згодом – корова на пасовищі, сапання буряків, збирання картоплі,
догляд за братом і сестрою – все це було на моїх слабеньких дівочих плечах уже від шести
років. Найтяжче давалася опіка над меншими. Через них мене саму мама, здається, ніколи
за дитину й не визнавала – мала виїмково за няньку і завжди вимагала від мене того, чого
домагаються хіба що від зрілої опікунки. Андрійко і Ліля народилися почерез рік одне за
одним. Якщо взяти до уваги, що брат був від мене молодший лише на неповні три роки,
то мáлася я з ними обома й мáлася. Менші були маминими мазунчиками, над якими вона
просто тремтіла, причому чим більше про них піклувалася, тим строгіше вимагала й моєї до
них уваги – і тим тяжче карала мене навіть за найменшу дрібницю.

– Ти, стара дівуле, чи тобі повилазило: не бачиш, що Ліля обісцяна?! – кричала на мене,
шестирічну. – Ану швидко перевдягни малу в сухе!

– Віддай дитині цукерку, хай не плаче! – відбирала єдину «Білочку», хоча брат і сестра
щойно отримали від неї аж по дві такі ж самі цукерки, але Андрійко уже встиг свої з’їсти і
тепер репетував на все горло, вимагаючи ще.

Після мого повернення зі Львова, а особливо після тієї корони, що я привезла з новоріч-
ної ялинки, настали найчорніші дні в моєму житті.

– Твоя принцеса знов розбила слоїк з молоком! – в’їдливо доповідала мама татові, як
лише він переступав поріг. – А коли я пішла на город, то вона залишила дітей у хаті самих!
Приходжу: малі на підлозі їдять гарбузове насіння разом із лушпинням, а за нею – лиш дим
та нитка! Побігла свого принца шукати! Гукаю добру годину – нема та й нема! А потім див-
люся – а вона затулила собі вуха долонями, сіла на горищі, звісивши голі ратиці, й очима вту-
пилася в книжку. Бо їй, видиш, діти в хаті читати заважали! Пані!.. Що з останнього цигансь-
кого воза випала, як тут табір проїжджав, – то пусте! Після Львова вона – пані велика! Ходить
вічно розпелехана, як відьма: заплітай – не заплітай, сама розпускає косми! Я її колись таки
обчикрижу нáлисо – люди будуть гузицями сміятися, буде зі встиду ходити в хустці!

– Ти чого маму не слухаєш? – шпетив мене тато. – Чому за дітьми не дивишся? Вже
велика, маєш допомагати! Я у твоєму віці вже три корови пас і ще й бугая, а стара корова
навіть діда била – не те що мене, малого. Мусив! І голодний ходив, і мерз у самій сорочині
дрантивій… Тобі ж усе купуємо, від свого рота відриваємо – а ти щоднини щось мусиш
витворити! Дограєшся, що віддамо в інтернат! Там зрозумієш, як тобі в нас було добре!

Я опускала голову й похнюплено мовчала. Як мені вдома добре, уже встигла належно
збагнути. І річ не в тім, що батьки примушували до роботи, що цілими днями доводилося
няньчитися з малими. Я любила своїх братика й сестричку, і коли вони бігали вранці по росі,
сідала на піску й дозволяла їм пхати свої холодні мокрі ноженята мені аж на живіт і так
їх гріла. Та жодну мою працю мама не цінувала. На мені, нелюбій, постійно зганяла свою
злість. Львівські платтячка, котрі були кращі, зі словами: «То для села занадто!» – розпро-
дала сусідкам для їхніх маленьких доньок. Побачивши на чужих дівчатках свої вдяганки, я
пробувала силою їх зняти. Ті голосили й не віддавали, а через якийсь час сусідки прибігали
до нашої хати на розправу. Увечері ж мама жалілася татові:

– Я в тих сукенках їй ходити не дозволю! Хоч ти мене ріж, а не дозволю! Ср…ку видно!
Та й добрі гроші Штефка й Пазуня заплатили за те вже ношене шмаття! Скажи хоч ти своїй
психічній, аби не підходила до їхніх дітей за три кроки, бо я їй голову скручу, як горобцеві!



О.  Слоньовська.  «Дівчинка на кулі»

32

Це не дівка, а дідько рогатий! Слудван29 якийсь вгурний!30 Нічого до неї не доходить, хоч
ти їй кілок на голові теши!

Далі – ще гірше: Андрійко й Ліля, підрісши, збагнули свої переваги наді мною. Як
тільки мама робила щось поряд (а отже, я не могла надавати їм «пляцків» за кривду), почи-
нали дражнитися: «Пáня, пáня, з тебе висить катрáння!» – хоч ніяке лахміття з мене ніколи
не висіло: львівське виховання дало свої плоди. Або брат вихвалявся, що він вилупився з
писанки, а сестру принесла нам у дзьобику райська пташка, – і згорда позирав у мій бік.
Знав, що мама не пропустить нагоди сказати, що тільки я одна – не їхня, бо випала біля
нашої хвіртки із циганського воза. Малі потай навмисно нищили мої речі: Ліля повирізу-
вала ножицями синьо-фіолетові троянди з єдиної врятованої мною від продажу сукеночки з
китайського шовку, Андрійко повідкушував пластмасовому жовтому каченяті червоні ніжки.
Я жалілася татові й бабусі – маминій мамі (бо на маму була марна надія), але моїм кривдни-
кам усе миналося безкарно:

– Вони ще малі, не розуміють!
Тато навіть намагався врятувати мою улюблену іграшку: гадав, що відкушені ніжки

приклеяться, якщо пластмасу нагріти полум’ям від сірника, – але натомість каченя спалах-
нуло, а поки гасили, йому вигоріло ціле черевце. Я сховала понівечене платтячко й покалі-
чену іграшку у стодолі в закутку, зав’язавши свої нехитрі скарби в подаровану мені ще у
Львові цьоцею Дозею квітчасту нейлонову (або, як вона казала, «газову») хустку. Було дуже
образливо, боляче й гірко. Коли цьоця з дядьком приїжджали в гості, то старалися якось мене
втішити: «Ще трошки потерпи: скоро ти виростеш, приїдеш до Львова учитися в універси-
теті й будеш знову жити в нас!». Але минали дні за днями – а нічогісінько не мінялося. Та й
тітка гостювала в нас усе рідше, а нашій бабусі зі сльозами на очах признавалася, що рано
чи пізно після таких відвідин потрапить у лікарню з інфарктом.

Коли вже у зрілому віці я натрапила у Григора Тютюнника на слова: «А я скажу: хай
ніколи не вернеться ні дитинство, ні юність моя! Ніколи! Так було мені нестерпно! Не хочу
нізащо!» – то несподівано зловила себе на думці, що з чистим сумлінням теж могла би під-
писатися під цими рядками. Я теж не хочу назад у своє дитинство! І в ранню юність теж! Там
мені було так погано!.. А може, я сама винна в тому, що мені так жилося? Бо ж ні Андрій, ні
Ліля не отримали в дитинстві жодних психологічних травм. Тому, що вони були маминими
улюбленцями? А може, тому, що просто були іншими і сприймали все простіше?…

Із дітьми завжди непросто. Для них доводиться з неймовірними труднощами викро-
ювати убогі хвилини на спілкування, спільні ігри, виховання; адже в батьків завжди купа-
купезна справ і клопотів, – а малі впевнені, що світ повинен крутитися навколо них, як пла-
нети довкруг Сонця! Але дітей не буває «найгірших у світі». Тож якщо вам скажуть, що
ваша дитина погана, – знайте: вам у вічі нахабно тичуть, що ви – поганий батько чи мати.
Любіть свою дитину такою, якою вона є! Дитину, котра створює вам проблеми на кожному
кроці, любіть устократ більше, аніж дитину покірну і слухняну. Тільки у світлі й теплі вашої
любові навіть найгірше за характером і поведінкою дитя здатне перерости з чортеняти якщо
й не в янгола, то вже однозначно – в достойну людину.

Велике благо, що дитина живе більше теперішнім, аніж минулим і майбутнім – у дорос-
лому віці вже все навпаки; що вона не пам’ятає зла – його стає дуже тяжко, з кров’ю і м’ясом,
видирати з пам’яті вже потім; що радіє життю і сміється, хоча ще хвилину тому її били й
кривдили; що любить тільки тому, що любить; що поступається своїми інтересами безкори-
сливо і всяку кривду прощає легко й щиросердно.

29 Слудван – упертюх (діал.).
30 Вгурний (угурний) – затятий, міднолобий (діал.).
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* * *

 
Була осінь, бо копали картоплю. Моїм завданням було збирати найбільші картоплини

у відерце, носити на край городу й пересипати в окремий кошик, але водночас я мусила ще й
наглядати за меншими. Встежити за кожним їхнім рухом було просто неможливо й без жод-
ної роботи, а тут я на якусь хвилину відволіклася на картоплю – і Ліля наїлася глини. Мож-
ливо, її дитячий організм потребував якихось мінералів, а може, вона не стільки й наїлася, як
просто вимастила рота й носа, – але мама мене за недогляд так віддухопелила, аж їй долоня
почервоніла. Хресна, яка допомагала нам збирати врожай, теж докинула своїх п’ять копійок:
назвала мене клятим дівчинищем і найгіршою дитиною в Селі. Та ще й брат – може, й ненав-
мисно, але все ж! – поцілив бузиновою стрілою із саморобного лука просто мені у щоку. За
вістря у стрілі служив іржавий цвях, тому моя глибока рана пекла вогнем, але поскаржитися
було нікому: тато ще не повернувся з роботи. Натомість малí вистрибували довкола мене,
тицяли пальцями й відверто глумилися: «Ага, дістала, психічна! Тепер будеш знати, яка ти
пані!». А мама з нанашкою, орудуючи сапками, затягли впівголоса батярську31 пісеньку:

Йой, що я по Львові находився,
Йой, що я у Львові надивився!
Сидить пані на балконі,
Виставила стегна голі:
Йой, видно! Йой, встидно! —
Як холєра!

Ота насмішкувата пісенька, котру, як я чудово розуміла, співали на зло мені, аби поглу-
зувати зі «львівської пані» (бо ж в оригінальному варіанті на балконі сиділа зовсім не пані, а
просто баба!), й стала останньою краплею в чаші мого дитячого терпіння. Я кинула відерко,
розсипавши зібрану картоплю, й побігла у сльозах із городу на подвір’я. Услід за мною –
заспокоїти, втихомирити, пожаліти! – не рушився ніхто. З горя я забилася у свій закуток
у стодолі, витягла заповітний клуночок, де зберігала понівечене платтячко й напівзгоріле
каченя, і вирішила йти з дому хоч би й на край світу – який, звісно, в моєму уявленні почи-
нався відразу ж за Селом. Того дня там якраз стояли табором цигани. Іржали коні, горів
вогонь під великим казаном, поміж критими бричками бігала, весело граючись, кучерява
боса дітлашня. Ті діряві й латані, бо старим брезентом і мішковиною криті, сірі халабýди
на колесах чомусь мені зараз асоціюються із подібним на вигляд возом міняйла, який два-
три рази на рік приїжджав у Село за лахміттям, зупинявся на роздоріжжі й гукав: «Міняй,
міняй, катрáння давай! Несіть лахміття з курячкáми – беріть мисочки з квіточками!». Утім,
привозив міняйло не лише посуд. Були в нього для обміну й свистунці-пищики, дитячі гар-
мошки, довгі, як олівці, цукерки в барвистих обгортках, зошити, хустки. Але мама каже, що
міняйли не мали нічого спільного з циганами.

Коли я наблизилася до гурту циганок у рясних спідницях, їхні дітлахи оточили мене
тісним колом і стали сіпати за одяг, відбирати вузлик. Я боронила свої скарби, аж раптом
один старий циган – мабуть, головний у них, – владним голосом кишнув на циганят, і ті
кинулися врозтіч, а мене строго запитав, чого мені тут треба. Я відповіла, що колись давно
випала з останнього циганського воза коло он тієї хвіртки, де хата під бляхою й біла кри-
ниця, – тому мене там не люблять, б’ють, усе відбирають і дражнять циганським вилупком.
Більше терпіти я не можу, тому прийшла проситися до них: якщо я циганка, й вони теж

31 Батярський – непристойний, соромітний: від «батяр» – розпусник, безсоромник (діал.).



О.  Слоньовська.  «Дівчинка на кулі»

34

цигани – то мені з ними буде добре. Така несподівана новина вразила усіх присутніх, як грім
з ясного неба. Вони так голосно зареготали, що я вже готова була від сорому в землю запа-
стися, – але раптом із гурту, взявшись руками в боки, вийшла огрядна молодиця з чорним,
як вороняче крило, довгим волоссям, у накинутій на плечі великій червоній хустці, щось
крикнула незрозумілою мовою старому циганові, а тоді вхопила мене під пахву, як котеня,
й висадила на віз. Усередині циганської кибитки32 було затишно й незвично. Зараз я би ска-
зала – екзотично: всюди валялися килими, ковдри, подушки та яскравий різнобарвний одяг.
Молодиця кудись метнулася і принесла в облупленій мисці велику варену курячу ногу.

– Чим ти годуєш своїх курей, що вони такі великі ростуть? – запитала я здивовано.
– Це індик! – засміялася циганка. – Їж, бо ти, мабуть, голодна!
М’ясо було тверде: або той індик дожив до глибокої старості, або його просто недова-

рили. Але все одно я до голих кісточок обгризла цілу ніжку, адже вдома така страва вважа-
лася неабияким делікатесом. Кури несли яйця, а тому сільська мораль дозволяла їх різати або
як хтось у хаті вже лежав при смерті, або як котрась курка заслабла й ось-ось мала ноги від-
кинути. Тож у нас, як хвалилася мама сусідкам, була квочка, що мала вісімнадцять (!) років,
а шестеро гусей жили років зо п’ять, якщо не більше. Щодо квочки, то ще якесь виправдання
її довголіттю можна було знайти, адже курчат вона виводила й оберігала справно, вступаючи
безстрашно у двобій навіть із Чаляпковим здоровенним псом. Але гусей усе-таки варто було
різати щороку, адже що молода зріла гуска, що стара багаторічна – один хосен: більшими
вони не виростуть – навпаки, із віком схуднуть, та й м’ясо втратить свій смак. Мама ж кожної
весни спродувала малі гусенята на третій-четвертий день, як вони вилуплювалися з яєць, а
от старих гусок і гусака забороняла татові різати навіть на Різдво.

Коли мене ще тільки-тільки забрали додому зі Львова, то від нападу розлюченого
птаха, предки якого нібито врятували древній Рим, я мало не загинула. Поки самки сиділи
на гніздах і висиджували яйця, наш здоровенний гусак-лебідь із «біноклем» на чолі не зна-
ходив собі місця на подвір’ї: бився з півнем, котом, собакою і навіть нападав на людей, які
приходили до нас у гості. Був кінець березня – початок квітня, надворі в маленьких калюж-
ках ще сріблився льодок. Уранці того трагічного дня приїхала цьоця Дозя і привезла мені
в подарунок у міру довге, «нижче кóлян», червоно-вишневе плаття з панбархату і з цієї ж
тканини величезний бант на голову. Відразу ж одягла мене в обновку, аби переконати маму,
що вже в цій сукенці я точно нічим не буду світити. Я почула звук автомобіля, який спові-
щав, що приїхав на обід тато зі своїм Генералом, і вибігла з хати, щоб похизуватися перед
ними гарною річчю. Проте ворота були зачинені, й татове авто гуркотіло ще десь на дорозі.
Я кинулася через подвір’я до воріт, та послизнулася на льоду і впала, – а може, мене просто
штовхнув на землю той самий гусак. Підвестися вже не могла, бо величезний птах топтався
по моїй спині, завдаючи немилосердних ударів своїми могутніми крильми. Уже в лікарні,
стогнучи від болю, я жалілася лікареві, що гусак бив мене «кулаками по плечах». Та най-
страшнішим було аж ніяк не це! Роз’ярений від червоного кольору, гусак ухопив мене дзьо-
бом за бант, щосили шарпнув догори мою туго заплетену косу – і зняв скальп від шиї аж
до тім’я! Коли тато відібрав мене від оскаженілої птиці, шкіра з волоссям і косою вже були
задерті аж на чоло. Гусак, звісно ж, відразу позбувся голови. У лікарні мені пришили назад
відірвану шкіру та ввели чималу дозу снотворного і знеболюючого, бо найтяжчі три дні я
проспала безпробудним сном, а на четвертий тато вже привіз мене додому. Тітці за її пода-
рунок добряче перепало від мами, яка звалила на львівську родичку всю провину за скоєне;
скривавлену сукенку й бант спалили в печі – й життя в нашій хаті поволі вернулося у звичну
колію.

32 Кибитка – циганський критий віз, що служить житлом для всієї сім’ї.
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У бабусиному господарстві гуси були тільки до одного прикрого й водночас кумедного
випадку. Надалі вона вважала за краще годувати свиню. А сталося ось що. Наш сусід гнав
самогонку на доньчине весілля. У хід пішли всі хатні запаси цукру, а також старі варення й
повидла, яким уже виповнилося по кілька років. Закваска набрала міцності, сусідка її про-
цідила, а ягоди висипала біля гноївки. Бабусині ж гуси наїлися зброджених вишень, верну-
лися на рідне обійстя й попадали покотом на землю. Коли ввечері із колгоспної ланки повер-
нулася додому господиня, то лиш руками сплеснула: від невідомої пошесті згинуло майже
тридцятеро гусей! А що бабуся була дуже гидлива – «кошерна», як про неї казала мама, –
то ні про яке використання в їжу чи на продаж м’яса мертвої птиці не могло бути й мови.
Проте старенька вирішила врятувати бодай пух і пір’я, тож до темної ночі у повітці зі сльо-
зами на очах скубла своїх пернатих, які навіть при цій, дуже болючій, екзекуції жодного разу
не подали ані найменших ознак життя. Завершивши справу, бабуся на краю саду викопала
яму, притягнула до повітки тачку, скидала в неї обпатраних гусей і повезла закопувати. Та як
тільки вивернула здохликів із тачки на траву біля ями, несподівано вперіщив такий сильний
дощ, що їй не зоставалося більш нічого, як притьма тікати до хати. Яким же було бабусине
потрясіння вранці, коли вона прокинулася від ґелґотання стада голих птеродактилів під вік-
нами! Обскубаних гусей довелося порізати, інакше усе одно би виздихали, – але м’ясо в нас
тоді було й на сніданок, і на обід, і на вечерю.

 
* * *

 
Мама розповідала, що мене шукали цілу ніч усім селом. Тато навіть злазив по драбині

у нашу глибочезну криницю. Саме в ті дні у його чубі з’явилася перша сивина. Тривалий час
колір батькового волосся підпадав під визначення «перець із сіллю». Зараз, на жаль, це вже
«сіль із перцем». Мама ж почала сивіти пізно, років у шістдесят. Тоді, коли вже і я фарбувала
свої коси, – але моє волосся швидко відростало, і проділ блищав сріблом через кожні два
тижні…

Нуна – так звали дебелу циганку – мене собі дуже вподобала. Повплітала мені в коси
кольорові шматинки й вовняні нитки, часто цілувала і тулила до грудей. Мама мене так не
цілувала ніколи. Циганка була м’яка, як свіжа пампушка чи як бабусині подушки. Мáла вели-
кий пухкий живіт і величенькі, як ясики,33 циці. Коли я засинала, то свою голівку обов’язково
клала їй на груди. У якісь хвилини своєї циганської «одіссеї» я все-таки згадувала тата або
бабусю, маму, братика й сестричку і відчувала, що дуже-дуже – аж до сліз! – хочу додому. Але
моя печаль щоразу моментально вивітрювалася, як тільки з’являлася товста весела циганка.
По правді кажучи, Нуна, мабуть, розуміючи мій тодішній стан, узагалі старалася не зали-
шати мене саму надовго.

Лишень десь на третій або четвертий день циганські брички зупинила міліція. Через
годину до табору під’їхав міліцейський «бобик», у якому я побачила своїх тата й маму. Мілі-
ція стала безцеремонно обшукувати вози. Циганки лементували своєю незрозумілою мовою,
їхні чоловіки теж щось кричали і розмахували кулаками, а діти здійняли неймовірний плач
і вереск. Нуна накрила мене всіма перинами й килимами, які були у неї в халабуді, кидалася
на міліціянтів, як тигриця, але вони таки витягли мене з-під купи строкатого лахміття. Сер-
жантові, котрий силоміць ніс мене до машини, я вп’ялася зубами в шию, прокусивши шкіру
до крові. Він із болю скрикнув і випустив мене – і я побігла із плачем назад до Нуни, але
мене відібрав у неї інший міліціонер, згріб в оберемок і так стиснув своїми ручищами, що
я вже й поворухнутися не могла.

І тут циганка закричала:

33 Ясик – маленька подушечка (діал.).
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– Лишіть її! Віддайте дитину! Вона не ваша! Дивіться! Гляньте на небо!
Я глянула вгору – й завмерла від подиву. Скільки можна було осягнути зором, на небі

сяяло біле-біле, схоже на лебедине, величезне крило. Усе воно складалося з окремих куп-
частих і перистих хмаринок. Пушинки в основі пір’їн ворушилися, як живі. Вечірнє небо
вже було не голубе, а світло-сіре, і крило пливло по ньому виразно й об’ємно, більше того –
тривимірно, як голограма! Із-за крила несподівано виткнувся якийсь горбик, і за мить я зба-
гнула, що то – кучері на майже прозорій голові. Ангел притулив вказівний палець собі до уст
і ледь помітно мені всміхнувся. І все розтало: і палець, і вуста, й кучерява голівка!.. Навіть
крило з об’ємного вмить зробилося одноплощинним, розпливлося і вже за якусь хвильку
перетворилося у звичайнісіньку хмару.

– Дивіться, який у неї захисник небесний! Вона – обрана! Вона не ваша, це – Божа
дитина! Ви бачили, які грізні небесні сили її охороняють?! – не вгамовувалася Нуна.

Цигани ж тільки глипали на небо і стривожено джерґотіли.
Потім у міліцейському відділку тато й мама писали пояснювальні розписки. Мілі-

ціянти погрожували їм позбавленням батьківських прав і навіть судом. Тато крадькома вити-
рав сльози, а мама кричала, що як вони такі мудрі, то можуть забирати мене в інтернат хоч
і зараз. Цього я чомусь боялася найбільше. Але приїхав татів Генерал – і ситуація різко змі-
нилася: міліція одразу відпустила нас, повернувши батькам навіть їхні розписки.

Коли ми вийшли на вулицю, Генерал став сердито, із притиском, твердити татові:
– Ухаді ат нєйо! Забірай рєбьонка і ухаді! КЕЧ34 тєбє квартіру видєліт! Чєво ти баішся?

Адіночєства? Да вакрýґ – тóлпи ґалодних баб! Нє прападьош! Женщіна с рєбьонкам – ета
бальшой мінус! А мужчіна с рєбьонкам – наабарот, аґромний плюс!

Тато понуро мовчав. Мама – теж.
 

* * *
 

Удома мама обстригла мене нáлисо.
– Мамо, у мене, що, були воші? – питаю її через десятиліття опісля.
– А я звідки знаю? Не дивилася навіть! Узяла машинку, обстригла – та й усе: гарантія,

що вошей у хаті не буде ні в кого!
– Мамо, але ж такі коси!.. З мене, лисої, діти так глумилися, мамо!
– А не треба було тікати з циганами – ніхто би тебе й не стриг!
Волосся – не совість: звісно ж, відросло. Але воно вже більше ніколи не було світло-

золотистим, як раніше. У школі я пам’ятаю себе лише русою. Та до школи залишався ще
цілий рік, і за цей час відбулося теж чимало подій.

На нашому кутку моїми ровесниками і старшими на рік-два були винятково хлопці.
Дівчата ж – або маленькі, менші навіть від нашої Лілі, або вже зовсім дорослі: як казали
старші – напівдівки й дівки. Молодші брати й сестри ставали тягарем для старших дітей,
котрі, як і я, при найменшій нагоді втікали від малечі, як чорт від ладану; а котрі вже нале-
жали до старшої вікової категорії – не хотіли з нами, дітваками,35 нічого мати до справи і
зневажливо кликали нас «босими». Ця прозиванка фактично означала те саме, що й «шмар-
кач», без огляду на те, були чи не були в нас на ногах якісь капці, – а цим словом узагальнено
йменувалися і босоніжки, й туфлі, й кеди, і бутси, й тапочки. На туфлі, правда, в нас казали
«мешти». Навіть у пісні закоханий парубок обіцяв своїй дівчині: «Куплю тобі файні мешти
– то-то буде фест!».

34 КЕЧ – військова квартирно-експлуатаційна частина.
35 Дітвак – дитина (діал.).
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Найчастіше наші хлопці бавилися у війну. Кожен із них мав цілий арсенал зброї: купо-
вані пластмасові, але здебільшого таки саморобні дерев’яні пістолети, шаблі, ножі, автомати.
Та найбільш витребуваними чомусь вважалися луки. Їх робили із гнучких, але якраз у міру
затовстих вербових галузок та тієї самої ґумки, на якій трималися наші труси. Стріли вирізу-
вали з бузини, в якій серцевина гілок є дуже м’якою – на сьогорічних пагонах узагалі нагадує
вату. У таку стрілу не становило жодних труднощів якнайглибше увіткнути голівкою вперед
залізний трисантиметровий цвях. Поціляли ми тими стрілами із загостреними наконечни-
ками аж ніяк не в паперові мішені, а в живих ворон, сорок, голубів, чужих котів. Переважно
невинні жертви наших жорстоких розваг відбувалися легким переляком, зрідка кривавими
ранами, але інколи за дитячу дурість платили й життям. Коли ж ішлося про «бойові дії»
між «нашими» й «німцями», використовувати луки вважалося забороненим прийомом. По-
перше, в часи Другої світової війни такої зброї вже не існувало, а по-друге, рік тому саме з
такого лука Орест вибив око власній корові, після чого батьки добряче відлупцювали всіх, у
кого знайшли стріли із цвяхами. Та й, зрештою, ніхто з нас аж ніяк не мав наміру через якісь
дурні забави стати наступним після корови сліпим калікою на все життя.

«Нашими» бажали бути всі, «німцями» – ніхто. Тож останніми у примусовому порядку
призначали найслабших у гурті, ну й, звісно ж, мене – як єдину дівчину. Ставлення до «нім-
чури» було однозначним: «Руки вгору, ср…ку вниз – признавайся: ти фашист?». «Фашисти»
не мали права перемагати: не тільки через те, що їх завжди виявлялося менше й вони були
слабші фізично, а передовсім тому, що у Другій світовій Німеччина програла – і фертик,
як казала моя бабуся. Для мене ж історична справедливість такого суттєвого значення не
мала – я вимагала чесної гри. Та коли одного разу, уперше за всю історію хлоп’ячих ігор,
завдяки мені «німці» виграли, то мене віддубасили і «наші», й «чужі» – за те що я нібито за
справжніх фріців, а не за «руських». Додому прийшла, збита на синю сливку, цілий тиждень
сторонилася хлоп’ячої компанії, – але ж гратися не було більше з ким, тому надалі мусила
завідомо погоджуватися на роль «німця» й на постійні поразки.

Бавилися ми не тільки у війну. З превеликою радістю ганяли м’яча, гатили гатку на
річці, ловили рибу. Але у хлоп’ячій ватазі мене били постійно. За те, що я поцілила м’ячем
у стійку воріт – і вимагала зарахувати цей удар аж за два голи, бо у штангу поцілити значно
складніше, аніж забити м’яч у ворота. За те, що надумала трошки розкидати гатку в одному
місці, аби річка текла собі до моря без запізнень, – але вода ринула з такою силою, що про-
рвала глиняну греблю повністю та й мене саму перевернула догори ногами. За те, що випу-
стила з відра спільно наловлену рибу, бо мені її стало шкода.

У футбол ми грали теж досить часто. На ворота мене ніколи не ставили, суддею не
призначали; били, якщо вправніший гравець вихоплював мені м’яча з-під ніг, гуртом кóпали,
якщо я вимагала штрафного за те, що суперник зловив мене за футболку чи підставив ногу,
і товкли, як гамана, якщо наша команда програвала. Якийсь час із нами ганяли у м’яча два
хлопчики, котрі приїхали з Польщі в гості до діда Андруха. На футбол вони казали «пíлка
нóжна», а ворота називали «брáмкою». Коли одного з них «суддя» за якусь провину вигнав із
поля, той усівся збоку на траву й перевтілився в активного уболівальника: свистів і щосили
вимахував над головою власною панамкою. Як тільки м’яч опинився в його одноплемінника,
котрий щодуху погнав свою здобич до ворожих воріт, уболівальник став відчайдушно під-
бадьорювати гравця: «Бóлєк, Бóлєк, Бó-о-лєк! Дáвай, Бóлєк!!!». Але Штéфан Капíтан (не
Капітáн і не Степáн, а саме Капíтан і Штéфан: так його називали поляки, тож і ми вліпили
йому таке прізвисько за любов до футболу) зумів відібрати м’яча у малого поляка. Глибоко
розчарований Є́жи (з наголосом на першому складі, українською мовою – Юрко) несамо-
вито зарепетував на адресу незґрабного Болєслава: «К…рва – Бóлєк!». Мене розсмішило, як
цим словом можна називати хлопця, бо щó воно означало, вуличні хлопчаки «просвітили»
мене одразу ж після мого повернення зі Львова. Вони ж на хлопський розум розтлумачили,
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звідки беруться діти й щó мама з татом роблять уночі. Я плакала від нечуваної образи, усоте
повторюючи, що мої батьки таким не займаються, але хлопчиська знали правду краще за
мене. Мало того – побачивши нашого голосистого півня на хвіртці, дражнилися: «Когут на
брамі – твій тато на мамі!». Я кидала дурну компанію і мчала перевіряти, що діється в хаті, –
але тато був на роботі, а мама на городі. Зате Андрій з Лілею, угледівши мене, або проси-
лися на руки, хоч були, мабуть, уже важчі від мене, або вимагали гойдати їх на гойдалці чи
ліпити щось із пластиліну, але вже не відпускали з дому – чіплялися за мій одяг намертво,
трималися, як смола кожуха.

А ще хлопчиська пробиралися в костел. Двері в ньому були на замку, але колодка висіла
на ланцюзі, прикрученому до залізних петель на двох половинках дверей, між якими залиша-
лася доволі широка щілина, – і худюща сільська дітлашня туди легко пропихалася. У костелі,
в целофанових мішках і просто так, купами, лежало всіляке колгоспне міндобриво. Від нього
нам важко дихалося – але ж у центрі будівлі, закріплене на самому куполі, висіло здоро-
венне панікадило, а на стінах старовинного храму проглядалися дивні картини! А головне –
сонячні промені, пробиваючись крізь напівпрозору візерунчасту дахівку, лягали рожевими,
зеленими й жовтими смугами на стіни, купи міндобрив і наші обличчя. Ззовні дахівка зда-
валася одноколірною – блискучо-брунатною, але зсередини можна було добре розгледіти,
які узори викладено жовтою, які червоною, а які – смарагдовою барвою. Костел два століття
тому побудувала в Селі місцева шляхтянка. Їй належали ще кілька найближчих сіл; а на її
сина, що панував після старої пані й сам тоді був уже в літах, навіть якоїсь ночі напав був
Олекса Довбуш зі своєю ватагою. Дідичку36 в Селі запам’ятали як паню Сконд: бо коли хтось
із селян чимось провинився – і гайдуки приводили його у панський двір, перед ясні очі влас-
ниці, то вона завжди запитувала: «Сконд?», що польською мовою означало: «Звідки?», тобто
з якого села. Будувала костел пані Сконд декілька років. Щоб цеглини трималися купи на
віки-вічні, майстри додавали до розчину збиті яйця, тому шляхтянка збирала податки саме
цим продуктом. Хто не міг здати вказаної кількості яєць, того немилосердно батожили гай-
дуки; тому селяни їздили на роздобутки делікатного товару десь далі або ходили пішки в
найближче містечко міняти муку, сир, сметану на ті злощасні яйця, наймалися на роботу
також за яйця, а дітей примушували спустошувати воронячі, сорочі й навіть гороб’ячі гнізда.
Тоді й з’явилася приповідка: «Пані Сконд повидирала горобців з-під ґонт». Зате й костел
удався на славу! Я у своєму дитинстві задирала голову, роззявляла рота від подиву й не могла
намилуватися його красою всередині.

Але на початку вісімдесятих якийсь Партайгеноссе37 місцевого масштабу розпоряди-
вся зняти із костелу хрест, а саму споруду розібрати до фундаменту. Знімати дуже краси-
вий, ажурний срібний хрест умовили батька багатодітної родини, якому колгоспне началь-
ство пообіцяло новий трактор. Той поласився на потужну машину, бо досі працював на такій
чортопхайці, що більше її ремонтував, аніж виконував нею свою норму в колгоспі. Та після
зняття хреста з костелу чоловік якось відразу осунувся, почорнів на виду, став сумний та
понурий. А невдовзі його знайшли в полі, у глибочезному окопі, під власним трактором,
де він пролежав цілу добу, жахливо покалічений і придавлений перекинутою багатотонною
машинерією. Лікарі ампутували бідоласі потрощену на цурпалки руку, потім – і ногу, але
до тижня невдаха-тракторист таки віддав Богові душу. Незважаючи на цю небувалу подію,
районний Партайгеноссе й далі нищив старовинний храм: наказав зняти покрівлю, а всю
дахівку обережно завантажити на дві машини-вантажівки. Як тільки це зробили, бригада
приїжджих заробітчан стала розбирати стіни, – але відокремити цеглину від цеглини вияви-

36 Дідичка – власниця села щодо своїх підданих; те саме, що поміщиця.
37 Партайгеноссе – «партійний товариш» (нім.) – звертання один до одного членів гітлерівської націонал-соціалістичної

партії; саркастично – «партійний бонза».
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лося неможливою справою: цегла розламувалася вздовж, упоперек – лишень не на лінії роз-
чину! Понівечений костел достояв аж до третього тисячоліття. Вже за незалежної України
будівлю таки відремонтували й накрили новим дахом – але то вже було зовсім не те, що
раніше вражало красою архітектурної довершеності. І хоча нині в костелі навіть правиться
Богослужба, на свіжопобілених стінах уже нема й натяку на ті чудові розписи, від яких я не
могла відвести очей у дитинстві.

А де ж поділася дахівка? Розповідали, що Партайгеноссе подарував її якомусь голові
із сусіднього району, бо той вивів свій колгосп у мільйонери. Голова, будучи глибоко вдяч-
ний владі за дармову черепицю, дахівкою з костелу накрив сільський клуб. Та однієї ночі
звіялася страшна буря і наробила чималої шкоди, хоч на жодній хаті в селі дахів непоправно
не понівечила. А ось із клубу не просто зірвала покрівлю, а різнокольоровими шматочками
старовинної дахівки устелила дорогу до районного містечка десь упродовж трьох кілометрів
– ціле село мало з чого дивуватися!

 
* * *

 
Тим часом моє останнє перед школою літо добігало кінця. Мама кілька разів їздила в

Місто по шкільну форму, але щоразу верталася ні з чим: «Таке все дороге! Не купила, бо гро-
шей шкода!». Врешті форму купив тато. Вона виявилася на мене завеликою, й довелося везти
назад і обмінювати на меншу. Разом із коричневим шкільним платтям батько купив білий і
чорний фартушки. Чорний мама мені обшила по краях кривулястою білою стрічкою, навіть
зробила із неї ромашку й пришпилила на кишеньці. Моїй радості не було меж. У всіх знай-
омих дівчаток мій оздоблений фартушок згодом викликав неабияку заздрість. Однокласниці
навіть водили мене до себе в гості, щоб їхні мами побачили, щó і як саме можна зробити, аби
шкільний одяг став невпізнáнним. Десь наприкінці вересня усі фартушки в нашому класі
було вдосконалено – і в деяких дівчат декорування виявилося навіть кращим, ніж у мене.
Та коли наприкінці зими наша перша вчителька потрапила під машину й надовго опинилася
в лікарні, усе змінилося. Дирекція прислала нам замість привітної Марії Степанівни вічно
всім невдоволену Ірину Володимирівну – або, як її навічно охрестили у школі, Стару Каргу,
хоч вона ще й близько не досягала пенсійного віку. Обличчя цієї нечупарної й неприязної
вчительки завжди було як не злюще, то просто злостиве, рот – зневажливо скривлений, а
настрій – препаскудний. Вона негайно зібрала батьківські збори й наказала матерям дівчат
відпороти з фартушків усі оздоби: бо, мовляв, шкільна форма затверджена міністерством, а
тому нічóго (це слово було промовлено з особливим притиском, крізь зуби) міняти в ній на
свій розсуд не можна. Заперечити не посмів ніхто.

Жила наша сім’я на краю Села, колись – на хуторі, а в часі мого дитинства – уже в
самому кінці довжелезної вулиці, де останні хати стояли одна від одної на відстані двісті-
триста й навіть більше метрів. До школи мені й усім іншим сусідським дітям доводилося
щодня тюпати пішки три з половиною кілометри. Проте ніхто з дорослих не робив із цього
жодної проблеми, а ми, школярі, й гадки не припускали, що виконуємо якесь непосильне
заняття. Ніхто з батьків до школи своїх дітей ніколи не проводив – навіть першачків і навіть
узимку, коли о сьомій п’ятнадцять (а саме в цей час і не пізніше треба було вийти з дому,
щоб не спізнитися на перший урок, який розпочинався о пів на дев’яту!) ще було темно, хоч
в око стрель, а замети височіли, здавалося, до самого неба. За ніч із поля намітало такі гори
снігу, що «першопрохідці» завжди брели по ньому, тонучи вище пояса. Ніхто з батьків не
супроводжував дітей і на Перший дзвоник. Але моя мама таки провела мене до траси, бо
нею їздили міжміські автобуси й вантажівки (легковики тоді ще були рідкістю), і вона боя-
лася, щоби я, котра постійно ловила ґав, не втрапила, крий Боже, під колеса, як переходи-
тиму велику дорогу. Побачивши на трасі гурток трохи старших школярок, мама попросила
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їх провести мене до школи, бо, мовляв, я ще малá й можу заблукати, – і зі спокійним серцем
повернулася додому.

Свій букет жоржин та повен портфель зошитів і кольорових олівців (а ще в ньому були
дерев’яний пенал із перами й ручками, у які ті пера вставлялися, коробка з пластиліном, чор-
нильниця-невиливайка, лінійка, циркуль та інше потрібне й не дуже шкільне причандалля)
я спершу несла урочисто, як і належить. Та невдовзі важкі жоржини стали тягнути мою руку
вниз, і перед самою школою я їх уже просто волокла за собою. Тож подарувала їх учительці
такими, в якому стані зуміла цей делікатний продукт донести. Вчителька лише хмикнула
й відразу ж викинула мої обшарпані й запилюжені квіти в ящик для сміття. Але я нітрохи
не зажурилася, бо жоржин у нашому квітнику цвіло доволі багато, й можна було хоч завтра
принести до школи ще більший оберемок.

Після лінійки нас завели до класу, перевірили за списком, чи ніхто не загубився, і пороз-
саджували за партами: менших на зріст – за передніми, а вищих – далі за ними. Я виявилася
найнижчою серед усіх першокласників, тому опинилася за тією партою, що стояла упритул
до вчительського стола. Марія Степанівна запитала, чи хтось уміє читати. Я відразу піднесла
руку і сказала, що можу читати навіть газету. Вчителька здивувалася, витягла із шухляди
стола якийсь журнал зі значно дрібнішим, ніж у газеті, шрифтом, і подала мені. Те, про що
йшлося у цій журнальній статті, для мене було справжньою китайською грамотою, бо коли
я повернулася додому, то з порога почала розпитувати маму, що таке «постанова», «з’їзд»,
«рішення партії» й «оплески». Проте читала я не складами, навіть не цілими словами, а
відразу реченнями. Вчителька похвалила мене, забрала журнал, а відтак дала мені якийсь
списаний фіолетовим чорнилом зошит і запропонувала прочитати ще й це. Але я відповіла:

– Я читаю лише рівні слова – такі, як у книжках і газетах. А в цьому зошиті написано
криво, у мене очі розбігаються, – тому я це читати не хочу.

– Не хочеш чи не вмієш? – уточнила вчителька.
– Не хочу і не буду! – признаватися, що не вмію, мені стало соромно.
Марія Степанівна стала пояснювати нам, що у школі ми навчимося писати прописні

літери і що писаний текст дуже відрізняється від друкованого. Вона запропонувала мені
вивести на дошці крейдою слово «мама». Під дошкою стояла довга, але зовсім низенька
лавочка. Я вибралася на неї й почала писати на дошці друкованими літерами – а клас на всі
голоси зайойкав, що я з ногами вилізла на стільчик, тому повинна негайно злізти і витерти
його від брудних слідів своїм фартухом. Учителька терпляче пояснила дітям, що ця лавочка
– якраз для того, щоб ми на неї ставали ногами, бо дошка прикріплена високо, а ми ще
маленькі; а також що витирати лавочку фартушком ні в якому разі не можна: прибираль-
ниця після уроків змиє мокрою ганчіркою увесь той бруд, який ми понаносимо на стільчик
ногами. Я тим часом уже впоралася зі своїм завданням, і Марія Степанівна поруч із моїм
словом вивела ще раз «мама» каліграфічними прописними буквами.

– Гарно? – спитала мене.
Я мовчала, бо мені більше подобалося написане мною. Але клас погодився з учитель-

кою – мабуть, на догоду їй.
А далі задзвонив дзвоник на перерву, й ми вибігли на шкільне подвір’я. Дівчатка стали

співати «Подоляночку», покликали й мене і навіть поставили в коло, – але ж я виросла у
хлоп’ячій компанії й зовсім не знала, що зараз я і є та сама Подоляночка та що мені треба
робити якісь визначені рухи, про які, звісно, теж уявлення не мала. Тож однокласниці з гань-
бою прогнали мене від себе. Ну й нехай! Хлопці тим часом гралися в «петрушку», і я при-
єдналася до них. Мене зробили «паном», я вдавала, що дрімаю, а діти підкрадалися до клап-
тика трави під старою липою, нещадно її скубли й виспівували: «А я рву петрушку – все
собі на юшку! А пан спить, не біжить, а петрушечка горить!». Після слова «горить» мені
треба було миттю зриватися з місця й ловити першого-ліпшого «крадія», доки втікачі нама-
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галися забігти за виведену крейдою білу лінію на бетонних плитах. Якщо пощастить – то
упійманий мав зайняти моє місце, коли ж ні – то я мáла залишатися «паном» на ще одну гру.
Мені з першого ж разу вдалося схопити одного свого однокласника за сорочку, а другого за
руку, – але тим сáмим я умудрилася якимось незбагненним чином порушити правила гри:
бо ж «пан» міг бути лише один! А щоб довго не мізкувати, хто із двох упійманих має надалі
«стерегти петрушку», хлопці вирішили за краще позбутися мене самої.

Обурена такими несправедливими правилами й ображена на весь світ, я відійшла убік,
сіла на лавку й почала пильно розглядатися навколо. На шкільному подвір’ї біліла криниця,
обгороджена низеньким парканцем, буяли рясним цвітом клумби, коло високої гойдалки тов-
пилися набагато старші від мене хлопці й дівчата. У самому кутку подвір’я, за кущами бузку,
виднілися два виходки.38 На одному з них, на дверях, червоною фарбою була написана велика
літера «Ч», а на іншому – «Ж». Вчителька нам уже пояснила, в який із них мають ходити
дівчата, а в який – хлопці, але така порада й такі написи дуже мене здивували, бо вдома ми
всі користувалися спільно таким самим – одним на всіх! – туалетом, і ніяких букв на ньому
не було.

До слова кажучи, моя перша вчителька мені дуже сподобалася. Вона була значно кра-
сивіша, аніж знайома моєї цьоці Дозі – Маргарита Григорівна, й до того ж – зовсім не така
насуплена й афішовано строга, як ота цьоця Ківі-Хендехох, а усміхнена, привітна, добра. І
враз я побачила, що Марія Степанівна… попрямувала до виходка з літерою «Ж»! Повірити,
що вона пішла туди чинити те самé, що там роблю я чи інші звичайні люди, я не могла
навіть у найсміливіших думках. Моя вчителька просто не мала права таке робити! Я побігла
до виходка й почала торсати за ручку, але двері виявилися зачинені зсередини на гачок. І хоч
я гукала Марію Степанівну, та вчителька не озивалася, – і я подумала, що, мабуть, мені це все
лише привиділося. Еге ж, Марія Степанівна туди зовсім не заходила й насправді її там немає!
Та все ж я мусила переконатися, чи дійсно це так, тож перекрутила маленьку дощечку, яка
трималася на єдиному великому цвяхові, з вертикального положення в горизонтальне. Якраз
у цю мить задзеленьчав дзвоник. Треба було чимдуж бігти до класу. Усі діти вже сиділи там,
чемно поклавши перед собою на парти зігнуті в ліктях руки: права долоня зверху на лівій.
У класі стояла ідеальна тиша – загалом у перший день у першому класі таке ще можливе.
Та нашої вчительки не було й не було. Так минув цілий урок, і знову озвався дзвоник, – але
ми на перерву не квапилися, адже нас ніхто не відпускав з уроку. Аж тут двері розчинилися
і до класу влетіла розлючена Марія Степанівна. Вона витягла мене з-за парти і навіть не
промовила, а прошипіла – така була сердита:

– Понятовська! Навіщо ти це вчинила? Я тебе питаю, зробила це навіщо?!! Ти чуєш
мене, га?!

Я ж затято мовчала, уже збагнувши, що накоїла: замкнула вчительку у виходку! Ніхто
більше у класі не розумів, що відбувається. Про причину гніву Марії Степанівни знали
тільки я і вона. Та, на щастя, наша вчителька не вміла довго тримати зла на когось. Тож і
мою немудру витівку пробачила.

Коли ж закінчився наступний у рок і знову з а лунав дзвоник, я вискочила з класу, як
ошпарена. Мене дуже кортіло погойдатися на гойдалці – але для цього треба було встиг-
нути видертися на неї з ногами і зрушити з місця, поки не прибігли великі хлопці, бо я ж
добре бачила, що вони не поступалися місцем на гойдалці навіть своїм, уже майже дорос-
лим, ровесницям. Удома тато давним-давно зробив для нас, дітей, маленьку гойдалку із крі-
селком, що висіло на шнурках. Тут же за сидіння правила груба квадратна дошка, навіть без
спинки й підлокітників, яка трималася на міцних ланцюгах. До того ж височенна шкільна
гойдалка рухалася значно легше й швидше, ніж маленька домашня. Мені пощастило: я при-

38 Виходок – туалет без зручностей за межами будинку, надворі; нужник.
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мчала до гойдалки найперша, умить заскочила на неї й за якусь хвильку, рвучко відштовху-
ючись ногами, розгойдалася так, що дуга, яку описувало сидіння, стала набагато більшою
за півколо. Як лише я ненароком опускала погляд униз, моя душа терпла від страху. Коли ж
підводила очі вгору, то бачила чисте високе небо та майже поруч із собою – гілля високих
лип із жовтуватими горошинками зав’язі на місці ще недавнього пахучого цвіту, – і мене
охоплювало п’янке відчуття польоту, дивна радість і така благодать, яку я пізніше відчувала
лише декілька разів у житті. Проте у школярів моя повітряна акробатика викликала справж-
ній шок. Та й було від чого, бо навіть найсміливіші відчайдухи і шибайголови ніколи не роз-
ганяли гойдалку аж настільки! Прибігли завгосп із довжелезною драбиною в руках, дирек-
тор школи і наша вчителька. Директор накинувся на неї, викрикаючи, щоби негайно мене
зняла. Марія Степанівна трагічно заламала руки й почала благати:

– Злазь, дідьку, бо вб’єшся! Негайно злазь, я тобі кажу!
Але, щоби злізти, гойдалку треба було зупинити. Тремтячими й мокрими від страху, що

ж тепер буде, руками я вчепилася в ланцюги і стала гальмувати. Вірніше, просто завмерла на
гойдалці, але «маятник» від цього поволі збавляв хід. Та хоч гойдалка зупинилася аж після
того, як задзвонив дзвоник, ніхто із присутніх чомусь не квапився до класів. Я ж, немов
п’яна, нерівно ступила кілька кроків, глипнула на свої долоні – аж помаранчеві від іржі! –
й механічно витерла їх у свій білий фартушок.

– Що ти наробила?! – сплеснула руками вчителька.
Я ж зрозуміла, що мою шкільну обновку вже не врятує ніяке мило, тому зняла фар-

тушок і демонстративно викинула його у смітник. Саме так чинила цьоця Дозя зі своїми
старими панчохами чи з дядьковими шкарпетками або майкою, на яких з’являлася дірка.
Зіпсутих речей моя львівська родичка воліла позбуватися одразу, не намагаючись їх якось
рятувати. Але ж у Селі діяли закони строгої ощадності! Усі мовчки дивилися на мій черго-
вий вибрик. І лише худющий Орест-невдаха – той самий, що вибив око власній корові, усім
відомий ябедник і «мамина цяця», а скорочено – просто Цяця (мав він і друге прізвисько,
теж чомусь жіночого роду: «Кішка – мамина потішка»), зарепетував на все горло, що про все
розповість моїм батькам – і я знов буду бита, як глуха зозуля. Під шкільною стіною блищав
вологою наш низенький стільчик: учителька вже призначила перших чергових, і запопад-
лива до роботи товстенька Марійка вимила його й тепер сушила на сонці. Я подумала, що до
того часу, поки мене за знищений фартух битимуть дома мама чи бабуся, варто би добряче
відлупцювати й самого Ореста, аби прикусив свого язичка. Найліпше було б дати йому хоч
раз, а ще краще – два-три рази, в писок, щоб не смів ні на кого доносити. Але дістати до
Цяциного обличчя через свій малий зріст я не мала шансів, тож вирішила використати ту
саму лавочку. Коли я вхопила її в руки за один кінець, хлопець, зрозумівши, до чого йдеться,
кинувся попри мене навтьоки. Та я розмахнулася і другим кінцем таки дотяглася до ябеди,
добряче гепнувши його по голові. «Кішка – мамина потішка» повалився, як сніп, із заплю-
щеними очима у траву. На його лобі зачервонілася, а далі поволі почала синіти величезна
ґуля, що темніла й збільшувалася на очах, – із помстою ябедникові я, без сумніву, перебор-
щила! Отепер мені стало вже по-справжньому страшно: Господи, це ж треба було стільки
витворити у першу ж днину свого шкільного навчання!

Поки Марія Степанівна припадала коло непритомного Ореста, директор потягнув мене
до свого кабінету. Там він читав мені довгу й нудну нотацію про те, що радянські діти ніколи-
ніколи не б’ються, а тільки дружать між собою, допомагають одне одному в навчанні й у
праці, а також що тепер через мене шкільну гойдалку доведеться розібрати, бо повторити
мій «подвиг» у старших класах знайдеться чимало вар’ятів.

Але я майже не чула його слів, бо мені не давали спокою інші думки. Якщо я зака-
трупила Ореста лавкою насмерть, то його тепер будуть ховати. Чоловіки нестимуть Цяцю
у блискучій труні на цвинтар через пів села, а вуйна Васюта, яка не раз обіцяла хлопцям,
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що коли хто скривдить її мазунчика, вона із тої паскуди здере шкіру, поріже на стрічки,
сплете батіг і буде поганяти колгоспних коней, – мене саму покарає іще страшніше: зробить
із моєї шкіри бубон, на якому гратиме на всіх сільських весіллях. Щодо такого міфічного
походження бубна, то так мені колись розтлумачив один музикант, коли я причепилася до
нього з розпитуваннями, чому тільки його інструмент чутно аж на іншім кінці села.

Перспектива примусово жертвувати свою шкіру на весільний бубон мене аж ніяк не
влаштовувала, залишалося хіба знову тікати з дому. На біду, циганського табору на вигоні
вже не було, – але, на диво, й Орест не вмер. Із цієї щасливої для мене причини моя шкіра
таки зосталася на мені. Тільки й того, що відшмагали вже старою, а тому шорсткою, як
наждак, і колючою, що аж іскрила, кропивою. Ще цілі дві доби по моїм першім шкільнім
дні мені здавалося, що ті іскри сиплються з моїх ніжок і худої дупці і вдень, і вночі.
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ІV

 
Шкільна бібліотека була для мене скринею із безцінними скарбами. Проте полички

для учнів початкових класів дуже швидко перестали мене цікавити: усі книжечки, які на
них лежали, я прочитала і раз, і вдруге, і втретє. Бібліотекарка старалася підібрати для мене
доступну літературу дещо серйознішого змісту, але на тих засадах, аби книги були невеликі
за обсягом, а ще такі, якими учні середніх і старших класів ніколи не цікавилися. Перше пра-
вило виявилося дуже слушним, адже коли я, наперекір порадам Наталі Миколаївни, взяла
додому грубу книжку з оповіданнями Степана Васильченка й Архипа Тесленка, то насилу
її дочитала. Пригадую із цього томища лише «Олов’яний перстень», «Авіаційний гурток»,
«Бусурмен», «Свекор», «Любов до ближнього» й «Поганяй до ями». Тепер я вже чудово
розумію, чим ці твори мені тоді опротивіли: насамперед своїм чорним песимізмом, по-друге,
призначенням аж ніяк не для дітей, а для дорослого читача, і по-третє, якимось страшенно
невмілим, зовсім калічним гумором. Бібліотекарка по моєму кислому виду відразу збагнула,
що на сей раз із моїм читанням щось негаразд, – і стала мене навіщось екзаменувати, розгор-
нувши сторінку «Зміст» та розпитуючи про кожне оповідання. Сама вона цих творів, воче-
видь, теж не читала – бо так і не спіймала мене на брехні, коли, не змінюючи імен голов-
них персонажів, я почала їй вигадувати на ходу різні захоплюючі пригоди тих самих героїв.
Наталя Миколаївна підглядала в текст кожного твору: на вже згаданих іменах вона мене під-
ловити не змогла, однак у те, що учні авіаційного гуртка полетіли на Місяць, вона щось не
дуже повірила.

Друга ж умова була пов’язана з тим, що наша шкільна бібліотека ледве животіла, була
вбога і пошарпана. На «ходовí», тобто цікаві твори або такі, що їх учителі зобов’язували
читати, існувала черга й довгенький список охочих. Зважаючи на це, бібліотекарка пропону-
вала мені книги за принципом на тобі, небоже, що мені негоже. Тож у моїх руках здебіль-
шого опинялися художні твори про шпигунів і диверсантів, котрі то планували в якомусь селі
підірвати місточок через річечку, що ним усього-на-всього колгоспники гнали корів на пашу,
то пробували спалити «важливий стратегічний об’єкт» – медпункт або сільську бібліотеку,
книги з якої неодмінно рятували мужні піонери-герої, – ба навіть гинули у вогні, не випус-
каючи з рук томів великого Леніна! Мені й досі дивно, що така, без жодного перебільшення,
дебільна художня література колись узагалі могла існувати. Але тоді, під впливом прочита-
них у книжках нісенітниць, мені всюди ввижалися шпигуни-диверсанти – й, помітивши на
вулиці людину не з нашого Села, я була твердо переконана, що незнайомець уже прийшов
щось висаджувати в повітря або палити. Одного разу на нашій вулиці навіть підійшла до
чужого дядька й погрозливо сказала йому: «Я знаю, хто ви такий! Забирайтеся звідси якнай-
швидше, бо міліція вже під’їхала до сільради!». Як не дивно, дядько не на жарт перелякався,
зупинив якусь машину та й чкурнув із села від гріха подалі. Потому тітка Васюта падкалася,
що цілий день просиділа в хаті, чекаючи купця на свою льоху, а він, хоч і п’ять карбованців
завдатку дав, не з’явився ні у визначений день, ні через тиждень, ні взагалі ніколи. Скупа
Цяцина мама, котра за ті ж таки п’ять карбованців сама із криниці й повну діжку води до
сусідів у долонях би переносила, була твердо переконана, що той ґазда-покупець хіба що
вмер, раз не приходить ні за льохою, ні за завдатком. Васюта так боялася, аби він часом із
того світу вночі не приперся під її вікна за своїми грішми, що через півроку таки поклала
його завдаток на тацю в церкві. А коли невдовзі після того на ярмарку ніс до носа здиба-
лася зі старим знайомим, то так від нього тікала, що перевернула чужий ящик із кролями –
і вухату живність ловив із реготом увесь базар. Дядько ж був переконаний, що вона не хоче
віддавати йому завдатку за не куплену льоху, тож погнався за Васютою – але перечепився,
бідака, за якийсь шворінь і розкраяв собі чоло, аж довелося у травмопункті рану зашивати.
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Та диверсанти диверсантами – вони були мені чужі, і я їх зовсім не жаліла; але через
мене й мого рідного батька викликáли в КДБ! А сталося ось що. Десь наприкінці грудня
тато купив у своїй військовій частині ціле гроно зелених, нестиглих бананів. Таке диво ми,
діти, бачили вперше. Тато, мабуть, теж, бо не поклав екзотичні фрукти кудись у тепле місце,
щоби там добрали стиглості, а відразу ж запропонував нам скуштувати. Банани виявилися
тверді й на смак такі терпкі, як грушки-дички. Їсти їх ми, звісно ж, не схотіли, мама репе-
тувала на тата, нащо дурно розтринькав гроші, а тато бідкався, що йому справжнє г…мно
за такі гроші підсунули – краще був би взяв кіло лимонів до чаю! А вранці я таки впхала
один заморський фрукт у шкільну сумку: не пропадати ж добру – як зголоднію, з’їм, куди
подінуся, – он грушки-дички їла ж навіть зеленцем!

І ось я виходжу з нашого подвір’я у глупу ніч. Угорі – холодне чорне небо з міріа-
дами блискучих зір: і великих, як горох, і дрібоньких, як пшоно. Вони переморгуються між
собою й сяють, якщо добре придивитися, відтінками різних кольорів. Стежечка вузесенька,
як проділ на моїй бідній голівоньці. З одного боку – кучугури в півтора метра, з другого боку
– ще вищі. Сніг скрипить під ногами, бо мороз добрячий, – і здається, що позаду мене хтось
крадеться, хоче вхопити за плечі, повалити, покусати!.. Чому покусати? Бо взимку господарі
нáніч відв’язують псів, і ті до ранку розкошують волею. А ось один уже й з’явився навпроти!
Великий, чорний з жовтими підпалинами, кудлатий. Якби став на задні лапи, був би значно
вищий від мене. На вузенькій, протоптаній упродовж багатьох зимових днів стежині поміж
заметами нам ніяк не розминутися. Пес зупиняється й сторожко дивиться на мене: надіється,
що я, менша й слабша, поступлюся йому дорогою. Я боюся пса, тому теж зупиняюся. Соба-
цюра сідає навпроти і мирно, навіть співчутливо зирить на мене, що я робитиму далі. Я й
собі сідаю на портфель і думаю, чому цей проклятий псище опинився саме зараз і саме на
оцій стежці, де ніхто протягом найближчої години-двох не з’явиться й не прожене його геть.
А це означає, що я запізнюся до школи, і Марія Степанівна насварить мене перед усім кла-
сом. Чемні діти, які завжди приходять вчасно, бо живуть поряд зі школою, будуть підхіхіку-
вати, а особливо Василь Партицький, чи просто Парта, який на перервах відбирає в мене
яблука й навіть чисті зошити. А ще легенько, що я й не відчуваю, малює мені крейдою на
спині круглу мішень, й інші хлопці стараються поцілити в її центр жованою промокаткою, –
причому як на перервах, так і навіть під час уроків.

– Песику, пусти мене! – молю я чужого вовкодава. – Я маю хліб з маргариною, хочеш?
Бо ні той поганючий банан, ні навіть солодке яблуко ти, звісно, жерти не будеш! Хочеш
хліба?

При слові «хліб» собацюра облизується. Я витягаю з портфеля загорнений у газету сні-
данок, але боюся, що коли простягну його псові, то він і мою руку відкусить. А той, зачувши
нюхом поживу, лягає на живіт і, лежачи, повзе до мене. Я кидаю йому хліб і що є сили втис-
каюся спиною у сніговий замет, намагаючись тихо-мирно розминутися з кошлатим страхо-
виськом, яке наминає мій сніданок та ще й гарчить на мене – певно, побоюючись, що я
можу передумати й відібрати його здобич. Ну, слава Богу, ось нарешті й траса, яку перетинає
головна сільська дорога! По ній уже їздять колгоспні трактори, машини й підводи. Але жод-
ного школяра не видно. Все, я запізнилася! Бýде мені, ой бýде! А може, ще не пізно? Якщо
весь час бігти, то, може, ще вдасться надолужити згаяний через того псиська час? Біжу, поки
зовсім не захекуюсь: півтора кілометра, що залишилося, – не для моїх курячих сил! Шкільне
подвір’я порожнє. У вестибюлі прибиральниця тітка Настя замахується на мене шваброю:

– Ще одна холєра ясна! Боже, скільки снігу нанесла з вулиці!
Але прибиральниця – усе-таки сумирний і майже свійський звірок! Це не наш кочегар,

котрий вічно напідпитку, і не товстопикий завгосп, які відважують бешкетникам таких коп-
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няків,39 що хлопці аж підлітають, наче м’ячики. Тихесенько прочиняю двері класу, очікуючи
своєї ганьби. Але вчителька робить знак рукою, щоби я швиденько сідала на своє місце за
партою. З якого б це дива таке милосердя? Ага, на урок прийшов директор!

Марія Степанівна розповідає, як щасливо живуть діти в Радянському Союзі. Мають
хліб і до хліба, гарненький одяг і зручне взуття. Я ж моментально згадую, що мій лівий кир-
зовий чобіт учора на ковзанці розірвався по шву, й зараз із-під п’яти на світ Божий виглядає
солом’яний віхоть, а зашпори, що вже починають відходити, боляче нагадують, що треба
було ще вчора ввечері попросити тата, аби відремонтував мою нікудишню взувачку, бо як
відпаде підошва, то вернуся зі школи боса.

Учителька наголошує, що через клятих капіталістів в Америці й Африці діти дуже
бідують, не вчаться у школах, а тому не вміють ні читати, ні писати, живуть у нужденних
халупах, а то й узагалі сплять просто неба на вулиці, ходять брудні й голодні. Голодні?! Ще
б пак! Якщо ціле життя їсти лише оті огидні банани, то можна й умерти з голоду. Я тягну
руку вгору: маю чим доповнити сказане. Та Марія Степанівна подає мені знак, аби я сиділа
тихо. Опускаю праву руку й піднімаю ліву. Директор помічає мої безплідні потуги й вимагає,
щоби вчителька дала мені можливість висловитися. Я підводжуся і майже кричу, вимахуючи
зеленим бананом, як кинджалом:

– Ось! Ось що їдять діти в Америці й Африці! Це банан! Покуштуйте: він твердий,
терпкий і зовсім не смачний!

Директор так підскакує, наче Парта штрикнув його шилом, як колись свого сусіда,
миттю опиняється біля мене, вихапує в мене з рук зелений заморський фрукт, волає своє
знамените: «Страшне явище!» – і з перекошеним обличчям вибігає з класу. А Марія Сте-
панівна сідає на стілець, ухопившись за серце, відтак опускає голову на свої руки на столі
й зачинає гірко ридати.

Клас палає праведним гнівом до моєї нещасної особи:
– Що ти наробила! Через тебе вчителька плаче!
– Тебе треба добре вибити паском!
– І покласти в куток на гречку!
– Або на кукурудзу!
– Голими колінами!
– Та ще й портфель примусити тримати над головою!
– Директор уже й так пішов дзвонити в міліцію!
– Ти принесла на урок гранату!
Звісно ж, мої однолітки не мають ані найменшого уявлення про банани, але про те, як

два старшокласники рік тому принесли до школи «лимонку», знає все Село, – тож цілком
закономірно, що й мені приписують подібний злочин. А гречка, кукурудза, тягар у руках над
головою – атрибути сільського виховання винних. Це апробовано в кожній сім’ї. У школі –
також. Паскудний Парта тим часом уже порпається в моєму портфелі, вишукуючи, напевно,
ще одну гранату, але замість неї виймає і хрумко надкушує пахуче яблуко.

– На, на, не крився, я лиш покуштував! – простягає надгризений рожевобокий плід
мені, але хай він тепер тим яблуком удавиться: не можу я їсти після когось!

Мама з мене в’їдливо підсміюється, що я Коза-Дереза, бо коза надкушені плоди нізащо
їсти не буде – тонко внюхує запах чужих зубів. Хай я буду й Коза-Дереза, але нізащо не
візьму до рота цукерку, яку надкусив Андрій чи обсмоктала Ліля! Бабуся ж каже, що то я
в неї вдалася: так само, як і вона, дуже кошéрна – тобто гидлива. Мої однокласники такої
риси не мають узагалі.

39 Копняк – удар ногою під сідниці (розм.).
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– Дай вкусити! – каже один одному – і впивається зубами у скибку насмарованого
повидлом хліба чи в соковиту грушку, а господар доїдає свій нехитрий харч уже після про-
хача.

Марія Степанівна бере себе в руки й розпочинає урок лічби. Грибочки, листочки,
квіточки, горішки, нанизані на довгих нитках, що прикріплені горизонтально на дошці,
треба пересувати сюди-туди по нитці – додавати й віднімати. Велика премудрість: до двох
грибочків додати ще один! Я можу полічити всі предмети разом, чого більше ніхто у класі
не вміє. Можу навіть поділити без остачі квіти й листочки на два, горішки – на три, а гри-
бочки – на п’ять! Тільки кому мої вміння цікаві? Поки вчителька працює із класом, я соловію
від зеленої нудьги. Обертаюся до Партицького й демонструю вказівним пальцем біля своєї
скроні, який він тугодум. Сам винен: він перший мене зачепив, полізши до мого портфеля.

– На дурній голові мож’ усе показати! – огризається хлопець.
– Парта ґлýпи і тýпи! – шепочу йому по-польськи й показую язик.
Польською мовою ця фраза звучить особливо ефектно. Василь то біліє, то червоніє.

Він уже сидить від мене через дві парти позаду: вчителька нарешті пересадила, щоб не скуб
мене кожного уроку, – отже, тепер розправитися зі мною зможе лише аж на перерві.

– Парта ґлýпи і тýпи! – самими губами, повільно, по складах, промовляю я, отримуючи
від своєї безкарності величезну насолоду.

Партицький дійсно не може навіть порахувати пальці на одній руці, а з літер розпізнає
лише «а» та «о», хоч ми й провчилися півроку і вже закінчили читати буквар.

– Парта ґлýпи і тýпи! – вперто і жорстоко тлумлю я найслабшого інтелектуально учня
в нашому класі – у відплату за свої щоденні образи.

Скривджений однокласник зривається з місця й кидається на мене з кулаками. Коли
Марія Степанівна нас розтягає, то бачить, що моє праве око повністю заліплене чорною
масною грязюкою. Вчителька веде мене до медпункту. Око довго й нестерпно боляче про-
мивають холоднющою протічною водою. Дуже неприємно й до того ж страшенно пече. А
ще мені стає дуже страшно, коли медсестра уголос припускає, що я можу осліпнути. Втім,
моя барвиста уява відразу ж малює піратів Карибського моря, про яких мені багато розпові-
дав дядько Данило. Я теж буду гордо ходити по школі з чорною пов’язкою на оці й величез-
ним пістолетом у руці. Із нього стрілятиму Парті під ноги, а він буде підскакувати, як заєць.
Нáсмерть його вбивати я, звісно ж, не збираюся, а лише так трохи закатруплю, аби спочатку
вмер, а потім ожив. Як та лисиця, що її вполювали татові гості. Вона лежала в «малій хаті»
– довга, красива, молода й пухнаста, а мама носила до «великої хати» через сіни «ґаспадам
афіцерам» яєчню на шкварках. Звідти доносився веселий татів голос, мамин сміх, потім усі
співали. Мого брата, тоді, здається, ще не було на світі. А може, й був, – не пам’ятаю вже. Я
походжала довкола убитого звіра, смикала лисичку за вуса, за вушка, а тоді й за хвіст. І враз
лисичка привідкрила одне око, моргнула другим. Господи, застрелений звір ожив і кинувся
на мене! Я прожогом залізла під піч, настільки нажахана, що зуміла засунути за собою тяже-
лезний ящик із картоплею, яку вже занесли до хати, аби проростала, бо так швидше із землі
виткнеться. Проте лисиця пропхала у щілину свою роззявлену пащеку, з якої мені просто в
обличчя клаптями летіли кров і слина. На мій несамовитий вереск прибіг тато. З допомогою
гостей він добив пораненого звіра, а свою рушницю після того розламав навпіл до одвірка
і зарікся, що віднині й довіку ноги його більше не буде на полюванні. І зараз, згадуючи цю
пригоду, я думаю: ні, нехай Парта таки живе, але надалі мене боїться і вже не лізе до бійки!

Та поки ці мрії здійсняться або й не здійсняться, реальне життя диктує свої вимоги й
закони. За той зелений банан тата викликають у КДБ, щоб написав пояснення, звідки його
дитина має капіталістичні фрукти. Напевно, в КДБ припускають, що банани нашій сім’ї
періодично надсилають таємно, по каналізації, звідкись зі США або Парагваю. А може, й із
самого Гондурасу! Всяке ж могло бути!
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– Кадебісти всіх країн, будьте пильні!
– Завжди напоготові!
А тим часом у школі – своє розслідування. Понад тиждень учителька вияснює,

звідки Василь у двадцятиградусний мороз роздобув грудку чорнозему. Як з’ясувалося, з-під
обцаса40 черевика! Можна лиш уявити, як я допекла нещасного і яким мстивим виявилося
дитяче серце!

До речі, хто збирається працювати в школі, той повинен заздалегідь усвідомити
страшну істину, яку Данте побачив написаною на воротах пекла: «Lasciate ogni speranza, voi
ch’entrate!» – «Облиште всяку надію, хто входить сюди!». Діти жорстокі. Нещадні у стосун-
ках між собою – і ще безжальніші, коли об’єднуються проти когось із дорослих чи проти
«білої ворони» в їхній же малолітній зграї. Повнолітні, дорослі злочинці, навіть обкурені чи
п’яні, здатні помилувати вагітну жінку або каліку. Дітлахи, відчувши беззахисність жертви,
будуть знущатися з неї аж до смерті. Сьогодні побачила, як троє хлопчиськів, учнів другого,
щонайбільше – третього класу, мордували якогось горопашного сільського дідуся. Вони під-
кинули йому в кульок петарди й реготали, як навіжені. Сумка розірвалася, з неї посипалися
продукти, дідусь визбирував по землі своє добро, а за той час малі негідники встигли підки-
нути петарди в кишені старого, й одяг задимів ізсередини. Коли я вхопила за комір заводіяку
тої жорстокої розваги, він почав люто відбиватися від мене, заверещав, що скаже татові, що
я його била, – а двоє інших миттю дременули, покинувши свого верховоду напризволяще.
Я попросила дідуся йти за нами й силоміць потягла хулігана до найближчої школи (і не
помилилася у своїх припущеннях), до кабінету директора. З’ясувалося, що для агресивного
шмаркача це було ще страшніше, ніж якби я його таки сама віддубасила. Слізно запевняв, що
більше ніколи не буде, виривався з моїх рук до самого порога директорського кабінету, а коли
класний керівник по телефону викликала батьків, обм’як і заревів якимось грудним твари-
нячим ревом. Непокаране зло буяє, а покаране – найчастіше засихає на пні. Бідний дідусь
уже сто разів готовий був простити зухвальця, але розумів, що через нього я буду оббрехана
тим малим «відморозком» перед батьками, тому стійко дочекався їхнього приходу. Розірвана
в багатьох місцях сумка, пропалені кишені благенької заношеної куртки стали найкращим
доказом провини. Батько навіженого чада вийняв із портмоне кілька сотень, насильно упхав
дідусеві в руку, а своєму вилупкові сказав: «Це гроші на твої ковзани, що їх мав принести
святий Миколай! Тепер на свято під подушкою знайдеш тільки замашну лозину з колюч-
ками!».

Чи були дітлахи в часи мого дитинства добрішими й милосерднішими? Можливо.
Тільки пам’ять чомусь підказує протилежне. Ось ми вже вивчили всі букви й на перерві
пишемо на дошці свої імена. «Марусі», «Ганнусі», «Насті», «Галі» – так у називному від-
мінку вони звучать на нашій говірці, й саме так себе йменують мої однокласниці усно й
письмово. Тільки я пишу «Оля». Хтось виправляє букву «я» на «і». Я витираю скалічене
слово і знову пишу «Оля». Так мене звали у Львові, так і звучить краще!

– Я не Олі, я – Оля!
– Такого імені нема! – заперечує грубенька Марійка. – Коли ти виростеш, то будеш не

Оля, а Олена!
– Олена заголена! – єхидно дражниться Парта.
А Петро Цьомко, що його зі ще двома молодшими братами покинула мама й утекла із

села з якимось заїжджим шоферюгою, зловісно додає:
– Олена – к…рва солена!

40 Обцас – каблук (діал.).



О.  Слоньовська.  «Дівчинка на кулі»

49

Петрову маму звати Оленою, й ця фраза, напевно, звучить у їхній хаті доволі часто з
уст і його тата, і дідуся, й бабусі. Але при чім тут я? Тим більше, що мене звати Оля, Ольдзя,
Ольга, – а не Олена!

– Петре, г…мно тепле? – штовхаю свого кривдника у груди.
– Ах ти ще й битися хочеш?!
Ми падаємо коло дошки на білу від крейдяного пилу підлогу й товчемо одне одним,

як шалені. Вчителька викликáє до школи наших батьків. Мене привселюдно лупцює мама,
Петра – тато. Але це ще не означає, що пакт про ненапад підписано. Ми будемо битися одне
з одним мало не на кожній перерві, будемо взаємно чорно ненавидітися аж до самої весни
– власне, до бджіл, але про це трохи пізніше.

 
* * *

 
Ніякої їдальні в нашій школі не існувало. Навіть сухі булочки по три копійки школя-

рам не продавали. Їдальню відкрили пізніше, та й то в основному корпусі – у двоповерховій
дерев’яній охронці, де за Австро-Угорщини й Польщі проходили вишкіл майбутні офіцери.
Всі інші шкільні корпуси розмістилися у трьох хатах, правда, дещо більших від звичайних.
Наш клас учився в чотирикімнатній сільській хаті – колишньому помешканні священика.
По одній кімнаті в ній було виділено як квартири для вчителів, ще дві – під класи. Зими
стояли дуже сніжні, холодні, й Марія Степанівна запропонувала нам приносити з дому гор-
нятка й цукор, а вона у своїй кімнаті заварюватиме всім чай. Було так приємно на великій
перерві гуртом чаювати, ділитися з іншими своїми запасами липового цвіту або сухих ягід
шипшини! Та ідилія тривала недовго. Село довідалося про вчительчину турботу й оцінило її
по-різному: хтось відгукувався схвально, хтось казав, що вчительці добре живеться: у класі
уроки проводить, а за стіною обід для своєї сім’ї варить. А хтось узяв та й написав анонімку
куди треба. Комісія звалилася на наші голови, коли ми тільки-тільки розпочали гарячу тра-
пезу. Дві жінки-перевіряючі відразу ж узялися наводити лад. Цукор із наших газетних згорт-
ків вони демонстративно висипали у сміттєве відро. Туди ж полетіли цвіт липи і плоди шип-
шини, навіть чиєсь варення у маленькому слоїчку з-під майонезу й згорток із хлібом. Газета
при цьому розгорнулася – й «товариш перевіряюча» побачила вимазаний смальцем портрет
Леніна. Крику було такого, що шкільні ворони з жахом полетіли на другий кінець села. Вчи-
тельку тимчасово відсторонили від роботи, її поведінку мали розглядати у райвно. Повер-
таючись із того зборища, стероризована несправедливими звинуваченнями й доведена до
відчаю можливою втратою роботи Марія Степанівна втрапила під колеса машини.

Стара Карга, яку прислали замість нашої покаліченої вчительки, з дітлахами не цере-
монилася. Била всіх, навіть найслухняніших. Якщо не долонею позавуш, то указкою по паль-
цях, по спині, а то й по голові. Дехто з учнів скаржився на неї батькам, але отримував запо-
тиличника ще й удома. Авторитет учителя в ті часи був абсолютним: раз б’є учителька, то
значить, дідько рогатий чимось заслужив – і треба ще й рідним підключитися до такого ж
виховання. Мене Карга чомусь зненавиділа із першого дня. За щó – уяви не маю. Якщо з
вух інших дівчаток вона виривала сережки, то в мене вуха навіть не були проколені. Якщо
на інших школярів горланила, що мами вдома їхніми зошитами сметану накривають, то мої
зошити були чистенькі. Й на сторінках підручників я не малювала не те що чортиків, а й
навіть білочок чи зайчиків. Малюнки в мене були хіба що на промокатках. Не мала я й гривки
на лобі, бо моя мама нізащо б не дозволила мені її підстригти, а коси мені заплітала так туго,
що здавалося, ніби й мої брови від цього назавжди здивовано піднялися.

Стару Каргу дратувало, що до уроків я готувалася старанно, тому впіймати мене на
незнанні їй не вдавалося жодного разу. Вона любила, як учні коло дошки плакали. Що-що,
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а принижувати Стара Карга вміла майстерно. Й вичитувати мораль – теж. І привселюдно
висміювати.

– Таких дітей не існує, щоб завжди усе знали! – авторитетно повчала вона молоденьку
вчительку, яка працювала в паралельному 1-«Б».

Моє ж опитування коло дошки Карга перетворювала у справжній допит. Могла поста-
вити шістнадцять-вісімнадцять запитань – і це першокласниці! – й аж тоді, скрививши губи,
посадити на місце взагалі без оцінки:

– Ще трошки не дотягуєш, Понятовська! Поставлю оцінку іншим разом. Але спробуй
тільки не вивчити – двійка гарантована!

 
* * *

 
Весна показала своє вродливе личко з-за серпанку туманів. Стало значно тепліше, й

хоча ще лежав сніг, тато випустив бджіл. Вони були кволі, ледве повзали й літали тільки біля
самого вулика. Навіть покусати мене не змогли, хоч я товклася поруч. Цим я й похвалилася
в класі.

– Кажеш, бджоли такі слабкі, що навіть не кусають? – перепитав Петро Цьомко. – Кол-
госпні, мабуть, теж ледве теплі. А ме-е-ду там у вуликах! Я бачив, скільки пасічник викачав
улітку. П’ять величезних бідонів! Але тоді бджоли навіть його покусали, хоч був у капелюсі
з сіткою. Такі руки були в старого, як пампухи! Тепер можна наїстися колгоспного меду,
скільки влізе, – пасіку ще ніхто не сторожує, а бджоли не кусають! Хто зі мною піде? Ти?
І ти теж? А ти? Добре, хай ідуть усі, хто хоче. Але – мовчок! Хто Карзі донесе – тóму рот
розірвемо від вуха до вуха!

Та, хоча й зголосилося багато, на колгоспну пасіку ввечері, уже в сутінках, пішли тільки
Парта, Цьомко і я. У колгоспному саду сніги стояли по пояс. Під вечір ударив мороз – і
вкриті зверху хрусткою кіркою, ніким не торкані замети чомусь навіть пахли якось недобре:
власне, від них просто віяло могильним холодом. Але ми не звернули увагу на погану при-
кмету й мужньо добрели до крайніх вуликів. Із труднощами, але таки повідкривали три чи й
навіть чотири вкутані зусібіч соломою бджолині хатки, вийняли запечатану вощину і стали
ласувати медком. Якийсь той мед був не такий… В’язнув на зубах, начеб ми свічку воскову
гризли! Бджоли взагалі не вилазили: на вечір підморозило, й вітер дув крижаний. Не поку-
сані, ситі й щасливі, ми повернулися додому, домовившись, що завтра увечері підемо знов
по мед. Та вранці у школі терміново скликали лінійку й оголосили, що вчора учні, імена
яких міліції вже відомі, розкрили кілька колгоспних вуликів, наїлися бджолиних личинок –
бо ж меду у вуликах взимку нема! – і тепер через три дні помруть, якщо їм вчасно не зро-
бити зáштрики41 з вакциною. У медпункт уже привезли ліки, отож ті, хто хоче жити, нехай
самі якнайшвидше прийдуть до медсестри. Наша трійця переглянулася й пополотніла: торік,
коли поповзли чутки про ящур – страшну й небезпечну хворобу, на бойню здали худобу із
цілого колгоспного «тисячника» – найбільшої ферми у всьому нашому районі, а ветеринари
й зоотехніки ходили в Селі по дворах і всіх наших корів кололи від цієї невиліковної хво-
роби. Теж вакциною.

Вмирати, звісно ж, ніхто з нас не хотів. Довелося йти зголошуватися. Та в медпункті на
нас чекали не рятівні ліки, а завуч, який навіть не кричав і не сварив нас, а лише повідомив,
що за морозну ніч усі бджолині сім’ї в пограбованих нами вуликах позамерзали, й тепер наші
батьки за завдані збитки мають сплатити колгоспові по п’ятдесят карбованців. Посильний із
сільради сповістив про це нашим матерям ще до того, як ми повернулися зі школи, й оскільки
в ті часи дуже доброю місячною зарплатнею вважалася сума в шістдесят карбованців – то на

41 Заштрик – ін’єкція (діал.).
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втрачені п’ятдесят із домашнього бюджету ми отримали «мучеників» і «терплячок» сповна,
навіть із добрим доважком. А в школі нас ще довго після цього дражнили бджолоїдами.

Стара Карга несказанно зраділа, що серед крадіїв меду опинилась і я: ось тобі й найро-
зумніша учениця, яка завжди все знає! Щодня по кілька разів вона випитувала мене, чи добрі
на смак бджолині дітки. Навіть принесла із центрального корпусу школи плакат, на якому
було намальовано всі стадії розвитку бджоли – й у розрізі шестигранної чарунки показано
білого черв’ячка з чорною голівкою, а нижче підписано, що це – бджолина личинка. Саме
отаких черв’ячків ми й наїлися, думаючи, що то мед.

Та цього глузування Карзі було мало: вона патологічно любила топтатися по чужій гід-
ності. І через якийсь час їй трапилася така нагода. Того дня, чергуючи в класі, я не змогла
належно витерти дошку (бо нова крейда виявилася неякісною, писати нею було майже
неможливо, та й витерти вже написане – теж), – і Стара Карга вирішила мене покарати для
науки іншим. Вона розрепетувалася, що з моєї голови на всі боки стирчить волосся – хоч
бабуся заплітала мене щоранку гладко й туго, – і перед усім класом розплела, а точніше
кажучи – розтаргала мені коси, а тоді стала витирати дошку моїм волоссям, безжально шар-
паючи й задоволено примовляючи:

– Отак треба витирати! Отак! І тоді дошка буде чиста, як скло!
Коли ж мені нарешті пощастило вирватися з рук тієї садистки, на її розчепірених

п’ятірнях залишилися жмутки моїх кіс, а мені з очей котилися сльози від невимовного болю
і прилюдного знущання. Клас натомість заливався підлим підлабузницьким смішком. Під
учительським столом стояла скляна трилітрова банка молока: Карга щодня примушувала
котрогось з учнів приносити їй то домашнього сиру, то сметани, а сьогодні Парта ледве при-
тарабанив із дому свіже вранішнє молоко. У глибині душі я люто ненавиділа Стару Каргу
не тільки за мерзенний характер, а й за її побори, бо вона вже кілька разів питала мене,
коли принесу їй домашнього масла. Звісно, я передавала мамі вчительчине «прохання», але
мама щоразу чомусь ставала глуха й німа. Зі злості я кóпнула банку ногою. Вона перекину-
лася, імпровізована паперова накривка, обмотана нитками довкруг шийки слоїка, злетіла –
й молоко розтеклося по підлозі великою білою плямою. Карга з диким вереском ухопила
указку й кинулася до мене. Я з переляку вискочила в коридор… прямо в руки директорові,
який саме проходив повз наші двері. Довідавшись, чим наша учителька витирала дошку й
звідки під столом з’явилася біла калюжа, директор став рвати й метати: ще бракувало, аби
й про отакі речі довідалися в райвно – тоді йому не те що не втриматися на своїй посаді, а
й узагалі хіба що вішатися!

Назавтра до класу із паличкою в руці увійшла наша Марія Степанівна! Вона навіть
недовідлежала свого лікарняного, бо директор переказав або негайно виходити на роботу,
або надалі про вчителювання навіть не мріяти. Класом наче ангели пролетіли: ми пере-
стали битися між собою, прозиватися, підлаштовувати один одному дрібні капості. Навіть
на перерві не покидали свого класу, горнулися до улюбленої вчительки, а після уроків не
один лишався, щоб поділитися з нею якоюсь таємницею чи розповісти про свої домашні
прикрощі.

Коли весна ввійшла у повну силу, вчителька водила нас у лісопосадку, де рясно цвіли
проліски, а після них – білі анемони. Анемонами там було наче всіяно! Великі й маленькі,
повністю розкриті й ще тільки пуп’янки, вони вкривали всю землю в лісопосадці й так слі-
пучо цвіли, аж очам було боляче на їхні плеса дивитися. Мені ж особисто Марія Степанівна
показала в гущавині шкільного саду кубельце їжаків. Старої їжачихи ми не застали, а її
малята мали вигляд колючих каштанів, тільки були не зелені, а якісь жовто-бурі. Ми з учи-
телькою домовилися більше ніколи кубельце не навідувати й нікому про їжачків не розпові-
дати, бо мати-їжачиха покине своїх малят – і вони повмирають з голоду.
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Уже перед закінченням першого класу вчителька повела нас дивитися на літаки й на
парашутистів, які приземляються на аеродромі. Ясна річ, здалеку, – але й це обернулося
для цілого класу надзвичайною пригодою. Аеродром, що розташовувався кілометрів за три-
чотири від нашого села, був великим військовим об’єктом. Я пам’ятаю ті дні, коли СРСР
вводив війська в Чехословаччину: літаки тоді злітали вдень і вночі, ревучи так, що аж шибки
в хатах деренчали.

Ми побачили, що спочатку з літака скинули на парашуті важкий мішок. Вчителька
пояснила, що таким чином перевіряють, чи вітер не віднесе парашутистів кудись від при-
значеного місця. І коли вантаж вдало приземлився, з літака посипалося тих парашутистів, як
гороху: один, другий, третій,… восьмий, дев’ятий… Парашути були не тільки повністю білі,
а ще й червоні та сині, а то й складалися із кількох кольорових «скибок»: одна червона, друга
– біла або сині з білими. Ми зачаровано дивилися, як у повітрі пливуть красиві куполи, під
кожним із яких гойдається маленька людина. Та раптом зірвався вітер. Учителька сказала,
що пора додому, а то ще дощ почнеться, й змокнемо до нитки. Ми вервечкою попрямували
по стежці над колишньою велетенською вирвою від авіаційної бомби, в яку з минулого літа
колгосп звозив тракторами гноївку зі свиноферми, щоб навесні використати це добриво на
найближчих полях. Але напровесні про смердюче місиво в колгоспі чомусь забули. Згодом
воно зверху поросло зеленою шубою бур’янів, а влітку здавалося веселою галявинкою на
тлі вигорілої від спеки рослинності на пасовищі.

– Дивіться, одного парашутиста сюди несе! – радісно закричав Парта.
Неймовірно великий зблизька парашу т промчав над нашими головами так низько, що

ми з переляку аж попригиналися. І тут сталося несподіване: парашутист булькнув у гноївку
просто посередині ями! Бідолаху відразу ж почало затягувати густе смердюче драговиння.
Нещасний відчайдушно борсався, підтягуючи стропи до себе, але вибратися зі сморідної
трясовини не міг: купол парашута стрімко повз по землі до зеленої плями гнойовища. На
наших дитячих, до смерті переляканих очах людина могла банально втонути у гноївці! На
поверхні вже виднілися тільки голова парашутиста й чорні від багна руки. Чоловік кричав
нам, щоб ми тримали парашут, дико матюганився і, здається, навіть плакав. Ми вчепилися
руками за блискучу й слизьку парусину. По «скибках» півсфери вилися грубі шви, що без-
жально різали нам долоні, а до того ж міцна тканина раз-по-раз вислизала з наших слабень-
ких пальчиків. Тоді вчителька лягла на парашут зверху, за нею те ж саме зробили гуртом ми
всі – й купол, у якому досі ще трималося трохи повітря, обм’як, простелився на траві, як
величезна верета,42 і таки зупинив своє неминуче сповзання у гнойову яму. Від аеродрому
вже мчала зелена військова вантажівка, з неї мало не на ходу вискакували солдати й хапалися
за парашут, підтягуючи його власника до суші. Усе, парашутист порятований! Він вибрався
на землю, за ним по траві вилася чорна лисніюча доріжка, що неймовірно контрастувала
із яскравою зеленою рослинністю. Сморід потривоженого гною забивав нам ніздрі. Давно
треба було забиратися геть, але ніхто із військових, навіть офіцер із такими «звіздами», які
були й на погонах у татового Генерала, не проганяв нас, не кричав на вчительку; лише хтось
попросив, щоб вона відвела дітей на кілька кроків від парашута, а також поцікавився в Марії
Степанівни, з якої ми школи та класу. Вчителька зібрала нас коло себе, як квочка курчат,
перелічила, чи є всі, й повела до школи.

А наступного дня з аеродрому приїхало зелене військове авто. Із нього два солдати
винесли великий мішок, як з’ясувалося, з паперовими пакунками, в кожному з яких було
щонайменше по кілограму шоколадних цукерок, печива, вафель і ще близько півкіло солод-
ких мандаринок. Офіцер довго тиснув руку нашому директорові, вручив Марії Степанівні
конверт із якимось «цінним подарунком», – а я дивувалася, як той «цінний подарунок» міг

42 Верета – рядно.
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поміститися в такому маленькому пакетику! Перед усією школою військовий назвав нас
«класом маленьких героїв». Порятований парашутист – уже чистий, у льотній, теж офі-
церській формі, щедро напарфумлений потрійним одеколоном, – підходив до кожного з нас,
обнімав, цілував, тулив до себе й кожному дякував особисто за своє спасіння. Це було так
незвично: доросла людина говорила й поводилася з нами, як із рівними собі, не сороми-
лася прилюдно висловити свою повагу «малькам», «босим», людському дріб’язку! Про наш
подвиг заговорило все Село, й ми задерли носики на цілий тиждень.

 
* * *

 
А далі почалися канікули й разом із ними – домашні роботи і клопоти, від яких сільську

дитину ніхто ніколи не звільняв, тим більше якщо ця дитина уже провчилася в школі аж
цілий рік. Тож мама вирішила, що я вже дорослá до того віку, що можу пасти корову.
Наша Сивуля була тучною, здоровенною особиною. Величезними рогами щодня чухалася
у пагорб, аж глина летіла на всі боки. Ніяк не могла «побігатися», щоб народити телятко,
хоч водили її до бика що два тижні. Молока Сивуля давала мало, бо все в ній пішло у м’ясо
й агресію. Мама скаржилася сусідкам, що корова збугайкуватіла, треба продавати, проте з
продажем не надто квапилася, бо молоко в Сивулі було дуже жирне, наполовину вершки.
Гнати на пасовище таке страшидло я панічно боялася, але мама строго попередила, щоб я
не пхалася Сивулі під ноги й не лізла на роги, трималася позаду худобини, дала мені в одну
руку батіжок і кóпач, а в другу – налигач від Сивулі, й корова, як трактор, потягла мене знай-
омою їй дорогою.

У нашому Селі худобу не пасли чередою, а кожен господар піклувався про свою корову
сам. Пастушками переважно ставали діти й старі діди та баби, а в суботу й неділю – дорослі
дівки й парубки. Пасовище прилягало до аеродрому. На самому аеродромі випасати худобу
заборонялося, але там і трава була краща, й злітна смуга притягала корів магнітом. Влітку
то ще сяк-так, а восени, напасшись, аж права піддуховина округлювалася, корови влягалися
на теплий бетон злітної смуги й годинами вдоволено ремигали. Аеродромна обслуга гнала
корів і нас, малих пастушків, геть, але ми верталися з іншого боку, й знову, якщо не було
польотів, корови лежали на злітній смузі, а діти шукали печериць у випаленій сонцем траві
під самим бетонним покриттям.

Перший день моєї пастушої кар’єри був просто страхітливий. Сивуля билася з усіма
коровами, що потрапляли їй на очі. На моє відчайдушне шарпання шнурком ця здоровенна
кількасоткілограмова туша не реагувала взагалі.

– Вона тебе в ср…ці має! – кричала баба Каролька, відганяючи Сивулю від своєї
Маленької. – Скажи мамі, най їй на роги вчепить ланцюг, а на шию – орчик!

Але ні про ланцюг, ні про орчик не могло бути й мови: мама боялася, що від них корова
схудне – й, коли доведеться здавати Сивулю на м’ясо, будуть великі збитки.

– Най та стара с…ка собі на шию орчик начепить, а своєму синові – ланц на роги!
Вони в нього на півтора метра, як у колгоспного бугая, – жінка постаралася! – гаркнула вона
сердито, почувши про Карольчину пораду. – А Сивулю буде голова боліти, як ти за ланц
почнеш шарпати! Та й на шкіру наша корова тонка – оводів чує здалеку. Як почне ґедзатися,
припнеш її на кóпач, щоб додому не тікала, але будеш перебивати шкворінь із місця на місце,
на одному крузі най корова не товчеться!

Сивуля мене дійсно мала… ну, десь дуже далеко! Заодно й шнурок на рогах. І довгий
кóпач також. Вона виривала шкворінь із землі, аж грудки летіли з того місця, де я його забила
каменем по саму голівку. А ще Сивуля виношувала страшний план – у слушний момент
ухопити мене на роги. Вона вже давно, з першої моєї пастушої днини, позирала на мене
косо, а коли зчепилася рогами з Фірманчиним бугаєм, а я взялася відтягати її в той час, коли
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Фірманка робила те саме зі своїм Мицьком, корова різко розвернулася, нагнула голову до
землі, закотила очі під лоба й кинулася на мене.

– Тікай, дитино, бо вб’є! – жахнулася вуйна Фірманка.
Відступаючи назадґудзь, я за щось перечепилася, з розмаху гепнулася на землю й про-

стягнулася нáвзнак. Страшна, озвіріла худобина не знала й знати не хотіла, що лежачого не
б’ють! Вона розмахнулася своїми рожиськами, щоб настромити мене бодай на один, але в
останню мить я щосили встромила гострий кóпач Сивулі в ніздрю. Корова дико заревла й
відскочила, відкинувши шкворінь на кілька метрів. З її носа потекла яскраво-червона кров.
Фірманка, біла, як полотно, перехрестилася:

– Твоя мама жалю до тебе не має! Посилати малу дитину пасти таке убоїще!
Надалі Сивуля, хоч і звірилася на мене, й тоді її страшні очі наливалися кров’ю, –

та бити мене вже боялася. Правда, і я не пхалася на рожен, старалася триматися позаду й
поменше її дратувати. А за розшабатований Сивулин ніс вдома мені добряче дісталося ще
коло брами шнуром від корови.

– Із чиєю вона билася? – допитувала мене мама. – Кажи давай – я вже йду на скаргу до
старих отого бахура, що так файно пасе своє бидло!

– Сивуля билася зі мною, – плачучи, лепетала я.
Але мама сміялася й глузувала:
– Якби наша корова з тобою билася, від тебе лишилося б тільки мокре місце!
З худобою на пасовищі бідувала не тільки я, а й більшість маленьких пастушків. То

чийсь бугай у поєдинку з іншим ріг зламав, то якась телиця втекла в колгоспні буряки й
буряком подавилася, коли її звідти виганяли, то тільна корова напаслася конюшини з росою і
здулася, то молоденька первістка спáсла павука і просто на пасовищі врізала дуба. Страшно
дивитися, як нагло, у невимовних муках, гине худобина, яка ще вранці вибрикувала й отри-
мувала пастуше «бодай ти здохла!», але зовсім не для того, щоб це направду зробити, а з
розпачу, що дитина з норовистою коровою не могла дати ради. Коли ставалося лихо, тоді з
переляку ридма ридали всі пастушки, й уже тиждень-два пасли своїх підопічних, не відхо-
дячи від них ні на крок й на хвилину. Але згодом чуже горе забувалося, хлопці починали
ганяти м’яча, дівчатка гратися в камінці, а всі разом – у карти, в доміно й навіть у шашки,
якщо Місько із сусіднього села приносив їх на пасовисько.

Місько – дуже скромний хлопчик, завжди із книжкою в руці та ще й з окулярами на
носі. Типовий «ботанік», як сказали б тепер. Тоді ми його цим прізвиськом не дражнили, бо
таке слово в дитячому обігу не побутувало. Вуйна Маланка, Міськова мама, любила свого
синочка так, як ніхто дітей не любив. Коли малий у першому класі захворів на кір, вона
настільки переживала, що дитина може померти, що вицілувала йому все тіло до синців.
Любив Міська й дідусь, який пас дуже смирну корівчину Лису, а Міська брав із собою, щоб
не залишати малого вдома самого. Це й було справжньою причиною. А вигаданою – Місько
нібито теж пастух, бо пасе теля. Воно зовсім маленьке, навіть скубсти траву ще не може,
таких телят ніхто на пасовище не виганяє. Я кажу Міськові, що це не він теля пасе, а теля –
його. У відповідь хлопчина пропонує мені помилуватися, які в його телятка гарні очі й великі
густі вії. Довжелезні вії й у самого Міська. Він навіть зовні більше скидається на дівчинку,
та й поведінка його аж ніяк не хлоп’яча: тихий, добрий, сором’язливий.

Чому саме Місько згодом став предметом моєї першої закоханості у восьмому класі?
Автоматично зреалізувався комплекс «старшої сестри»? Але ж чому надалі мені все життя
зустрічалися тільки слабкі, безвідповідальні, безтолкові, безхарактерні чоловіки? Тому, що
вони інтуїтивно відчували, що я корова, я і бик, я і баба, і мужик? Їх не цікавило нічого: ні
дім, ні гроші, ні діти, ні найнагальніші проблеми – я ж з усім цим успішно справлялася без
їхньої найменшої допомоги. А може, сильна жінка не те що безхребетного «пластилінника»,
а навіть сильного чоловіка робить слабким, – а нікчемний коло неї взагалі капітулює і стає



О.  Слоньовська.  «Дівчинка на кулі»

55

щонайбільше предметом сімейного інтер’єру? Чому ж ні в юності, ні в зрілі роки мені про
це ніхто ніколи нічого не казав? Тому, що в СРСР не було не тільки сексу, але й стáтей: була
тільки «єдина спільність – радянський народ»? Але ж мої ровесниці жили в тих самих умовах
і деякі в житті влаштувалися дуже добре. Стоп-стоп, із цього моменту детальніше. Кому
саме із них у житті пофортунило? Найкрасивішим? Найталановитішим? Найзаможнішим?
Найрозумнішим? Найпрацьовитішим? К…рвам і стервам? Не може бути! І я про те ж. І я
про те ж.

Утім, пасовище ставало місцем не тільки різноманітних корид мало не кожного Божого
дня. Прилегла до аеродрому територія була ще й місцем залицянь аеродромної обслуги до
сільських дівчат, а також – навпаки, дівчат до солдатів, хоч це відверто й не афішувалося. Під
час нічних польотів на аеродромі солдати тікали у «самоволку» до сільського клубу, знахо-
дили там своїх обранок і після танців чи кінофільму або проводили додому, або ж вели на
свіжі покоси, а то й у копицí, – а вранці ґаздині скрушно билися руками об поли, що ніби
й бурі звечора не було й навіть не гриміло, а все старанно укладене в стоги, вивершене та
зверху ще й прикрите цератами від дощу сіно чомусь розсунено і розсмикано мало не по
цілому городі. Деколи такі флірти виявлялися дуже короткими, деколи закінчувалися весіл-
лям, а інколи – неприємностями та справжнім лихом.

Побачивши, що з донями коїться щось не те, розлючені матері вдавалися до допитів із
побоями, а тоді брали замашні ломаки в руки та й вирушали до аеродромного начальства,
вимагаючи, щоб солдатики негайно женилися, якщо вже «їхніх дітей невинних попсували»,
бо наступного разу прийду ть тати й власноручно поскручують голови женихам макоцвіт-
ним, як курчатам. Полковник лютував, бігав по кабінеті, курив, плювався і репетував, не
шкодуючи гидкої лайки: «Як зйо…увалися, так хай розйо…уються!», – адже він особисто
тут ні при чому. Та коли заявлялися в супроводі молодиць ще й похнюплені чоловіки – і при
них жінки ставали дуже сміливими, зчиняючи несусвітній лемент, – зламаний їхнім нахаб-
ством командир погоджувався вишикувати усіх своїх «жеребців», але хай приведуть доньку,
щоби «свого» впізнала. На плацу «жеребці», окрім самого винного, незважаючи на команду
«Смíрна-а-а!», реготали, як божевільні, полковник погрожував кривдникові трьома роками
дисбату, хоч насправді не мав влади зробити йому бодай щось, – і якщо к…рваря, як його
називали зганьблені на честі батьки сільської красуні, вдавалося залякати трибуналом і пер-
спективою надалі служити штрафником, то солдат женився; а якщо ні, то вся катавасія кипіла
й булькала мало не на ціле Село ще довго, але здебільшого безрезультатно.

Я була зовсім маленька, десь від сили трирічна, але добре пам’ятаю, як одного піз-
нього вечора прибігла сполошена сусідка й попросила позичити медичного градусника.
Коли ж віддала його, то срібна позначка на термометрі застигла вище сорока. У нашій хаті
всі дорослі перелякано перешіптувалися, баба вперто наполягала, що Оксану треба якнай-
швидше везти в лікарню, навіть двічі до сусідів серед ночі ходила й поверталася від них ще
більше стурбована й зажурена. Але мені вдалося тільки вловити з хатніх розмов, що якісь
жінки два дні тому сусідчиній дівці вдома те робили, і якщо вона вмре, їм тюрма світить.
Оксану ховали місяців через три, вона висохла, як тріска, й лежала в труні жовта, вистраж-
дана, вимучена й дуже постаріла, сама на себе не подібна, здавалося, старша за віком від
власної матері. Але не пам’ятаю, щоб за Оксанину смерть когось судили. Зате моя мама,
перелякана такими страшними й несподіваними наслідками утробного дітовбивства, народ-
жувала нас стільки, скільки Бог давав. Правда, вже після того, як з’явився Андрій, щоразу в
перші місяці маминої вагітності в хаті починалися такі сварки з татом, що він мало не тікав
із дому. Та, зрештою, я збиралася розповісти зовсім не про це, а як ми на аеродромі пасли
худобу.

Коли в суботу або ж неділю пастушили дорослі дівки, то вже з обіду тільки й чекали,
коли сонце опиниться над заходом і старі діди й баби поженуть свої «хвости» з пáші, а на полі
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залишаться лише їхня худоба, яку дівчата починали підганяти все ближче й ближче до злітної
смуги. Аеродромна обслуга прекрасно розуміла такі провокаційні дії й негайно підхоплю-
вала гру. Солдати з’являлися цілою зграєю і починали вдавано лаяти дівчат, щоб ті негайно
гнали свою живність геть, бо розмалюють нам корів так, «што і мать радная нє узнаєт»,
або взагалі конфіскують нашу худобу на м’ясо. Корів на аеродромі зрідка дійсно розпису-
вали – але, думається, лише за вказівкою начальства, бо спочатку невеличке стадо силоміць
забирали і гнали аж кудись углиб військової частини, а потім виганяли звідти корів, биків
і телят із великими написами на боках і на лобах, нанесеними дьогтем чи смолою. Що за
написи? Здебільшого ті слова, що на три букви чи на п’ять. Зрозуміло, що не «мір», не «май»
і не «пєсня». Вдома пастушки під акомпанемент маминого чи бабусиного лементу мусіли до
півночі, озброївшись мокрими солом’яними віхтями, шурувати ту писанину піском і госпо-
дарським милом, але вона все одно не відмивалася й добре виднілася на худобі навіть через
тиждень або й два по тому.

Як тільки словесна перепалка між солдатами з аеродрому й сільськими красунями
досягала точки кипіння, далі повинна була свою сольну партію під голим небом виконати
я. Саме для реалізації отого плану дівчата й задобрювали мене заздалегідь: учили виши-
вати, плести, обдаровували поношеним, вже потрісканим і пощербленим намистом, часту-
вали цукерками.

– Йди, ну йди! – виштовхували мене з-поміж себе. – Чого ти боїшся?
Я лише мáла вийти з дівочого гурту, демонстративно повернутися до солдатів спиною,

різко зігнутися вниз і раптом задерти вгору свою спідничину. Подумаєш, яскраве видовище
– худюща дитяча дупка! Але чомусь цей акт завжди розцінювався як нечувана образа для
всієї сильної половини людства. Солдати враз кидалися до нас, а ми з дівчатами чимдуж
утікали: вибігали на битий шлях і щодуху мчали до села, Проте дорослі дівки швидко обга-
няли мене, тому на довгій дистанції я опинялася між ними й вояками, котрі, як стадо диких
коней-тарпанів у преріях Америки, гупотіли кованими чобітьми вже мало не за моєю спи-
ною. А позаду всіх, задерши хвости й ревучи та мукаючи на всі лади, бігли корови й бики,
телиці й телята, вівці й кози, адже в сутінках зостася на пасовищі без людей худоба панічно
боялася.

Що було б, якби солдати мене впіймали? Та, звісно ж, нічогісінько! У мене ще й пома-
цати не було чого, зате в дівчат пазухи аж тріщали й розхитувалися на бігу, як бабина перина,
перекинута через мотузку, щоб на сонці не так сушилася, як вигрівалася. Втім, дівочим пазу-
хам було все одно ще дуже далеко до «багатства» нашої сусідки Наталки Мýлички. В її саду
щоліта достигали великі, довгенькі, як глечики, вагою десь до двісті чи й двісті п’ятдесят
грамів, надзвичайно смачні груші-бери. Наталка відчувала, що я слинку ковтаю, поглядаючи
на них із-за паркана, тож коли приходила до нас, завжди приносила мені тих груш скушту-
вати. Але ж! Приносила у пазусі, а тому я їх гидувала їсти – й вимріяні фрукти тут же діста-
валися Андрієві з Лілею. Та Господи! – я ж не про груші, а про масовий крос із пасовища!

Наша гучна кавалькада залітала у крайню вулицю, на якій усі пси з переляку відразу
зачинали гавкати й вити. Кури, що досі мирно дрімали під білими хатами, з гучним кудку-
даканням летіли на свої сідала в курники, а коти несамовито репетували й видиралися на
дерева. Баби й молодиці вибігали зі своїх хат і дворів на вулицю – і звідусіль лунав різно-
голосий лемент:

– А най се шляк трафить! Ти лиш подивися, що діється!
– Ті солдати вже нáчисто подуріли! Женуться за нашими дітьми, як скажені!
– А як у котроїсь дівчи́ни серце трісне, хто буде відповідати?
Побачивши розлючене жіноцтво із замашними кілками в руках, браві вояки зупиня-

лися, дружно розверталися й понуро пленталися назад. А назустріч їм уже мчав зелено-
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коричневий «бобик» – і командир ще здалеку батожив своїх підопічних добірною лайкою
вздовж і впоперек.

 
* * *

 
А ще я з дорослими дівками ходила в ліс по гриби й малину. Інколи ми пробиралися

й по ожину на хатнище колись першої вродливиці на все село, смаглявки Ейзички, – бо
ця ягода більше ніде в наших околицях не росла. Ейзичку німці чи то втопили у криниці,
чи вона сама туди вскочила під час облави, а всіх її родичів-євреїв, цілу багатодітну сім’ю,
перестріляли на власному подвір’ї.

Ліс я люблю з дитинства в усі пори року. Коли була малою, він зі мною грався, інколи
– жартував, як це може робити хіба що людина. Коли підросла, своїми жартами доводив і до
сліз. Добре, коли ліс має гарний настрій. Гірше, якщо його хтось образив, якщо з вини лихої
людини урвалося лíсове терпіння. Тоді ліс уже не питає, хто винен, а хто ні, хто согрішив, а
хто й стеблинки не порунтав. Тоді не чекай суничних галявин, грибних плес, калинового раю
чи аж червоних від ягід кущів малини. Тоді ліс міняє своє обличчя – і вже його годі впізнати.
І зміна лíсового настрою стається в таку мить, коли цього не чекаєш, коли й припустити не
можеш, що він уже не друг, а ворог. Ходиш-ходиш по лісі, де вже, здається, мало не всі дерева
тобі знайомі – і раптом опиняєшся в такому місці, якого в цьому лісі просто не повинно бути!
Або й удруге, і втретє бачиш один і той самий ліщиновий кущ, поміж гіллям якого прикметно
червоніють ягоди шипшини, й починаєш усвідомлювати: все, заблукала! Із цього моменту
будеш ходити по колу, обов’язково за лівою рукою, й не знайдеш жодної знайомої місцини,
не вийдеш на жодну лісову стежку, не кажучи вже про дорогу! Це ліс пробує тебе налякати.
Лише розплачся – будеш блукати ще довше!

Що ж робити? Можна подумки полічити до тисячі, можна перечислити дні тижня,
місяці року, можна спробувати пригадати, в який день тижня цього року був Святий вечір
напередодні Різдва. Допомагає? Ще й як! Якось у сьомому класі я проблукала в лісі цілий
день, й поки не взяла себе в руки, ходила все ширшими й ширшими колами, а все одно через
годину-дві-чотири-півдня натикалася на ті ж самі дві дуплаві липи. Коли ж почала лічити
до тисячі – таки вийшла на дорогу за вісімнадцять кілометрів від нашого села. Вже смерка-
лося, а рябий весняний ліс білів пролісками під деревами й білими стовбурами голих беріз.
Тут я ще ніколи не була, зате про цю чи не найкрасивішу частину лісу знала з розповідей
дідуся. Давним-давно, років сто тому, власник лісу, виявляється, одружився з якоюсь мос-
калькою, а вона плакала за бєрьозавімі рощамі. Щоб утішити молоду дружину, багач продав
добрий шмат поля й купив три тисячі саджанців беріз! Нема вже ні закоханого багача, ні
його обранки, а березовий ліс між Черемховом та Голосковом і нині чарує око. На трасі тоді
мене підібрала якась вантажна машина, якою я дібралася до Районного Центру, а вже звідти
мусила подолати пішки ще майже десять кілометрів до свого села. Коли ввійшла в нашу
вулицю, побачила, що вже в усіх хатах темно, лише в нас горить світло в усіх кімнатах. Що
було зі мною далі, історія скромно замовчує.

У ліс малою дитиною мене брали, коли тато з мамою роверами їхали по жолуді для сви-
ней. Жолуді я збирала дуже вправно, тож помічниця з мене була просто незамінна. Правда,
через ці лісові свинячі ласощі одного разу мама мало собі не заробила інфаркт. Ввечері наси-
пала свиням жолудів повне корито, вони з’їли все, а тоді безпробудно заснули аж на дві доби.
Мама їх і ногою під ребра кóпала, і патикóм лупцювали, й крижаною водою із криниці поли-
вала – усе марно: лежать нерухомо, ледве що не мертві, лиш боки ледь-ледь здіймаються
– таки дихають! Привели колгоспного ветеринара. Він подивився на наших «здохликів» і
сказав, що свиням таке сталося від жолудів: як харч вони не такі вже й безпечні, як мама
собі думала. Але від жолудів кабани стрімко набирали вагу, тлустішали з кожним днем, тому
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батьки й далі підгодовували їх цим продуктом, лише тепер утроє чи й учетверо зменшили
денну порцію. У ліс ми завжди брали аж чотири великі мішки й три відра, щоб спочатку
збирати жолуді у відра, а тоді зсипати докупи блискучі, з шорсткими шапочками плоди. Їх
того року вродило так, що під дубами було встелено, хоч згрібай пригорщами.

Зате ж і зима люта видалася – шиби в нашому класі настільки позамерзали, що сонячне
світло через вікна не проникало зовсім, і Марія Степанівна навіть удень вмикала електрику
й лампочка під стелею горіла від першого до останнього уроку. Ми страшенно мерзли в руки
й ноги. Звісно, в таких умовах ніхто не відмовився б від горнятка гарячого пахучого чаю.
Учні навіть просили вчительку варити його, а ми готові хоч із завтрашньої днини приносити
цукор, шипшину, калину, сухий липовий і ромашковий цвіт. Але вчителька лише зітхала,
ховала очі й казала, що не має права цього робити.

Проте й холоднюща зима швидко минула. А може, мені тепер лише так здається з від-
стані років? У повітрі запахло талим снігом і мокрим ґрунтом, синички почали співати зовсім
інші пісні. Якщо добре вслýхатися, то можна було почути в їхньому цвіріньчанні цілий куп-
лет: «Перевіз, перевіз! Кидай сани, бери віз!». Тож хоча цілу зиму до школи ми ходили через
став по кризі, щоб суттєво скоротити дорогу, тепер цією стежкою зважувалися користува-
тися хіба що найбільші відчайдухи. А може, вже ніхто й не ходив. Але стежка ще добре вид-
нілася на сірому снігу, й ми з однокласницею Любою поперлися навпростець. Як і Марійка,
Люба теж була дів чинка товстенька, але ні одна, ні друга проблем собі з того не робили, бо
ляльки Барбі тоді ще в продажу не було і на її стандарти тіла школярки не рівнялися. Любу,
щоправда, у класі дражнили: «Люба-груба вилізла на дуба, дуб тріщить – Люба пищить!»,
«Ой Люба, Люба, що ти їла, що ти пила, що ти така груба?». Через ці дражнилки вона, бувало,
гірко плакала, – зате спокійна, до краю флегматична Марійка усім, хто насміхався з її пов-
ноти, розважливо відповідала: «Грýба – люба, тонка – бридка!». Тепер я собі думаю, що саме
в цьому прислів’ї відбився український жіночий стандарт багатьох попередніх століть, коли
виконувати тяжку фізичну роботу могла лише міцна здоров’ям жінка, й парубки старалися
запопасти наречену тілисту, а не «суху тичку». При своїй вродженій комплекції ляльки Барбі
мені би тоді нічого втішного й не «світило».

Чи розуміли ми небезпеку тоненького льоду? Напевно, якщо Люба радила мені йти
попереду, бо я легша. Нікого, хто б нас зупинив від нерозважного кроку, поруч не було. Ми
дійшли до самої середини ставу, де ледь виднілися бетоновані цямрини криниці, з якої став
живився водою. В теплу пору року цямрин не було видно зовсім, але взимку вони чомусь
завжди чорніли над білою кригою сантиметрів на п’ять – десять. Провалилася я у воду рап-
тово: булькнула з головою, але відразу ж виринула й ухопилася за цямрину. Люба ж, поба-
чивши, що сталося, чимдуж побігла до рятівного берега. Моя цигейкова шубка, яка мене
спершу й урятувала, бо в ній я вигулькнула зі ставу, як поплавок, повільно набирала води,
тіло задубіло. Я збагнула, що триматися за цямриння довго не зможу, тим паче що ногами
дна не діставала – внизу було метрів півтора води. У небезпеці я переважно німію й ціпенію,
тож і зараз теж не кричала. Та й до кого волати рятун-ку? Навколо ж, як і в пустелі, – ані
душі, лише безлюдні білі, ще по-зимовому засніжені левади!

І враз я почула дзявкіт. Маленький кудлатий сірий песик біг до мене навіть не стеж-
кою, а неторканою кригою, вкритою таким твердим, бо злежалим за всю зиму, снігом, що не
залишалося на ньому й слідів. Здалеку, від самої дороги, якийсь дядько кричав мені: «Три-
майся, тримайся, я хутко! Тримайся міцно, к…рва мама твоя була! І чого ти, холєра ясна, туди
попхалася?». На санях у дядька лежали ґембльовані дошки на підлогу. Він постелив їх на
кригу й по тих дошках підповз до цямрини. Розповідав, що я вже трималася з останніх сил,
аж губи й пальці посиніли, а очі зробилися скляними, як у ляльки. Так я тонула перший раз.

Вдруге це сталося, коли вчилася у класі сьомому, а може, й восьмому. Заспáла, й тому
страшенно запізнювалася на автобус до Райцентру. Бігти дорогою до зупинки вже не виста-



О.  Слоньовська.  «Дівчинка на кулі»

59

чало часу, скоротити шлях можна було тільки через примерзле поле, але для цього я мусила
перейти потічок, який ставав річкою лише після дощів, а коли сходили сніги, й хлопці-стар-
шокласники пливли, лежачи на крижинах, – навіть справжньою рікою. Під час останньої
повені вода змила кладку, й тато перекинув з одного берега на другий пасинок – бетонний
двометровий стовп, який у ті часи завжди прикріплювали до дерев’яних електричних опор
унизу й закопували десь на метр, щоб дерев’яні стовпи не гнили в землі. У суху погоду
по тому пасинку на протилежний бік потічка можна було навіть перебігти із підскоком. Не
користувалася ним тільки наша сусідка Мýличка, бо казала, що у неї в голові паморочиться,
варто їй лише глянути з мостика вниз, і вона боїться впасти у воду. Висота від кладки до дна
потічка сягала близько двох метрів – у цьому місці непримітна річка за багато літ видовбала
доволі глибоке русло. Того ранку, коли я чимдуж бігла на автобусну зупинку, бетонний паси-
нок вкрився тоненьким льодком: звечора моросів дощ, а до ранку вся волога, що втрималася
на стовпі, замерзла. Моя нога ковзнула і я з усього маху всадилася в річку. Очевидно, ще
й добряче вдарилася головою, бо здавалося, що гребу, щоб випливти з глибочезної ями, а
виринути на поверхню ніяк не можу. Коли ж таки видряпалася на берег і, вся у багнюці,
причалапала додому, мама почала вичитувати за болоньєву курточку, яку я, падаючи, розір-
вала чи й уже при березі розрізала тонким льодком. Дуже боліла подряпана щока, голова,
забиті коліно й лікоть, я старалася пояснити, що мало не втопилася, але мама не йняла віри
й лише звично кепкувала:

– Втопилася? У нас у потоці? Та в ньому води – старій жабі по коліна! Під ноги треба
дивитися, розтелепо! Будеш тепер у дрантивій куртці до школи ходити! Про нову й не заї-
кайся – грошей нема, й так он скільки пускаємо з вітром на твої щоденні поїздки до міста
і назад! Марнотратнице ти наша вроджена, на тебе не настарчишся ні одягу, ні взуття, ні
зошитів! Та й упала ти, сарако, щоб не йти на уроки, – що, я не ворожка, не вгадала? Певно,
щось не вивчила, й тепер робиш із мене дурну! Нічого, нічого! За ту кару марш на город
гній розкидати: якраз підмерзло, до ніг не липне! Перевдягайся у старе – і гайда! Увечері
повернеться тато – й будемо розбиратися, чи мож’ із кладки ненавмисно впасти, чи ні. Як
тато скаже, що не мож’, – дістанеш і від нього, й від мене!
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