
“Писаний Камінь”
Косів 
2016

Анна ШПИЛЕВСЬКА

ЛІРНИК
(роман)



   Шпилевська А.Г.
Г ЛІРНИК. Роман/Шпилевська – Косів: Писаний Камінь, 2016 – 174 с. 

На чарівника-лірника Северина із забутого гуцульського хутора накладено 
страшну спокуту. Він здатен рятувати людей та бачити їх наскрізь, домовлятися 
із силами природи, може змінювати прадавніми чарами світ на краще та грати 
на диво-лірі, що сміється й плаче в його руках і не визнає чужих. Але нащо йому 
дар, якщо він не годен порятувати тих, кого любить? Якщо змушений доживати 
вік сліпим калікою, а лихі думки підводять старого до краю прірви та змушують 
зробити останній в його житті крок. 

Та поруч із Северином ті, хто ладен допомогти і підтримати, бо саме їх по-
силає Бог. Дівчинка Олюся, зовсім не схожа на людських дітей, звичайний хло-
пець Остап, що завітав зимного вечора до оселі лірника, аби попрохати про 
допомогу, і, волею долі, зіграв важливу роль у житті старого, інші люди, яким 
допоміг за довгий вік лірник, – усі вони ладні віддячити добром за добро. Але 
чи стане сили в молодого історика Остапа, аби розгадати таємницю походжен-
ня чаклуна, якщо ця загадка пов’язана із таїнами української історії? Якими 
будуть останні кроки довгого земного шляху карпатського чарівника, й чи на 
добро чи на зло для тих, хто поруч, скерує він свою силу? 

Така чарівна, сповнена небезпечних пригод, поразок і перемог, любові та 
болю, історія могла трапитися лише в Карпатах. Зі сторінок книги віє напоєний 
пахощами смерек і гірського різнотрав’я вітер, поетична гуцульська говірка лу-
нає музикою, неповторний колорит звичаїв та побуту горян зачаровує та пе-
ретворює буденність на казку. Цю книгу не хочеться відкладати, аж поки не 
перегорнеш останню сторінку, а потім… Потім прагнеться обов’язково поман-
друвати до Карпат.
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Частина перша
1. Трафунок

— Серце моє, тяжке та жорстоке,
Господи Всевишній,забери.
Най мені кичери стануть мохом,
Впаду до карпатської канви.

Дай мені хоробрості, спокою
Плигнути до чистих гір висот.
Господи, прости! Помилуй, Боже,
Благодаті дай. Звільни єство…

Лірник зупинився за крок до урвища. Одна нога його, грішного, була 
вже біля провалля, а рукою тримався за смереку. Ліс видавався таєм-
ничим і сяючим у залишках осіннього сонця. Розпечена млість Карпат 
кликала-зваблювала: скуштуй! Дід чув запах розніженого сонцем, листя, 
відчував п’янкий і ледь гострий аромат пожовклої трави.

Скрізь, де тільки не сягав зір, — було видко рівні, гейби під лінійку 
вирівняні, снопи сіна. Здавалося, то не сіно, — а великі башти з чистого 
золота виблискували коло хат. І примарилося тоді старому, що сама Ма-
тінка Божа розливала ту благодать по горах, шоби люди до серця взяли, 
любов’ю-добром світ рятували…

— Господи, Ти і тільки Ти живеш у моєму серці. Дай згадати моє зем-
не життя, востаннє почути шум потічка, рев гірського вітру, що на по-
лонині він господарем чується. Таким, як ото я був у своїй хаті. Дай мені 
сили, Всемогутній Боже, стати на ту пічурку,1 тяжку та немилосердну 
останню дорогу... 

Северин на мить замислився і відчув: зараз або ніколи. Якби міг щось 
змінити, виправити, вирвати із серцевиною горе, — вив би, кричав, цілу-
вав святу гуцульську землю, та не звів би рахунки з цим грішним світом.

— Гой, Боже мій коханий, Паноньку любий. Прости мені, прости, так 
тєжко теє вчинити. Грішний я…

Здавалося, тиша розривала мозок, та гнітюча й страшна тиша, шо 
буває перед моторошним кінцем. Лишався один крок, провалля кату-
вало, віяло холодом, а Чорний Черемош захлинався нетерпінням десь 
там, унизу. 

1  Піхурка (гуц.) — стежка, доріжка.
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Аж ось…
— Дііііі-дуууу!!! — Десь, здавалося б, із глибини старечого серця обі-

звалося мале замурзане дівча — у тоненькій, як для грудня1, сукенці, з 
синіми оченятами. — Діду, стійте! Куди ж Ви? А як же тая Ваша музика, 
казки-перекази? Маю на собі хрест, — і мала перехрестилася, — кажу, 
шо не буду ні одного медівника аж до Рождєства їсти! Я зроблю усьо, шо 
Ви хочете, тілько не йдіть!

Дитина почала рюмсати, а лірника ніби заціпило. Так і стояв, ні жи-
вий, ні мертвий, однією ногою чи в чистилищі, чи то вже у... Хто його 
знА…

— А хочете, діду, я Вам заспіваю? — не вгавала дитина. — Тої, шо Ви 
любите, й мене вчили.

Дівчинка артистично взялася крихітними ручками в боки:
— Звідкіля це ти узявся? Де ти досі пропадав?
Хоч би Бога побоявся, хоч би трохи совість мав2…
Співала-заливалася Олечка, усе хотіла лірникове горе у своє сер-

денько забрати. 
— Хто ж нам заграє, діду? Хто розкаже про музиків ладних, он і про 

Лисенка, й про Леонтовича… Пам’єтаєте, як Ви то розповідали? Я хоч і 
малєнство, але вже то все знаю. Хто, діду, скажіть? А що Ви водно3 каза-
ли мені, згадайте?

— «Я любить, я жити хочу серцем, не красою!..»4, — мала навмис-
но згадала вірш Шевченка, не дарма ж його вчила!

Старий рвучко сіпнувся, — його ніби струмом труснуло. Відбіг від 
того провалля, тієї гіркої безодні і майже за мить, швиденько, ніби мав 
двадцять літ, став коло дівчинки.

— Бог із тобою, дитино! Бог у тобі, внуцьо. А як я інакше поясню те, 
шо збудила мене від якогось безумства? Не ти ж бо, а Господь твоїми 
устами і Шевченковими словами… Моя маленька яскулечко5! Шо ти тут 
забула, сама о чвертій поранню, невбрана, простоволоса? Надворі май-
же зима, зозулько, застудишся ж! — І дід віддав малій свою парадну 
ґуґлю6, в якій й до шлюбу йшов, і свою жінку ховав, та й таки мав в ній 
померти. От би побавились із ним гуцули у грушку!7А скільки часу про-
йшло відтоді, як весіллє гуляв? — Дитино мила, моє кохане янголятко, 

1  Грудень (гуц.) — за підрахунками гуцулів — листопад.
2  Уривок із І дії опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».
3  Водно (гуц.) — завжди, постійно.
4  «… Я любить, я жити хочу серцем, не красою …» — уривок із вірша Т. Шевченка «Дівичії ночі».
5  Яскулечка (пол. «jaskółeczka») — ластівка.
6  Ґуґля (гуц.) — гуцульський верхній одяг із каптуром. 
7  Грушка (гуц.) — поминальна гра, котру провадять із покійником, де він грає головну роль.
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моя пташечко файна, збирайся д’хаті1 до спання. Вже й перги2 не лають, 
бо й вони давненько сплять, і ти, Олечко, маєш відпочивати.

— Діду, я встала раненько, щоби росу збирати, — слова малої зда-
валися правдивими. — Бо єк дівчина-гуцулка збере ту росу вранці, в 
ніч із дванайцітого до тринайцітого листопада, то матиме вроду, гой та 
таку! Шо цілий світ такої не видів! То мені бабця казали, їк доброї горівки 
дмухнули та їм язик розв’язався.

— Внуцьо моя солоденька! Ти ж мені як рідна будеш. Я ж у твоєї ма-
мунці пологи приймав, коли баба-повитуха десь у сусіднє село ходила і не 
встигла добігти до твоєї хати. Скажу тобі, шо ти переплутала місяці, пташ-
ко. Як буде ніч на тринайцяте просинца3 — на Андрея, тоді чаклуй, скільки 
захочеш, тілько як будеш старшенька. Ти — моя рятівниця, от не переплу-
тала б — дідо вже б завтра в сирій земельці зовсим мертвий лежав.

— Як то, зовсим? — очі дитини сповнились сльозами.
— ...Та не плач, не плач! Бо і я почну… — старий тільки тепер 

зрозумів, як маля вчасно з’явилося. — А ходімо краще зі мною, дідо 
тобі цукерка дасть із теї далекої Америки. От старий його в скриню 
сховав — і… — запнувся. 

«Хотів після смерті моєї, шоб тобі й діткам кілька штук роздали, вже 
й наготував…», — думав, та все його горе душило. Зітхнув й тихо додав: 

— А він такий тей цукерок древній, як ото дід, — показав свою сиву 
бороду, — древній та й не псується.

Старий Северин ніби зі сну очуняв, бо то якась страшна сила йому 
наказала вчинити життєвбивство, чи то, як його на хуторі врекли, — са-
могубство. То не Бог, ой не Бог Всевишній! Та ж він уже скільки років 
живе в тих далеких горах, а до того все його ноги до землі, а не літати 
тягнуть. Шо то була за дивина?

Олечка солодко позіхнула, загріта теплом дідової ґуґлі — Дідо Севе-
рине, я сплю. Всі на хуторі знають, же я сновида. То всьо мені сниться, 
чуєте? Я розумна дитина — як казав дядько Янцьо. А він слів на вітер не 
кидає: то вже мовила тітка Катерина, бита своїм чоловіком. А отож, діду! 
Я вже велика! Мені ген-ген шість літочок, — і показала на пальчиках, — 
стукнуло. А скоро й до школи. Обіцяю, шо я Вас тут не бачила й не чула, 
щоби Ви не переживали. 

— Яка ж ти мудра, моя пташечко. Була би тут твоя неня, не поїхала б 
далеко-далеко, то пишалася б тобою.

— А моя мама гарна? Бо я вже й не пам’ятаю… — здавалося, дитина 
ось-ось знову заплаче.

1  Д'хаті (гуц.) — додому.
2  Перги (гуц.) — собаки.
3  Просинец (гуц.) — грудень.
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— Красива, доню, як квіточка. А ти — ше гарніша! Дєкую тобі, солод-
ка моя дитино, і вовік вдячним буду. Шо й від самого нечистого спасла 
мене.

— Йо! Свят-свят! — і дитина вдруге перехрестилася: — Та шоби такеє 
було, тужила би за Вами, йо, так довго! Як та Мавка за своєю долею за-
губленою.

— Звідкіля то знаєш? Хоч уже й не дивуюся нічому нині. Ходімо, до-
чко. Я такий старий, шо ледь колінами ворушу. Таки скоро Богові душу 
віддам.

— Шо Ви таке говорите? Шоби Ви були здорові, діду Северине, — як 
тітка Зорька язиком меле (то про неї так кажуть)! Та шоби мали щєстє! 

— На доброму слові най тебе Господь Біг не полишить. Йдемо-йде-
мо. Ген ше трішечки — й буде видко твою хату. Певне, ніхто й не помітив, 
шо дитятко десь пішло серед ночі: неня та неньо твій сплять, а сестрич-
ки-братики гуляють ніжками по небу — ростуть уві сні. 

— Дідусю, то моя нерідна неня, і братики-сестрички — теж. Ви мені 
рідніші, чуєте?

— Ой-гой. І не кажи. Слухай ліпше, старий казку начварить1. Ходи, 
моя солодка дитино, сядемо на лаві коло хати, тілько тихенько... Дідо 
тебе заколисає й спати положить. 

Вмостилися собі та й гомонять. Старий взяв Олюню на руки, не хо-
лодно йому зовсім, а вже майже мороз! Северин лиш у вишиваній свиті, 
та й без шапки. Почав лірник казку мовити, і так гарно в Карпатах йому 
зробилося!

— Діду, а роса нині — чарівна? — не вгавала дитина.
— Розказував тобі щойно дід, а ти всьо не чуєш!.. Тогди слухай. Як 

будеш молодою дівкою на виданні, шоби гарно заміж вийти — тре’ в ніч 
на Андрея голою-голісінькою вибігти з хати, та й в дванайцятій рівно. Не 
злякатися холоду, і то так, не про людське око, тихо-тихо. Маєш мовити 
«Отче наш» тричі, покропитися свіжою свяченою водицею (та то тільки 
такою, їк на Водохреща священик роздає), та вдарити себе гілкою свя-
ченої верби і…

Дитина вже міцно спала. Маленька голівка лежала на дідовому пле-
чі, солодка посмішка Олюні, здавалося, на мить накрила собою дідові 
рани.

— …і, донечко, тре повалятися у тетій росі. Тогди тобі прийде думка: 
чи вийдеш заміж, чи не судилося… То Бог дасть. Відчуває моє серце, не 
матимеш жениха. Але спи, спи. Добре, же мене, старого, не чуєш. Госпо-
ди, дай тій дитині долі, пошли на неї своє Небесне Благословення.

1  Начварить (гуц.) — розкаже.



7

Олечка навіть не ворухнулась, дихала у такт із серденьком, що від-
бивало спокійний ритм. Северин тихенько, шоби не розбудити малу та 
її братиків-сестричок, заніс Олюню д’хаті, поклав до ліжечка. А шо двері 
були незамкнені — то було зробити просто. Не просто було тілько жити, 
далі жити…

«Дивина, навіть неньо та мачуха не прокинулись. Шкода дитини, 
бо її рідна мати десь по світах їздить і майже не дається чути. А роз-
лучений чоловік — батько Олюнечки, певне, змучився нині вечірніми 
романсуваннями із новою жінкою, — так собі думав дідусь, — Ех, їк я 
був молодий, а моя Марися — жива, то кожної ночі, а бувало і вдень, так 
пристрасно ше, певно, ніхто не навидівся1…»

Зітхнувши, він зібрався до своєї хати, з якою вже й навік попрощався. 
Їк дійшов, окинув поглядом свої «володіння» — і так тєжко ‘йму стало. 
Закрив за собою старі, порепані часом двері. Ліг на ліжко, довго не міг 
загрітися, бо ж не палив пічку на вечір. Нащо пускати в дім тепло людині, 
яка цього ранку мала би сама бути холодною та обтесаною смереками 
зусібіч? А може, й не вбився б? Мо’, зачепився б за дерево й врятувався? 
Чи покалічився?

«Ой, козаче-козаче. За тобою Марися плаче…»

1  Навидіти (гуц.) — любити.
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2. Домівка

— Во ім’я Отця і Сина і Святого Духа… — лірник почав молитися, та 
відчув гострий біль у шиї. 

«І що то такеє?», — думалося старому. Просив у Бога пробачення. 
А — ні, не може й слова мовити. 

«Отак Господь Біг мене покарав: навіть не можу до Його заговори-
ти».  

Северин увімкнув світло та й підійшов до дзеркала. Близився світа-
нок, була п’ята ранку, й хутір почав потроху прокидатись. Дідусь думав, 
чи варто йому лягати спати, та й все на своє відображення дивився. Ба-
чив перед собою нещасного, вбитого горем старого, у якого позападали 
очі. Сива борода, холодний, згасаючий погляд — у цьому столітньому 
дідові лірник ледь впізнав себе. Та не спогади молодих років захоплю-
вали свідомість, бо ж гострий біль пронизував наскрізь. Боліло так, ніби 
він помирав.

«Єк Господь мене лишив на цім світі, значить, я чимсь маю прислу-
житися і лиш потим в Єго Царство відійти, та й не знати, чи до раю по-
траплю. Лиш куди-небудь, аби одним оком за цілу вічність Марисю по-
бачити…»

Він знову подивився у дзеркало. Придивився лірник до шиї — а там 
якийсь знак. Де взявся? Де? Шо то за мітка? Не родимка і не поранення… 
А раніше ж не було, чи було, але він ‘йго не бачив. Маленька мітка коло 
сонної артерії. І болить, пульсує, аж кричати хочеться. Він, бува, знову мо-
литися, аж ще дужче сіпає. Той біль аж до потилиці кочує. Диво дивнеє.

Зрозумів тогди Северин: то якесь покарання йому за те, шо жити не 
хотів. Сів на ліжко, згорнувся, як старий кіт, клубком, сяк-так загрівся й 
не помітив, як заснув. Наснилася йому жіночка ясна Марися, немовби 
вона десь над прірвою здіймається, як та соколиця. Літає-літає, ніби й 
не падає. Та снилося велике військо, що Марію зустрічає. Ніби то не його 
дружинонька покійна Марічка, а Маруся Чурай. І що то за браві хлопці? 
А чи не запорожці? Старий аж прокинувся від того сну. Шо би значив? 

Надворі новий Божий день, аж чує лірник: хтось до хати йде. Ось 
і шия майже не болить, й «Отче наш» дід уже сміливо промовляє. По-
легшало. Але знак… Лишився! Скільки жиє старий, а ще такого не бачив. 

Усі в селі знали, що в Северина є надприродна сила: бачити людей на-
скрізь як рентген. Уже й священик приймав його дар, хрестив та благослов-
ляв так само, як і всіх прихожан, хоч спочатку не вірив у благі наміри Нали-
вайка. Майже усіх чарівник бачив, проте всесильністю похвалитися не міг. 
Олечку — дитину солодку — все ніяк не міг розгледіти. Уже як не пробував, 
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як не мучився — не пускає сила, яку має дитя. Не вміє й свою долю розібра-
ти лірник: Пан Біг йому не дає того багатства — знати своє майбутнє.

— Помагай Біг, Северине! — Сусідка зайшла провідати й попоїсти 
принесла. — А шо то Ви в білий день ше спите? Добрі люди вже й кутают 
маржину.1

— Дай Боже щєстє! Занедужав, голова болить і в попереку стріляє, 
— збрехав. — Дєкую тобі за пожитки, троха й сам думав газдувати, може 
бануш, та от, єк бачиш — тєжко. Та ти, жінко, не годувати мене прийшла. 
Шо з тобов, Домасю?

— А шо таке, Наливайку? — здивувалась молодиця. 
— Ніхто не взнає, дочко, але ти мені правду кажи. Ходила тижня зо 

три до сусіда Петра?
— Ні, — почервоніла жінка, бо і чоловіка має, і дві дитинки. Але чу-

ється так дивно й не знає, чого то.
— Не бреши старому. Ходила, — дід пронизав молодицю «елек-

тричним» поглядом із голови до п’ят. Додав, як відрізав: — І на сіні 
валялась — романсувала.2

— Що Ви такеє мо… — почала відбріхуватись жінка, та на півслові 
замовкла. І, як вкопана, стала. — Так, діду, — знітилася: почервоніла-по-
біліла й ледь не зомліла.

— Тихо-тихо, дочко. Ще мені тут впадь, — лірник сам ізлякався.
— Скажу Вам правду, — їй ніби трішки ліпше стало. — Тільки Ви мов-

чіть, нікому не кажіть про моє нещєсте, — зібралась із силами: — Не на 
сіні. У ліжку. Його жону до лікарні забрали, то їй вже ліпше, Ви не поду-
майте, лірнику! Ми оце й трішки, діло молоде, ну теє… Знаєте ж? Мій ото 
мене єк пригорне, то ніби підімне під собов, із ним тєжко! Шось повош-
каєтси грубо, єк той бик і — спати. А я — жінка, ласки хочу, ніжності! — і 
Домася втерла сльози. — А що, діду, теє? 

— Ласки вона хоче… — проказав стомлено, ніби й не засуджував. — 
Будеш мала дев’єть місяців ласки, бо вже скоро третий тиждень піде твоїй 
Ласці.

— Наливайку, ні! — і вона вже хотіла на коліна впасти, та дід не дав. — 
Лірнику, тілько не кажіть, шо понесла! Я себе тоді сама розріжу, вмію ж! 
Чи Ви! Дайте, прошу Вас, мені якогось ножа! — І вона, мов божевільна, 
зачала шукати по хаті гострий прибір. 

Схаменувшись, благальним голосом мовила: 
— Зілля, ліпше зілля, жеби не було тего дитяти! Та мій мене заб’є і 

навіть не повернеться! — У сльози. 

1  Кутати маржину (гуц.) — доглядати за худобою.
2  Романсувати (гуц.) — мати любовний зв'язок.
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— Мовчи, дочко! Не я тобі поможу, а Господь Біг. Єк маєш рожати 
— то родиш. А єк ні — то так і буде: сама знаєш, як діяти. Подумай, До-
масю, то ж тобі не бавитись, а дитинку губити. Хоча є один спосіб, троха 
він неприємний, та усе ж… Поноси щось важке та… Ой!— І знову почув 
сильний біль у шиї. — Болит, холєра! 

— Шо, діду? Чи Вам у поміч йти?
— Де там, дочко, — старий зрозумів, шо бовкнув зайве та й замовк. 

Знав, шо то проти Божих законів, шо то — дуже зле. Ледь витримуючи 
біль, додав: — Добре подумай, бо та дитинка, як і кажда в світі, — Ангел 
Божий.

— Дякую, Наливайку, я ще зайду! Простіть мене, єк я Вас чим об-
разила.

— Я б і поміг, єк би мав чим, бо знаєш, дочко… Як сказано у Святому 
Письмі, «Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає над-
міру — тільки бідніє». (Прип. 11:24). Отож, тебе Петрова жінка і Пан Біг 
простить, йди з Богом та й не гріши більше, — біль потроху вщухав.

Молодиця вилетіла з хати, і аж через кілька днів лірник дізнався, що 
вона мала викидень. 

«Розумна та дурна водночас, — подумає тоді старий. — Адже деякі 
люди дуже хочуть дитинку, а інші нехтують Божою ласкою. Для одних 
Бог посилає малечу з дитячого будинку, а іншим дарує багато діточок, 
а вони їх гублять. Ніби то якась забавка — дітки. А це ж — серйозно, то 
маленьке серденько, що вже за деякий час б’ється у лоні матері. Знаю я, 
що жінки у горах не дуже добре ставляться до своїх дітей — то спокон-
віку було. Хоч зараз уже ґаздують та пильнують. А тоді ж: хто маковим 
зерням напоїть та й піде працювати — а дитинка може навіки заснути. 
Хто гарно не пеленає, вчасно не годує дитинку, від хворіб не захищає 
— то маля може Богові душу віддати. А діток у гуцулів — багатенько: 
хто виживає, як витривалий, а хто вже давно там — на Небесах, як моя 
дитинка…» — старому знову стало гірко. 

Ні поспати, ні Богові душу віддати… 
Колись Северин розповідав малечі, шо збиралася біля його хати, 

страшні історії. А малі вуха порозвішували — усе слухають… Отож-бо 
розпочинав такими небилицями: 

«Єк народиться дитинка, то її мати має з бабою-повитухою «контр-
акт» зробити: помолитися «до» і «після» пологів й пообіцяти, що не три-
матимуть одна на одну зла, як дитинка мертвою чи калікою народить-
ся, або, як не дай Бог, породілля помре. Далі бабця сповиває малечу, 
в любистку-барвінку купає, свяченою водицею вмиває та й до колиски 
кладе. А там котик муркотить, — і старий показував того кота, а дітки 
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тішилися. — Потім –найцікавіше! — дідусь навмисно стишував голос, 
шоби була така собі пауза-інтрига: — Далі бувало так, шо як баба-по-
витуха би не покропила водою, то гой, погано! Бо то бісиця могла би 
забрати дитинку до себе і підкинути якогось зі своїх чортенят. Дитя би 
кричало, було хОре, всіх мучило і на хрест не озивалось, до церкви його 
не можна було б понести, й хрестити не можна. Котрийсь із малих, той, 
шо з переляканими оченятами, питав діда: 

— А шо тогди робити, шоби сина повернути?
Старий посміхався в сивий вус та й продовжував:
— Треба забрати те дитє, поставити йо’ на роздоріжжя, та шоби була 

дванайціта поночі. Й бити різкою до тих пір, поки не прибігла б сама 
бісиця. Хай би там шо не кричало — бити, доки та чортяча мама б не 
сказала: «Нашо мого сина б’єш? На тобі твого, а мого — обмінника — не 
чіпай». Та й забрала би свого бісика. Тоді дитинку можна й хрестити.

Щось задумався Северин. Аж встав, трохи попоїв, пса нагодував та й 
порається в хаті. А шо жив зі своїм собакою Бровком й старою лірою — її 
сам зробив, то й хозяйства не мав.

— Йой-гой, встати — то я встав, Божечку, та серце моє тускне1…
І дід завів тієї пісні, котру тут, на Гуцульщині, ніхто не знав:

Кам’яна гора,
Кам’яна гора,
Чом ся не лупає?
Наша молода,
Наша молода
Кам’янеє серце має...2

1  Тускне (гуц.) — смутне.
2  «Кам'яна гора…» — уривок із весільної пісні.
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3. Спогади

Старий народився на Хмельниччині, в місті Городок, чи, польською, — 
Гродек, та згодом доля-недоля закинула його в Карпати. Відчував тоді лір-
ник: це з ним — назавжди. Він так любив свій мальовничий куточок Поді-
лля, от і дитинство тут провів. А місто — мальовниче, сповнене красот. Має 
й костьол, і краєвиди, та й річку Смотрич. Северин не любив собі нагаду-
вати, як у горах опинився. Якось так сталося, що осів у Карпатах, із Божою 
поміччю облаштував свій маленький світ. Цікаве мав ім’я, що й казати. 
Добрі гуцули для нього назвисько підібрали: Наливайком кликали. 

— Що то за прізвисько таке, «На-ли-вай-ко», гейби те роблю, шо око-
виту горілку наливаю та й п’ю, одначе… — старий із того сміявся, — Чи 
то, може, до козаків мене приписуєте? — і дід заходився сміхом, та й 
таким, ніби він ше зовсім молодим був. Усі отак його кликали на хуторі 
Розколів, що коло Криворівні. Одна лиш Олечка називала діда по імені.

— Діду Северине! Діду Северине! — Завжди гукала вона, підбігаючи 
до дідової хвіртки. — А Ви знаєте, небо таке блакитне, як скелечка.

«І як очі, твої, дитинко… — думав старий. — І де в неї, гуцулки, взяли-
ся такої чистоти очі? Дивина, та й годі!» — от тобі й загадка. 

Дівчинка продовжувала: 
— …І воно одне-однісіньке. Без нені, бо вона — по світах… — тяжко тоді у 

старого на душі ставало, ніби камінь якийсь заялозив серце, та й нема перепо-
чинку ніякого з тої гризоти. Ні Северину, ні дитині. А радості з життя — катма…

Горе — воно як маківка. Росте собі зернинкою в серці, набирається 
яскравими барвами. А тоді — червоне як ружа, рознесеться по всьому 
тілу страшним болем та й таким пурпуровим, чи то полум’янистим. Тіль-
ки його й впусти до свого серця. Вмить виїсть — і сліду не лишить. 

Тужив старий за своєю дружиною, яка канула в Лету. Побивався 
й за маленькою донечкою, що янгольськими крильцями віднеслась у 
Небо, маючи трішки більше рочку. Падав навколішки, кричав і рвав на 
собі сиву, посічену роками, чуприну. Кожна зморщечка на його обличчі 
вкривалася болем і гноїлася усередині від непокори — не може такого 
бути, не буває сього…

Бо дитинка померла через недбалість лікарів. А все чому? Ще коли 
жив у Львові, тільки починав із дружиною сім’ю будувати, як дитя 
з’явилось на світ. Прожила сердешна так мало: захворіла — вони до 
лікарів. Ті кажуть: грип. А куди дитинці із температурою вдома сидіти? 
Маруся, дружина його, забрала маля до лікарні. Тиждень, два, а тем-
пература не збивалася. Годували дитинку пігулками, проте це не дава-
ло результату. Лірник наполягав на антибіотиках, бо чув серцем — біда 
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буде, та медики забороняли, мовляв, маленька ще, а саме їхня терапія 
обов’язково має дати результати. 

Він бачив дитинку не так, як усі, ніби рентгеном, тільки ще не дуже 
все розумів, не вмів свій талант розкривати. Потім уже здалося ясним 
те, що має дар бачити людей зсередини. А то — свідомі лікарі! Нічого 
не слухали, занапастили… Згоріла кровиночка від високої температури. 

Сказати, що вони із Марічкою тужили — не мовити й слова. Це було 
колективне горе — його, дружини, родичів. Та найдужче — нерозуміння: 
Господи, за що? Чому маленька дитинка на той світ пішла, його рідна, мила, 
солодка? Вона, а не він — уже тоді чоловік, котрий побачив трошки життя?

Пережив. Тужити не перестав і не забув. Поки ще більше горе його не 
наздогнало. Через десять років Господь забрав у Своє Царство дружину: 
тяжка хвороба, наче черв’як, проточила її тіло. Якби ж помітив хворь на за-
родку — та де! Не міг натішитись жінкою — коханою, теплою, живою, не по-
мітив сигналів, що йому з її організму кидали червоними плямами по тілу, 
точками, що він вже би мусив побачити. Не побачив, не врятував…

Щодня казав своїй Марисі, що любить, дуже любить і не хоче відпус-
кати… Вечорами коло її ліжка читав Біблію, бо саме в ній знаходив відпо-
віді на всі питання. Знав, що він відшукав саме ту, бо… «Хто знайде добру 
дружину, Ціна її вища за перлини...» (Притчі 31:10). То була його перлин-
ка, його одна на весь світ чічка1, котру так не хотів віддавати Богові. 

Померла. Забрав Господь, а він, вбитий горем, не одружився вдруге, 
хоча й міг, проте… Довго у Львові не протягнув, все мучило його, тоскно 
було, ніби хто ножа встромив у саме серце. А тоді — то вже трохи часу 
пройшло, й він, однісінький, нікому не потрібний у сорок із гаком років, 
вважав себе старим та жив тільки для того, щоб… А він і сам не знав, 
нащо… То був, дійсно, кінець. 

Звісно, це тільки йому так здавалось, адже Господь подарував лір-
никові Карпати. Чоловік взяв собі «в оренду» невеличку хатинку, побув 
трохи і зрозумів — воно! Навіщо йому пустий космос його львівської 
квартири, яку вони з Марисею отримали, навіщо спогади-змії, що обкру-
чували душу аж до живих рваних ран? Навіщо? Ліпше здерти з кров’ю 
усе, що було: її запах, що літав домівкою, запах парфумів, що так подо-
бались його Марічці. Звідки? Якщо її давно немає! Немає і не буде. Ні-
ко-ли… Відчував часом присутність своєї жінки. А це ж не-нор-маль-но!

Пізніше старий зрозуміє, що й досі має той зв’язок із коханою. А в 
Карпатах — відрада, невловиме щастя від самого тільки п’янкого по-
вітря усередині його маленького всесвіту, а більше — нічого не треба. 
Продав квартиру, купив «халупу» (як він часто жартував) на хуторі, а на 
ті гроші, що лишились — жив. 

1  Чічка (гуц.) — квітка.
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4. Поміч

— Я сплю. Господи! Розбуди мене! Мене і мою Марічку… Прокинь її, 
дай зробити останній вдих, дай ще раз зазирну в її глибокі очі. Забери 
мою душу, гірку і зболену, котра сама себе картає та знищує, знавіснілу 
та недолугу… Гой, за що, Всемогутній Боже? Чому ти так зі мною? 

Ніхто не знав, чи довго Северин вершитиме правосуддя над своїми 
минулими ділами, як він заснув не просто надовго, а спав майже цілу 
добу… Й Господь подарував лірникові іще один день.

Ранок видався холодним і вогким. Різко пролунав дикий, ненависний 
крик, ніби то кого різали, чи нещадно били. Десь лунали жіночі кроки, 
хтось біг на той жалісливий, розпачливий зойк, а чи, може, тремтіння?

— Олечко, доню моя! Солодка дитино! 
Минуло якихось п’ять хвильок, поки старий прибіг до хати сусідки.
— Що сталося, людоньки добрі? Що тобі, дитино? Хто обра… — і сло-

ва застрягли в горлі старого, роїлися всередині, не давали можливості 
говорити.

Перепуджений, Северин майже закляк. У тій хвилі щось біле та 
слизьке вислизнуло з дверей та ковзнуло-попливло униз на долину. 

Змія!
 «Бо їк ґалиця1 кусає, — одразу згадав Северин свою матір, то вона у 

дитинстві приказувала: — Їк уже кусає, то не можна «мед лити»!».2 
— Гой, най Пан Біг бороне! — і дід швидко згадував своєю старечою 

пам’яттю, шо ж далі робити. Як зараз, у вухах пролунав голос його по-
кійної ненечки: 

— Треба в лісі за півгодини найти схожу змію. І вбити, зарізати но-
жем у саме серце (неня навіть розказувала, де у рептилії серце) і забра-
ти жало з-під язика. Бо ж тим противним лизаком вона обмацує кожен 
предмет, із яким хоче ознайомитись, — і то її слабке місце. Гадина зди-
хатиме, а ти тим часом подмухай на жало тричі, промов кілько тих слів, 
шо я тебе вчила. Але робити це треба ножем, не руками. Потім стати 
обличчям до сходу сонця та й промовити: 

— Як ти мене, гадє, вжалила,
То й тобі не буде щастя теж!
Забирайся туди, звідки сама взялася.
Лірник нагадав собі, що це треба робити з побратимом, бо поки ти 

ту змію шукаєш, інший чоловік має коло вкушеного сидіти та й пиль-
нувати його. Отож треба, щоб бідаку вклали на ліжко, обробили рану 

1  Ґалиця (гуц.) — змія.
2  Мед лити (гуц.) — зволікати.
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горілкою, висмоктали жало, й дали свіжого молока, щоби хворому ста-
ло ліпше.

— Давайте ж, робіт шось! — лірник був не на жарт схвильований: — 
Жінко, ти ж бачиш: дитина з болю корчиться. Бігом промивайте рученят-
ко й викусуйте жало! А я швидесенько — шукати змію.

— Зовсім Ви, Наливайку, з глузду з’їхали! Нашо то таке вичворяти? 
То ж несерйозно все! — мачуха Олечки якось байдуже стояла над ма-
лям. Меншенькі пообступали дівчатко й допитливо, проте без остраху 
дивились на те, шо ж відбуватиметься. Жінка взялася промивати рану, а 
Северин побіг ловити білу змію, кинувши по дорозі:

— Шо ви, молоді, знаєте? 
Мав у запасі ще хвилин зо двадцять п’ять… 
«Ех, шкода дитини, та немає на селі того чоловіка, баїльника1, шо 

уміє із зміями порозумітися, їх ядом користуватися й приручати їх. А змія 
ж — біла… Дивно… — думав-роздумував: — У нас хіба така си водит? 
Гой, біда-біда буде, чує моє серце». 

У Северина знову занила шия, і якби він себе у люстерко міг бачити, 
то дізнався би, що його мітка на шиї почала червоніти. Але не зважив, бо 
ж ішов донизу. 

«Їкби я з тою гадиною поговорив, і жеби вона з осіннього листя ви-
зирнула. Та ше й під ранок — а вони ж усі ховают си. Чи то сплят...», — і 
де тілько ота сила-силонька взялася, його старечі ноги навіть не відали.

Мав ще до двадцяти хвилин. Мусив встигнути. Шоб дитина після 
того вжалення здорова була, не покалічило їй ноги-руки, не паралізува-
ло, не відняло мову, а чи, най Бог боронить, розум! 

— А що ж я, не козак, чи як? Здолаю тую гадину противну. Хоч би їх 
було двайціть п’єть, а я один, та жеби вони повиздихали! 

Біль у шиї знову дав про себе знати, проте старий не зважав: про-
довжував думати, як із повзучою порозумітись. Северин нагадував собі 
лірницьку мову2, якою зі сліпими колегами навчив його спілкуватися 
лірник Василь. Дорогою лірник швиденько пригадував тую мову і на-
віть про кобзаря Остапа Вересая згадав, що його думи записав Микола 
Лисенко. Сліпі старці тею мовою говорили між собов. А чого Бог не ослі-
пить Северина на старість, як справжнього лірника? Він не знав. 

Із думок старого вирвав той самий біль, Наливайко аж скорчився, 
присів додолу і вернувся з грішних спогадів на землю.

1  Баїльник, примівник (гуц.) — чарівник, що знається на зміях, вміє лікувати отрутою.
2  Мова лірників. Щоби захистити своє мистецтво, кобзарі та лірники об'єднувалися в братства 

— співацькі цехи. Вони мали свої статути, які боронили їх від усіляких переслідувань. 
Особливого розвитку ці братства досягли у ХVІІ-ХVІІI століттях та продовжували існувати 
навіть на початку ХХ століття.
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— Та й де ж тету білу змію найти? Гой, халепа. Подумай своєю сиво-
чолою голівонькою, старий непотребе! Думай, Северине! — а що непо-
требом не був, то й придумав. Тільки-от усе йому здалося звичним: та 
змія біла, і збіг обставин — його власна смерть, якій не судилось трафи-
тись, та й та маленька халепа, що з дитиною сталася.

Северин став на схід сонця, а що вибрав галявину майже без дерев, 
то й сонце було добре видно: 

— Канди б сініца скита до липетня, хвидню б швидовно потурила 
трасовница.1

Тиша гнітила, мучила, тільки ліс розумів лірника. Слова, котрими го-
ворили співці, нічого не дали, і тоді він вирішив уявити себе на місці змії.

«Коли б я був змією, я би ховався десь у дуплі старого дерева або 
десь коло пенька, мав би якийсь прихисток і годував гадюченят…»

Не усвідомлюючи, що робить, почав говорити тільки йому відомою 
мовою. То не була лірницька чи яка інша говірка, то була мова трав та 
дерев, котра до нього колись прийшла. Казав щось зо півхвилини. Мітка 
потроху вщухала, та він на це не зважав. Тут тільки принюхався — і почув 
запах. Смердючий запах зміїної шкіри. Здавалося, ніби простій людині 
його важко почути, проте він… Чув. То он та ялиця йому «сказала» яко-
юсь незрозумілою мовою, мовляв, ось там, коло старої смереки, силь-
ний запах, людино. Вдихни. Трохи пахло багрівкою2

— Десь ти є… — Перейшов на просту мову. — Ти є. Змієчко-гадючко, 
мила моя гадинко. Ходи-но до дідуся. Жало дитині вже висмоктали й 
вона добре почувається. А от ти, зміюко, помреш, і не будеш годувати 
отих своїх гадюченят.

Раптом розбавлена звуками природи тиша почала поволі згасати. 
Коло тої зміїної шкіри він побачив якийсь повзучий слід від хвоста і по-
чув характерне «сссс», як ото змія собі тихо сичить.

— От і попала си! — швидко-швидко, як тілько міг, Северин зловив 
зміюку за хвіст.

— Думала, не побачу?
Розправа відбулася так стрімко, як тільки звук уміє шугонути вниз, 

аж до отих ялиць. Вдаривши зміюку ножем, лірник проказав усе, що мав 
— і трохи заспокоївся. Повзуча гадина недовго корчилася. От тобі й нА! 
Не буде кому тепер гадюченят годувати. Шкода тільки, що це була не вся 
правда, і в цій історії ховалося чимало таємниць. Та Северин, захопле-
ний власним подвигом, того не зауважив.

Згодом лірник заговорював дитину, проте нікому цього не розпові-

1  «Канди б…» (старовинна мова лірників) — Коли б змія поповзла геть — дитину би швидко 
залишила лихоманка.

2  Багрівка (гуц.) — смерекова смола.
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дав. А заговірка була такою 1:
«…Шла собі найсвятіша Марія, зустрівся їй Ісус Христос: «Куди 

йдеш, Матінко?» –»До тієї Олюнечки названої». — «Чи дна, чи дніца, 
чи кра, чи маравіца, чи з люду, чи з віру, чи вечірня, чи північня»…», — а 
далі — тсс… То таємниця, відома тільки йому одному. Ту заговірку На-
ливайко прочитав тричі. Перехрестив дитинку стільки ж разів та й додав: 

— Здоровенька будеш…

1  Kolberg O. Chełmskie / Z materialów pośmiertnych wydał I. Kopernicki. — Kraków, 1891. — T. 
II. — s.205 (переклад авт. із старовинної польської).



18

5.Фатальна зустріч

Заріс бур’янами город старого лірника, вже й перші сніги його вов-
тузять. Немає тієї господареньки, яка би доглядала все ґаздинське на-
чиння.

— Йой, Боженьку Всемогутній! Та то ж гой так теє життя моє зарос-
тає, їх отой бур’ян. Я без моєї Марисеньки, їк билинка в полі. Та не дав 
мені Пан Біг ані щастя, ні долі. 

Сидить Северин, курить люльку, а що робити йому нічого — бо вже 
старий та немічний, то й думку гадає. Згадує старі часи. 

«Було колись на Вкраїні — ревіли гармати»…1 Усе Шевченко на дум-
ку приходить. А коли ще парубкував, то розповідав людям вірші Шев-
ченка, Лесі Українки, Франка, Симоненка.

«А їк то давно було, що йой, не пам’єтаю, — думав: — Зустрів я мою 
квітоньку-зіроньку, то й закохався. З першого погляду.»

За думками дід і незчувся, як до нього завітали сусідки. Не просто 
так — шо його тайну таїти: обід принесли. Свого часу дідусь одну з них, 
Килину, від хвороби врятував: нога гноїлась, то вона аж ходити не мо-
гла, бо ніженька підпухла, а до біди — недалеко… Дуже вчасно підоспів 
Северин, дав її яке-таке мазило, то й за тиждень бідося була вже «ладна 
молодиця»: і в городі поралась, й за господаркою доглядала. 

— Та шо ж Ви, діду, знову задумались та й на гори задивились? А 
ходіть-но обідати! — і Килина вже здоровими ногами підтюпала д’хаті. 
Принесла старому смачнючий бограч.2 

Що то була за хата! Стара й облізла знадвору, вона світилася усе-
редині: чистенько вибілена старечими руками баби Жені, привітно 
посміхалася всім, хто би не завітав. Гуцульську ґражду дід любив так 
само сильно, як і гори. Своїми забудовами вона йому часто нагадувала 
фортецю. Зайти всередину можна було лише через ворота та хвіртку, 
а самі хатні двері дід, звісно ж, ніколи не замикав. У його помешканні 
були доволі великі сіни. Із трьох боків його «оперізували» притули. Дах 
ніби оповивав хату, і, хоч був старий та обдертий, однак не протікав. У 
лівій притулі колись була комора для всілякого одягу, а у правій — міс-
тилась дровітня. Старий не мав господарки, та хліви для овець, усе ж, 
збереглися: вони пустували у притулі, що прилягала до тильної стінки 
ґражди.

Раз на кілька днів до лірника приходила стара баба Женя, яка при-
бирала й прала дідовий одяг. Скажете, старенька сімдесятилітня бабця 

1  Уривок із поеми Т.Шевченка «Гамалія».
2  Бограч — закарпатська страва.
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просто так допомагає Наливайку? До слова кажучи, гуцулки в солідних 
роках мали стільки сили, ніби вони були й справді ще молоді, бо повітря 
тут — чистіше й п’янкіше, ніж будь-де. Смереки виробляли стільки кис-
ню, що ним можна було вмить сп’яніти, а щоденна важка робота загар-
товувала. До того ж, місцеві люди майже не хворіли на застуди-грипи, 
різні хори1, бо за літо-ранню осінь з’їдали стільки вітамінів — ягід-трав, 
котрі збирали в горах, що тими природними «пігулками» можна було 
пролікувати пів-України. 

Та не про це зараз: старий лірник пам’єтає, хоч то було давно, шо 
чоловік Євгенії довший час ні з того ні з сього почав кульгати на ногу, і ні-
чого йому не допомагало. Северин оглянув свого сусіда, щось тихенько 
сказав і швидко пішов від Євгенії до своєї хати.

Подейкували люди, що він довго молився та й вмивався свяченою 
водицею. Потім знову завітав до баби Жені й сказав, шо її чоловік випад-
ково наступив на одну рослину, яка має як цілющі, так і згубні властивос-
ті. І коли її не шанувати, може добряче «вжалити». При цьому на ураже-
ному місці не лишається й сліду, тому людина вважає це розтягненими 
зв’язками чи впевнено заявляє, що у неї підвернулася нога. Лірник знав: 
ніякі мазі чи еластичні бинти в тій делікатній справі не допоможуть. Тре-
ба привести хворого до тієї рослинки, і згодом бідака має попросити в 
неї пробачення. Це — не байка і не жарт, а чиста правда. Оскільки лірник 
вмів говорити з травами та деревами, він так і зробив. Звісно, цим ліку-
вання не завершилося, старий читав над гуцулом старовинні молитви, 
відомі тільки йому. Слово-словом, а чоловік баби Жені швидко одужав.

У вичищеній білісінькій хаті дід сів обідати. Поруч примостилися су-
сідки. Зацікавлено слухали й боялись пропустити бодай слово, ніби дідо 
про всі секрети гір знав.

— А шо, діду, мо’, розкажете мені-молодиці і бабці Євгенії про своє 
життє-буттє? Сьогодні ж неділя, робота зроблена, худоба попорана… — 
озвалася Килина. 

— А чо’ ж ні? — дід зручно вмостився та й почав розповідати:
— Певно, не перший раз ви історії старого слухати будете. Але їк хо-

чете, можу й повідати. Чи про мою долю-недолю, чи, може, про моїх 
батьків?

— Кажіть про усьо! — Килина аж вуха нашорошила, баба Женя й 
коло неї собі — слухати. 

От їх хлібом не годуй, а дай попліткувати чи оповідки з життя почути. 
Хоч самі також люблять поділитися життєвим досвідом, але лірник роз-
повідає так, що його хочеться слухати.

1  Хори, хоріти (гуц.) — хвороби, хворіти.
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— Почну тоді з далеких літ. Шо я нетутешній, ви відаєте. Предки 
мої десь із Гусятина чи Городка — шо коло Хмельницька. А пращурів, 
які жили кілька століть тому, я не знаю. Проте мені колись про них роз-
повідав дідо. Казав, шо мали вони такі силоньки, гейби могли час зу-
пинєти і рухати шаблями. Що не знаю, про то й не розкажу, а в чому 
добре розбираю си — осьдечки, як на долоні — всьо вам буде видко. 
Отож, вернімося в старі часи. Давно то було, гой-гой… Мамі мого діда 
снився сон, їк мала народжувати. Бачила вона видіння, гейби скаче на 
коні і має гострісіньку шаблюку, й ніби вона не жінка зовсим, а чоловік 
із вусами — справжній козак. 

«Козаче! — кричать їй десь там іздаля: — бий тих клятих воро-
гів!», — старий зробив паузу. 

Слухають, одначе, аж їм слинка тече від цікавості. Северин продо-
вжує:

— І ’йго мама після того сну сина народила, та й так легко, гейби не 
народжувати мала, а до лісу сходити. Ви ж ото добре знаєте, же пови-
вати на світ дитинча не так уже й просто. Нарекли синочка Северином, 
чи то в честь відомого козака, чи просто вибрали козацьке ім’я. Хтозна? 
То й тепер за ім’єм мого предка мене й так назвали. Та неня діда нікому 
того не мовила, — лірник задумливо подивився на свої старечі руки, й 
потягнувся до шиї — засвербів йому знак, — Ну шо, сусідочки, повідати 
далі?

Жінки кивнули, проте Северин завмер і якось так дивно подивився 
на бабу Женю:

— Бабо, а Ви давно «Корвалол» п’єте?
— Та буває, а шо? — здивувалася стара.
— То їм одним не відбути си, — сказав Наливайко: — Бо бачу, їк не 

перестанете переживати — моторчик серця здасться. Чуєте? Тре’ Вам 
того інфаркту? Пийте валеріанки трохи, троха «Корвалолу», он, і чай з 
м’єтою заспокоює. Та до лікаря сходіть, бо моторчик слабенький. От-
от зіпсуєт си. Але я тутка Вам травами не поможу, то треба кардіолога. 
Чули, бабо?

— Та болит у мене серце за все: за дітей, унуків, за Вас… Я ж вже й 
не молода кобіта.

— Не бійтеся, шо має бути, те й буде. Гляньте на мене: чи я де знав, 
шо тако просто-простісінько віддам Богові свою єдину квітку? — Старо-
му знову стало сумно, проте він згадав про свою першу зустріч із Мари-
сею — і заходився розказувати. І, хоч багатьма історіями зі свого життя 
ділився лірник, проте таких подробиць ще не знав ніхто.

— Зустрів я свою кохану у Ваших горах, шо теперечки й моїми на-
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зиваю. Молодий-красивий надумав на канікулах до Карпат чкурнути. То 
гой, вчивси тогди у Політехнічному, де би ви думали — в Кийові!

— То Ви, Наливайку, таки вищу освіту маєте, не те, шо я, — Євгенія 
здивувалась і продовжила: — ніколи й про себе не розповідали. Дивний 
Ви який, мо’, теє… Захворіли? То я Вас вилікую, чи теє, розраджу… 

— Шо ти, Женю, мовиш? Гріх на душу береш. Розповідаю, бо єк по-
мру, хто взнає, їк моя доленька склалась? Ніхто… Й вісточки про мене не 
буде.

— Наливайку, та Ви ше зо сто літ будете жити! — Килина ляснула 
себе по ногах, прицмокуючи. 

— Дай Боже, доню, дай Боже. Збили мене ото молодиці! Шо ж то 
я розповідав? Ага, спам’ятав. У Політесі на Хімічному, хімік я за фахом, 
шляк би трафив! — і дідусь всміхнувся ув сивий вус. — То де я знав, шо сі 
втраплю в ті гори на все життє? Шо дримбатиму і гратиму на лірі? Тогди 
їхав із друзяками на Говерлу подивитися. А там гой! Килино та Женю, ви 
не уявляєте собі, як там файно! 

Жінки аж зітхнули, так їм закортіло у їхню молодість повернутися.
— Я ж тоді не знав гуцульської говірки, «гой, жеби ви були здорові» 

— так говорити, шо ніц не розумів! То зараз я, старий хлопец, всьо то 
знаю, і ваші гойканнє, і піхурки з пергами.1А тогди говорив таким діа-
лектом, як ото в Хмельницькій області мовлять, тако продовгувато «и» 
вимовляв. А шоби ви не сміяли си, бабо Женю, то скажу отак: людська 
мова — то втілення народної ментальності, її душі та серця.

— Гой, то шо ти таке мудре мовиш, же й не розумію? — баба Женя 
після чарчини на «ти» перейшла. — Скілько літ на землі живу, та й такого 
слова «мєнтальність», чи шо воно, не чула. А єк я була молода…

Килина її різко й незграбно перебила:
— То такеє, бабо, життє народу. Знаєте Ви все, лиш придурюєтесь. 

Не перебивайте, хай Наливайко розказує.
Северин пропустив ці перемовини повз вуха. Натомість відповів 

якось дивно:
— Тіко ви мені не здумайте запа’мєтовувати, чи, мо’, афоризми за 

мнов писати. Було таке, же я їздив до Румунії на конференцію, ліру ви-
ставляв, і мене один журналюга спитав шось, уже добре не пам’ятаю 
шо, а потим перекрутив усьо, сказав зовсим навпаки. Він, певно, думав, 
же я румунську не знаю. Та трохи шось там знаю ту limbă.2 Налий, доцю, 
чарчину. Бо єк си згадую про те, же зо мнов було, та й про Марисю, то 
серце болем наливаєт си. Гой, Марічко, чичери-чичери… — і співалося 

1  Перга (гуц.) — собака.
2  Limbă (рум.) — мова.
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б, та його пекло в шиї так, шо він думав: може, зупинитись? — але ж ні, 
продовжував. 

— Отож бо, — почав оповідку дід. — Було то діло на Гуцульщині. 
Я вперше вдихнув аромат гір, як ото тілько тут буває. Перший раз по-
бачив мою Марусю. Зустрілися ми в Карпатах. Уявіть собі: мандруємо з 
компанією, аж тут бачимо дівчат — відважних, таких, що самі, без яко-
гось «ескорту» хлопів, зібралися на найвищу точку України йти. Чую, 
хтось нас гукає, — Северинові точно вже вдарило у голову, бо продо-
вжував говорити й емоційно розмахувати руками, переживаючи цей 
момент знову.

— «Добрий день, хлопці! Ви не знаєте, як далі на Говерлу йти?» — 
питала якась дівчина із компанії. Сама — красуня, же такої світ не видав, 
чи то мені тогди так здалося. Чорні очі, темне, кольору шоколаду, волос-
ся. А шо фігуриста, гой, то й казати нема що. Тоді суворі очі і проникли-
вий погляд зустріли мене холодом. І шо ж я міг сказати? 

— На Говерлу, так, на Говерлу! Ходіть, дівчатонька, до нас: і веселіше 
буде, й швидше дійдемо, тут ще є шо йти. Бо, зрозуміло ж, що ми ж теж 
туди прямуємо.

Не злякалась вона тоді чужих хлопців, не втікла, й подружки теж 
дали згоду.

— А чого б не пішли, — каже, ніби вона була головна в їхній команді, 
— правда ж, дівчата?

Коліжанки закивали. А що говорили вони мало, бо ж важко було пі-
дійматись, то лише назвали свої імена, а далі — лиш відсапувались.

— Називаюся Марічкою, — сказала, а мені гейби півсвіту всміхнуло 
си тогди.

— Я — Северин, а то — мої друзі.  
Перезнайомившись нашвидкуруч, дівчата із наметами й спальника-

ми приєдналися до нас. А хлопці, як справжні «жентельмени» взєли в 
кобіт половину речей та й рушили. 

Очі в діда засвітились чи то від самогонки, а чи від щастя. 
— Підійшов ближче до тої панянки, а вона така витончена та ніжна. 

Думаю: і як не боялася з дівками та без легінів у гори піти? Героїня!
— А що ж ти, Марічко, не взяла нікого з хлопців? — питаю, а сам аж 

обмираю. Здається, тримає вона моє серце у себе на долонях, а кров 
пульсує-біжить-горить у тілі. Додаю:

— Чи, мо’, твій десь тебе чекає там… В долині? — нащо спитав, ду-
рень — зараз серце із грудей вискочить!

— Севериииине! У тебе таке ім’я цікаве… — і вона посміхнулась.  
Їк мені тогди соромно стало, ніби в мене на обличчі все було написано. 
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Я лиш втямив, же їй сподобав си. І про себе свєткував перемогу, але ще 
трішки боявся, що «дасть мені гарбуза».1

— Ой, дякую, — мовлю й чекаю: ну коли-коли ще щось скаже!
— Який ти кумедний, Севериииине, так «и» кажеш смішно! — усміш-

ка не спадала з її вуст.
 Думаю, ше ніхто із подільського діалекту не сміяв си, я тілько хотів 

щось заперечити, а вона медовим голосом:
— Знаєш, а я екстриму захотіла. Певно, чув таке англійське слово? Ми 

собі з дівчатами пригод шукаємо, — каже. В самої щоки почервоніли.
«Ага, думаю, попалась!», — далі чекаю, мовчу. Марися так тихенько-

тихо мовить: 
— Та ніхто мене не чекає. І дівчат теж. Ми такі — пані незайняті. Чого 

в тебе, Северине, ім’я таке… Якби то сказати, царське? Ан, ні. Швидше, 
козацьке. Северин Наливайко… — Йти було важко, та розмова ніби сама 
собою лилася, доля усе ж знала, кого зводити разом…

Лірнику знову заболів ненависний знак на шиї, аж він скочив на 
ноги. Поступово в очах фарби почали розмиватись, він став гірше ба-
чити. Та не зважив на то, бо був захоплений спогадами та продовжив 
розповідати: 

— Марічко, я народився, коли й святий Северин, — 17 червня. От і 
назвали в честь святого мученика Северина Галльського. Проте це — не 
єдина причина. Колись тобі розкажу, який сон моїй матусі напередодні 
пологів наснився.

— Ух, нічого собі! Розкажеш. А у мене двадцять першого день наро-
дження, у тому ж місяці, що й твоє, гуцули його «гнилець» називають.

— Доля — то доля, — кажу. — Значить, як одружимось, будемо ра-
зом святкувати два, — жартую. 

Сміється, питає: 
— А ти думаєш, я гарною дружиною стану? Ой, попадеться комусь 

така вередлива пані — то непереливки буде!
— Так-так, — підхопили дівчата, які дорогою вгору вже й із хлопця-

ми розбалакатись встигли. А ті, наче ішаки, несли подвійну вагу, проте 
мужньо це витримували й тільки всміхалися, навіть жартувати встигали. 

— То вона зараз біла й пухнаста, а насправді — справжнісінька меге-
ра! — жартувала подруга.

— Якось уже розберуся, — підморгую їм та продовжую: 
— А ти звідки будеш, царівно? 
— А як думаєш, Северииине? — вона розтягнула моє ім’я, так со-

лодко й млосно…

1  Дати гарбуза — відповісти відмовою.
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І старий Северин при згадці аж очі заплющив. 
— Та думаю, що десь із Заходу, — видав я свою версію.
— Зі Львова. А ти? — моя Марися тоді сказала це «зі Львова» так, 

гейби то було найфайніше місто у світі.
— Із Городка, то — Хмельницька область. Мальовниче місто, єк 

одружимось, то там і медовий місяць святкуватимемо… — казав я тоді 
так впевнено, шо й сам собі повірив. — Нащо нам моря, як там Товтри 
недалеко, повітря — казка! — я все ще жартував, але вже тогди відчував, 
же буде моя навік. 

— Ха-ха! Ти певен, що піду за тебе?
— А чом би й ні! — віджартовуюсь. — Ага, то ти «львівШська» пані, 

прошу-перепрошую, чи як у вас там? Дай вгадаю, де вчилась? У файно-
му, як ви кажете, виші: Політех, Франка, Медичний?

— Жартуй-жартуй, хлопе. Як ти такий розумний, то сам відгадай. 
Лиш віддихаюсь троха, — і вона встала, а з нею — і вся компанія, котра 
відверто втомилася йти. Перепочивши й напившись води, ми продовжи-
ли сходження. 

Наплічник на спині тримала так, ніби в неї там пір’їнки були. Їй легко 
йшлося, хоч я й забрав половину начиння собі, бо, знову ж таки, «жен-
тельмен». Йде та каже:

— Тоді слухай: як вгадаєш, чиї слова, то й знатимеш, де вчуся.
У мене — серце в п’яти гупнуло: я ж хімік, нікого з «культурних» лю-

дей не знав. І точно: вам зараз не розкажу — пам’єть вже не та, але зда-
ється, якісь такі слова говорила моя майбутня дружина:

— «Усе, що йде поза рамами нації, се або фарисейство людей, 
або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими 
«вселюдськими» фразами вкрити своє духовне відчуження від рідної 
нації.»1 — і додала: — Праця «Поза межами можливого».

«Ти — поза межами мого серця» — як зараз пам’ятаю, я тоді поду-
мав, а вголос сказав: 

— То, мабуть, людина, яку ми називаємо...
— Вічний революціонер
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю,
Він живе, він ще не вмер...2

— відповів я гімном, який навіть я, хімік, знав напам’ять. Тоді ж було 
майже заборонено такі речі вчити, і саме тому їх усі знали, певно. І додав:

— Ти в університеті Франка вчилась.
— Звідки дізнався? Ці слова лише обрані чули. А я їх довгенько вчи-

1  І. Франко, праця «Поза межами можливого».
2  І. Франко, гімн «Вічний революціонер».
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ла, для себе, звісно ж, — Хоч і відчувалось, що здивувалась у глибині 
душі, проте не подала знаку ззовні.

— Я потай читав вірші Франка й деякі мені взялися до серця, — мов-
лю, а сам Богові дякую в душі, що не помилився. — Так ось, дуже люблю 
оці, якраз про тебе…

— Став, мов укопаний. Гітара на мені висить, усі клунки, все-все, а 
я сильний, їк криця і гордий за себе, починаю викаблучуватися. Мої то-
вариші аж роти роззявили: скромний хімік, аж тут із таким тягарем на 
плечах вірші читаю, — Й лірник засміявся, як мала дитина. Трішки заспо-
коївся і далі повів, а очам його уже майже фарб не видко. Нічого дід не 
помітив, все Франка цитує:

— Чого являєшся мені
У сні?
Чого звертаєш ти до мене
Чудові очі ті ясні,
Сумні,
Немов криниці дно студене?..1

— Така воно, теє… Така гарна, принадна, розчулена мною стояла, — 
лірник мрійливо поглядав удалечінь, ген до вершин отих смерек. — Не 
міг ото я намилувати си. Трошка відійшла від мого вірша та промовила:

— Нічо собі, не маю я таких слів, щоб описати ту красу Франкового 
вірша. А ти, може, бард? Чи поет?

— Та хімік я, хі-мік! — кажу тоді, розчервонілий, чи то від важкого 
підйому, а чи, може, від любові, котра взялася до серця, як отой реп’ях 
чіпляєт си до одягу. — З Політеху, що в Києві. А вірші — то так, є таке нині 
гарне слово — хобі. Що там я, — переводжу тему на компліменти, — то 
ти, Марусю, стільки запам’ятала.

— Пусте! — відмахується, але я бачу, що за живе її взяв, та й сподо-
бав си. Чи то мо’ тогди тілько так здало си? 

— А що мені, молодому-нежонатому, вже не можна й вірші почи-
тати? У Києві ніхто не чекає, а тут коло мене Зірка ясна — на всі Кар-
пати красна! — і я на ходу, — чуєте? на ходу! — їй вірш придумав. Де 
тілько тоді слова в голові взяли си? І непоганий такий, навіть зараз його 
пам’ятаю. А знаєте, чому? — Северин, здавалось, помолодшав на двад-
цять років, таким усміхненим та умиротвореним було його обличчя. — 
Не тому, шо маю добру пам’єть, а тому, шо усе, що пов’язано із моєю 
коханою, — у мозку закарбувало си. Я взяв руку дівчини у свою, ніжно 
поцілував у зап’ясток.

Марися тоді завмерла, як пташина, зігріта теплом моєї руки. Не за-
брала свою руку, а тільки одним поглядом, здавало си, давала зрозуміти 
1  І. Франко, поезія «Чого являєшся мені?». 
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— «продовжуй». Наші друзі вже були далеко, а ми стояли, їк двоє спо-
лоханих звірят — на вершині однієї з полонин. Я тримав її руку близько-
близько, здавалося, біля самого серцА, коло своїх вуст і читав те, же мені 
Господь Біг у посмішку вклав.

Вона тоді була моя. Відчував се усіма клітинками мого серця. Моя, 
чуєте?! Лише моя. Тілько гори й моя кохана, а весь світ — величезне 
вікно, у якому ми бачили все скороминуче. Лиш вона і я. І небо. Лиш те-
перечки розумію, шо хімія — не та наука, яка мені подобала си. Бо мене 
кликали планети, міріади зірок сипалися на голову увесь той час. Та який 
із мене тогди міг вийти астроном? 

Молодєки1 кликали нас, бо вони вже далеченько дійшли. Та то — 
байка. Після тиші, що запала, здається, на цілу годину, Марися, окриле-
на, спитала:

— Твій? То твій вірш? Ти тільки-но його придумав? Якось так важко 
мені повірити…Чуєш, Северине? — вона тоді говорила дуже щиро. — Не 
знаю, чому, але з тобою я розумію, що щастя існує. Особливо, коли ти — 
на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря, коли небо — поруч, хоч 
бери й торкайся його пучками пальців.

Вона замовкла, а мені хотілося слухати її ще і ще. Моя Марічка роз-
будила в мені якісь досі дикі й чужі почуття, її образ просто «взявся мені 
до серця». До тієї миті я не вірив у долю, ніколи не був поетом, а роман-
тиком — тим більше! Мені хотілося все пояснити за поміччю термінів, 
хімічних процесів у тілі. Але тепер… Шось змінило си. Ви, певно, будете 
сміятися, бо я оминав думки про любов не тільки з першого, навіть з дві 
тисячі двадцять першого погляду, аж тут… 

Кумпанія, з якою ішов, була шокована. І я сам дивувався, як ставився 
до світу. А як — до неї. Вона тоді була моїм маленьким щастям. Тілько 
моїм. Хотілося завше чути стукіт її серця й бути поруч.

Килина зітхнула:
— Не знала я, діду, же Ви такий. Чи то все життя так думали? Чи по-

міняли думку?
— Аякже, — озвався лірник. — До неї все життя був правильним. Бо 

єк ти вже закохуєш си в людину — це точнісінько знаєш, відчуваєш ну-
тром — шо вона твоя! Розчиняєш си у цій людині. Й ніякі побутові дріб-
ниці не розділять вашої любові. Чи ви думаєте, сусідоньки кохані, же я із 
жінкою не сварив си? Звісно, шо в нас не все було гладко. Бо то деякі чо-
ловіки думают — нашо заводити сім’ю, дітей. «То всьо — невдячна річ», 
— будуть вам казати. — «й до розлучення доводить». Нічого подібного, 
такі нісенітниці верзуть або слабаки-боягузи, матусині мазунці, або про-

1  Молодєки (гуц.) — парубки.
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сто люди, які невпевнені в тому, шо колись потримають на руцях свого 
синочка-донечку і це буде найвище щастя на Землі. Якого мені Господь 
так і не дав… Але то байка… чи й не байка. Не хочу про то — боляче, аж 
серце пашіє від туги. Отож бо, продовжую. Говерла, пам’єтаєте? Всі були 
втомлені, а то вже й вечір збирався.

— Колєги почекали нас, двох «безнадійних» романтиків, наперебій 
підколюючи і сміючись. Та ми не зважали, бо в кожній хвилі раділи тому, 
шо були разом. От і до Несамовитого дійшли, єк планували. А легенд ж 
різноманітних про нього не чули, бо тогди телебачення то не розповіда-
ло, а комп’ютерів, як то тепер, у помині не було. Отож ми не відали, що 
єк хто з мандрівників потурбує озеро, то накличе на себе біду — негоду з 
дощем, сильним вітром та грозою з блискавицею. Не знали й про те, що у 
ньому не можна купати си. Тілько якийсь невідомий нам чоловік написав 
табличку: стару, з облізлою фарбою. Не пам’єтаю, як то було дослівно, але 
кожен, хто вмиєт си водою із озера, у цьому році знайде свою половинку.

— Яке то було літо! Спекотне, розвіювало ту спеку по всіх усюдах, а 
приємний гірський вітерець обвівав личка. Зірок на небі вночі — купа!.. 
— і лірник враз зрадів, як мала дитина. — То ви не думайте, же я й тогди 
був такий старий та немічний, як ото тепер. Ні, я був інший: усім запро-
понував ночувати… Налий мені, Женю, ще чарчину.

Баба від захвату, же лірник до неї мовив, аж засяяла, ніби їй хто ме-
дівника подарував.

— Зараз-зараз, — каже, а сама швиденько, як прудка молодиця, за 
пляшкою самогонки до другого кінця хати — і назад. Килина стиха всміх-
нулась, бо знала, в чому тут справа.

Пив старий лірник, та здавалося, гейби й не п’янів, а шо то була якась 
енна чарчина, то й сказав:

— Та досить, Євгеніє, досить! Гой, знала би ти, шо в моєму житті нині 
робить си! Але… Грішний я… П’ю ото й Бога не боюся, — Наливайко від-
сунув чарку подалі від гріха.

Сонце світило так яскраво, ніби його розмова із сусідками відбува-
лася влітку, й дід уздрів сонячного зайчика, що взявся через відбиття 
дзеркала. Здалося йому, що у дзеркалі була якась тінь. Та світло почало 
зникати, набігли хмари й він став гірше бачити, тому й на те, й на інше 
явище уваги не звернув. — О, дівчата, там хтось стукає, — лірник почув 
легенький стукіт у двері.

— Заходь, серденько!
— Слава Ісу! — Дитячий голос пронизав вогку дідову хату. 
Сяйнули допитливі блакитні очі, від яких дідове серце знову стрепе-

нулося. Та то ж його яскулечка!
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— Слава навіки Богу, — ніби знову пробудився Северин, та світ за-
крутився йому, й він на мить присів. Старий подумав, що йому стало по-
гано все видко через горівку, яку вихлебтав, як отой пес. Ан ні, шось із 
ним коїлось, а шо — сам не міг увидіти, бо запаморочена свідомість не 
дозволяла. Мовив розчаровано: — Заходь, дитино, заходь.

— Дідо Северине, а що це Ви тут таке розказуєте? — дівчинка при-
сіла коло старого.

— Бери, частуй си. Тут цукерочки для тебе є, — і лірник погладив малу 
по голівоньці. — То дідо Северин молодичкам про своє життє колишнє 
розповідає. Й каже, відки пішла от традиція — говорити: «Слава Ісу!».

— А розкажіть і мені! — зацікавилась дитина.
Старий зумисне перевів тему розмови. Проте Олечку не проведеш.
— Тож вона бере свій початок десь із 1540 року із Франції. Потим її 

добрі люде продовжили в Римі. А пізніш то стало християнською тради-
цією Кийова.

— Овва! Діду! То хто тут молодичка? — баба Євгенія на свій лад то 
перефразувала.

— А хоч би й ти! — каже лірник і відчуває, єк його біль потроху вщу-
хає.

Як то баба почула, розчервонілася, мов та маківка, і давай щебетати, 
а вона то дуже любила:

— Йой, діду, та Ви такий ладний, же й світ такого не бачив!
Знали всі на селі, що баба Женя вже давно до лірника нерівно дихає. 

То їй кинджал у серце був: як це дід про іншу може мовити? 
— Ну, то Ви говоріть-говоріть, а я піду. Бо вже, чую, онуки зачекали 

си. Тєжко йти, але то — байка! Піду…
— Як тобі треба, то йди! 
І Северин у сивий вус пустив усмішку: ревнує стара, а дідові при-

ємно. Уже й дурні думки в голову не лізуть, і покаятися хочеться. Та не 
йшов лірник до церкви, йой, не йшов. Бо йому було соромно. То шо ж 
це — прірва між ним та Богом, і збільшується, і загрібає під себе, і от-от 
ковтне старого, як люди ковтают узвар на святу вечеру.

Євгенія втекла, стара-немічна, маленько1 сп’яніла, нещасна, а чи, 
може, у ній духу й здоров’я на кілька десятиліть? Нарешті Наливайко 
зміг знову продовжити. Обійшов згаслим поглядом кімнатку, затримав-
ся на Олечці й зловив сонячного зайчика на щоці. Здавалось йому, ніби 
промінчик біг аж до серця. 

— Отож-бо, яскулечки мої. Лишились тут лиш самі мацьонькі, як у 
нас на Поділлі кажут. Розказую я про свою молодість та Карпати, Олюсю. 

1  Маленько (гуц.) — трохи.
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Уявіть собі, дід не бреше: їк колись потрапите в ту місцину поряд із Неса-
мовитим, то будьте обережні: не купайти си там, бо гой, — і лірник гірко 
зітхнув, — біда буде. Ми ж молоді, зелені, завзяті, енергія іскрить... Ка-
жуть, же в тому озері живут померлі душі. А озеро ж — не таке велике. І як 
там душі вміщаються, й досі не відаю, хоч і старий уже. То ми собі близько 
коло того озера примостились, намети розбили. А погода ж — ясна.

Тепло, година дев’єта вечора. Тілько-тілько темніти почало. Мої 
хлопці з дівчатами собі повлаштовувались, вже й заколєгували. Дивина 
та й годі. Дівчата не злякались наших козаків. От і вона, лебідка моя, 
коло них розмістилась, та й заходилися ми багаття розпалювати, свої 
припаси діставати. А що побували у одних добрих гуцулів — то мали 
той карпатський харч : будз1, гуцульське пиво, троха бограча у баночці, 
бринзу, бануш, варену бараболю. Львівським паням аж слинка потекла. 
Же то таке було всьо гарне та смачне — гой! Повірте мені, десь сиділи — 
їли-пили, говорили, так тепло на душі си стало. Яскулечки мої, то ви й не 
уявляєте. Бо біля мене моя квітонька — знав уже, відчував серцем: моя 
на все життя. Хлопці вирішили дівкам гори показувати. Думали, може в 
афени2 підуть, чи в гогодзи. Тею пікуркою, же лиш одна була, аж тут... — і 
дід замовк на мить. 

— І шо ж тогди, діду? — Олечка аж язиком прицмокнула, та раптом 
її щось дуже заболіло і вона зойкнула:

— Що тобі, дитино? — зачав переживати Северин. 
— Гой, болит те місце, де змія вжалила!
Северин скочив і вибіг до іншої кімнатки, щось довго шукав-переби-

рав. А бідна дитина тим часом корчилась від болю.
— Може, їй «Кетанов» дати? — озвалась Килина.
— Що то таке, тьотю? — дитина ледь говорила. — Швидше, дідусю.
— Зараз-зараз, не тре таблеткою дитину труїти. От я тобі зара наси-

плю, вже-вже, хвильку.
Дід швидко проказав молитву, посипав дитині ручку свяченим по-

пелом. Олечці за декілька хвилин полегшало, та видно було по дитині 
— усе добре, їй уже нічого не болить.

— Я знаю, що зі мнов ше буде так три дні — озвалася мала. 
— Відки ти знаєш, доцьо? Бо я тебе своїм рентгеном не розгадаю.
— Знаю, дідусю, й усьо. А той попіл Ваш із чистої сорочки, що Ви її в 

потічку до схід сонця прали? 
— Йо, яскулечко, — здивувався так, аж його ледь не заціпило, Кили-

ну теж. Таки недаремно не може він дитину побачити наскрізь. — Звідки 

1  Будз (гуц.) — головка овечого сиру.
2  Афени — чорниці.
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знаєш? Я мав вишиту сорочку, що мені ше неня вишила — з мережка-
ми… Взяв її та пожертвував для хОрих людей. То так мені сон приснив 
си — же буду гуцулів лікувати. Але звідки ти…?

— Не питайте, діду Северине. Ви то ніяк не розпізнаєте, — дитина 
говорила цілком дорослі речі й тяжко зітхала.

— Може, ти, Олечко, додому підеш? — занепокоївся Северин та й 
жінка коло нього.

Килина вже зрозуміла: нікому того не розповість, хоч би як язик не 
чесався. Було тут щось таке цікаве, і їй здавалось, що вона розгадує та-
ємницю, відому лиш трьом людям.

— Ні, я хочу послухати! Ну, будь ласка! — і дитина кинула на старого 
благальний погляд. Северин видихнув: 

— Шо маю з тобов робити? Гой, шоби ти була здоровою мені…
— Яка різниця, дідо Северине, — Олечка почала мовити страшні 

речі: — Я все одно скоро хворітиму…
— Таке говориш страшне! — озвалась жінка. 
— Правду Килинка каже. Не говори такого, яскулечко, бо Господь Біг 

тебе покарає, як от мене покарав!
— Не зважєйте, — знову гірко зітхнуло янголятко. — Дідусю, мені 

вже легше, а єк болітиме ше — то піду д’хаті. Чесно! — і вона знову стала 
маленькою дитиною, милою та беззахисною.

— Єк так, то згоден. Слухайте… — і дід вмостився на старому ліжку, 
так, ніби мав піввіку розповідати, а фарби перед очима ще більш тьмя-
нішали. — На чому я зупинив си? Ага, єк діло дійшло до дванайцітої, 
лишились ми учотирьох — дві пари. Сидимо-голубимось, я вже собі 
дозволив обійняти панянку, аж тут… — дід ніби знову був там, у мить 
розповіді. — Чисте небо за секунду застлало хмарами, та такими, же я 
за своє життє такого не видав. Блискало, гриміло, дівчата полякалися, 
давай хутко до намету втікати, хлопці бігом із прогулянки вернули си. 
Моя Марися змокла, зіщулилась й побігла гріти си. Романтика, здається, 
закінчилась. Та мені, легіню, який вперше побачив ту красу, було на усе 
цікаво дивитися. 

Гроза в Карпатах — гейби струм по зболеному небі. Спалах блискав-
ки пронизував мене наскрізь, і тремтіла-сипалася гримуча, єк змія, та 
тепла, гейби хто нагрів зверху, злива. Дощ вкраплював си усередину і 
просочував наскрізь. Та раптом розряд — і, здавало си, шо тебе немає, 
і ти чудом залишив си живий. Негода в Карпатах — й яскравий вибух, і 
глибоководне дно, й смерекова прірва. 

Тогди мені гейби заціпило. Стою собі, перегортаю думки в голові, ми-
луюся. Й не лячно, й не страшно. Шо то було — Бог його зна. Стою-стою, 
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тілько чую: Маруся ревкає1-благає: «У намет — хутко!», — я гейби й не 
чую, провалив си кудись. Та й так глибоко… Якась невидима сила потягну-
ла до озера. Розібрав си до білизни і… Підходжу ближче до Несамовитого. 
Якби хтось мене спитав тепер, чи спам’єтаю я те, же зі мнов було, то від-
повів би: «Ні!», — то ніби не моє тіло було, а якесь неживе, несправжнє, 
гумове. Все те, що зараз мовлю, Марися мені потим розповідала. 

Блискавка осяяла небо, аж жаром віє від Небес. 
«Тре скупати си, бо ж гаряче, охолодити душу свою», — лиш ту дум-

ку пам’єтаю нині.
Йду, єк зачарований, в озеро. Плавати ж вмію, здавалось мені: ні 

дощ, ні гроза не завадить. А молодий-горєчий. 
«Шо то за фіґлі такі, — мислю, — плисти чи нє?»
— А, най йому грець! — кричу, а злива періщить! Не бачу, не чую ніц, 

тілько відчуваю: треба плисти-летіти. Мої ноги відривают си від землі…
Северин різко замовк… Згадував. Потім продовжив:
— І ось до моїх вух доноситься — Маруся кричит… Голосно, про-

низливо, лячно. Мені — як окріп на голову. Зупинив си коло озера за 
мить до стрибка, спам’ятав си нарешті. І той її нелюдський крик вчинив 
зі мнов дивовижу: руки в ноги — і давай тікати відти. Шо то за предиво: 
ззаду блискає-гримить, а я біжу. Та то ж блискавка над озером нависла: 
страшна, гаряча — от-от пирне ножем-струмом, і прощай си в останню 
мить зі світом. То я лечу, єк ошпарений, — до намету. Забіг — Марися 
давай мене обнімати.

— Живий, — кричить, — живий!
Й тут мене наче прорвало: дивлюсь на озеро — а там!.. На те місце, де 

я кілька митей тому хотів скочити, — блискавка як ударить! Та так сильно!
— То ж я міг там бути, і смерть за мнов ходила, — кричу, ніби вона 

мене не чує, тремчу, як лист, — холодно, мокро. — Шо я там забув, шо?
«Ти… Ти мене врятувала, чуєш? Марисю, якби не ти…», — Северина 

трусило.
— А далі… далі мене взяли такі дрижаки — та й за мить, ви собі не 

думайте, миттєво! Що то за диво-дивнеє? Мої колєги сиділи у наметі 
тихо, мов мишки. То й миші так не сидять, бо ж така неймовірна тиша 
запала… Аж ось — віддаляється гроза. Ще декілька хвилин — десь із де-
сять та й сі скінчила. Ми обійнялись з Марічкою, мокрі та щасливі, пішли 
до вогкого вогнища, шо вже не горіло. Дай, думаю, спробую розпали-
ти. Ніхто нічого не питав, ніби всі зговорились, боялися мовити й слово. 
Моя Марися вже трішки прийшла до тями. Запала тиша і холод. Холод в 
Карпатах після дощу мені тоді вперше став реп’яхом у горлі.

1  Ревкає (гуц.) — кричить.



32

Я раптом відчув у собі силу, та й таку, же міг підійняти-підірвати 
увесь світ. На наметах були клейонки, шоби вони не намокли. Ніхто ні-
чого не питав. Всі мовчки, як зачаровано, дивились. А я спробував коло 
палатки видобути вогонь. Те, же гілки були вогкі, — і так зрозуміло. Тер 
так завзято, гейби мені від того розходилось життя. Ніби й не тєжко, й не 
холодно було. Та ось… — і дідусь замовк на хвильку.

— Що, що? — зірвались із місця Олечка та Килина. — Розпалили ру-
ками?

— А от що, — лірник був задоволений, же його співрозмовники так 
уважно слухают. — Вогонь! Ви собі то уявляєте?! Ні? Я теж ледве допе-
трав, же то було правдою. Не знаю, мо’, то Господь Біг мене нагородив. 
Мо’, так, а може, й ні. Не знаю достеменно й досі. За кілька хвилин усі 
вже й загріли си. Їли залишки запасів, правда, вогнища надовго не стало, 
та головне, що всі живі! Опісля я довго і ревно молив си. Марічка вже й 
спати лягла коло своїх колежанок. 

Аж тут посеред ночі дівчата так змерзли, же до хлопів в палатки пе-
ремістились. А я до Марисі, міцно обійняв її. Вона, бідака, навіть не пру-
чалась. Так і заснули. На ранок ми, все-таки, зібрались йти далі. Дібрали 
си до Говерли. Та не думайте, же всі були задоволені. Чи то негода, чи 
Несамовите в тому причина, а чи, мо’, потомилися мої нові колєги. Ду-
маєте, все обійшлося? Зовсим ні. Я дістав запалення легень. Лікував си 
довго і нудно. Поїхав до Києва, взяв адресу гуртожитку Марисеньки… 
листи один одному писали, такі, паперові, потім змогли знову зустріти 
си. Але то вже інша історія, дівчатонька. Розумію теперечки, що то не 
останнє було в моєму житті самогу… — і затнувся. Згадав, що, п’яний, із 
розв’язаним язиком, меле.

Килина зітхнула, ніби й не почула кінця речення, Оленька похнюпи-
лась. Розмилися фарби у дідових зіницях, та й так, же він перестав бачи-
ти навколишній світ. Але за розмовами нічого не помітив.

— Діду! — сказала дитина, мовби знала про думки лірника. — А Ви 
ше не все на Землі зробили, що мали. Правда ж?

— Ти про шо таке мовиш, дитино? — Килина озвалася тихо, інтуїтив-
но відчуваючи якийсь незримий теплий потік.

— Ніц. Ви не думайте, же я тут жартую. Прийде час — то скажу. А за-
раз, — і дівча посміхнулось: — ходіть, дідо Северине, до нас на гостину. 

— Доцю! Шо то зі мнов? Шось у голові паморочиться, і світ крутить 
си, фарби розмиваються. Шо то таке? Шо? Єк я піду? Мо’ мені відпочити, 
поспати, єк кажете?

— Зле то, діду. Ой, зле. Не знаю, шо Вам мовити.
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— А шо ти можеш вдіяти, дитино? — і Наливайко боляче потер очі. 
— Я ніби й відчуваю все, але НЕ БАЧУ!

— Ходіть, вийдете на свіже карпатське повітря, мо’, ліпше буде? — Ки-
лина й собі стурбувалась, але подумала, що лірнику горілка очі «залила» 
— Піду і я. Олюню, поможи старому підвестись та й зодягнутись тепліше.

Дитина послухала Наливайка, і вже за кілька хвилин вони опинились 
надворі. Килина побажала лірнику скоріше видужати й пішла.

— Дідо Северине, йдемо до нас, — я вас поведу. Вам полегшало? 
— Ой, ніц не краще. Вже й певно не буде. Такий я грішний перед 

Богом, шо гой! — знак на шиї знову запік, але лише на кілька митей і 
зразу дивним чином заспокоїв си. — Як я тепер людям допомагатиму? 
Єк бачитиму наскрізь? Немає більше того рентгену усередині. Покарав 
мене Господь Біг.

— Не мучте себе. Все минеть си. Вірте мені, — якби лірник нині міг 
побачити Олюнині очі, то був би вражений зовсім недитячим поглядом, 
проте спокійним, виваженим. Так ніби дивилася людина — тепла, щира, 
та й не мала віком, а чи й зовсім не людина? Наливайко в ту мить був 
заклопотаний собою та своїм подвійним горем.

Оленька вела його та застерігала:
— Тут обережніше. Спустимось трошки нижче. Ще трішки, діду. Три-

майтесь. 
Листя шаруділо під ногами, було холодно й слизько, Северин ледь 

не впав. Але знайшов силу йти до людей: йому серед «громадськості» 
якось легше було, й проблеми мали б здаватися мізерними. Хотілось із 
кимось поспілкуватись, поговорити про щось. 

— Розповімо усім, жеби від нас дізнались, шо Ви незрячим зроби-
лись. Єк справжній лірник, єк козак, якого не взяли у військо через слі-
поту, та й він розповідав іншим своїм звитяжним співвітчизникам про ті 
бої, у яких боролись безстрашні запорожці. 

Чи то від розпачу, чи від туги дорогою лірник завів думу:
— Ой полем киліїмським,
То шляхом битим гординським,
Ой там гуляв козак Голота
Не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота...1

— От бачите, Северине. Он Ви яку старовинну думу знаєте. І людям 
заспіваєте. Ви потрібні усім! І мені, чесно-чесно!

Лірник відповів іще однією народною піснею — думою, котру ви-
вчив ще замолоду із записів Куліша:

1  «Ой полем киліїмським…» — «Дума про Козака Голоту» (уривок). 
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— Нема в світі Правди, Правди не з’іскати,
Що тепер Неправда стала правдувати.
Уже тепер Правда стоїть у порога,
А тая Неправда сидить кінець стола...1

Дорога видалась майже швидкою. Олюсенька розповіла своїм бать-
кам, а там і сусіди вчули, що Северин став незрячим. Одразу почали-
ся розмови-допити. Усім було цікаво: хто співчував, а хто просто не мав 
своїх справ та й слухав. Але всі брали участь у тій «забаві»: обговоренні 
Наливайка.

Мачуха Олі запропонувала знайти дідові якогось хлопчика, який до-
брою волею допомагав би. Тут і баба Євгенія завітала, вже й послуги свої 
миттю запропонувала. Порішили на тому, що лірник житиме в Олечки та 
її сім’ї, помагатиме із сякими-такими справами, може й за дітьми нагляне. 

Люди порозходились, як їм усе то набридло слухати. 
— Певно, мій чоловік не буде проти Вашого проживання, — мовила 

мачуха Олечки. — От вернеться за годинку-дві та й порішимо. — Вони 
розмовляли вже коло ґанку Олиної хати.

— Мій няньо ніколи проти не були б! — Дівчинка гордо підняла го-
лову. Дитина тихо додала, — і мама… Теж, — Дід відчув, що дитина зараз 
заплаче. 

— Дитино моя солодка, — мовила мачуха. — Я чую, шо ти сумуєш… 
Йди, сонечко, за курами глянь, а ми тут із Наливайком погомонимо. 

— Йди-йди, яскулечко. І слізки витри. А ми хвильку-другу потереве-
нимо, — і дід гірко всміхнувся. 

Олечка вийшла, а жінка давай причитати: 
— Йой, шо ж то Ви, наш захиснику-чарівнику, захворіли? Та ще й так 

сильно! Хто ж ото нам теперечки хвороби лікуватиме, хто хмари розже-
не над полониною? Ви ж — майстер на всі руки!

Уже й малі діти попрокидались, коло мами гурдяться й собі — пла-
кати. Северин почав щось тихо про себе мовити — ніби молитву читав й 
(от, диво!) — матір та дітлахи за кілька хвильок заспокоїлись.

— Нічого, дочко. Молитимусь ревно, і ти за мене Господа попроси. 
Грішний я, та… Така моя доля. Бачиш, не зовсім всесильний.

— Ви і справді — чародій!
Северин довго молився та просив у Бога щастя. Від поводиря він від-

мовився, попросився жити до своєї хати, от тільки сусідки йому допо-
магали. Ось і чародійна зима надійшла. Чого чарівна? — та то ви діда 
спитайте, начаклувала старому багато чарівних завдань, та й таких, що… 
Самі побачите.
1  «Нема в світі Правди, Правди не з’іскати...» — українська народна пісня, записана  

П. Кулішем.
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6. Лірникове відкриття

Ліг лірник до сну, та сон його не чіпає і все липкий піт стікає долом, 
котиться до шиї, пронизує спокій наскрізь. Молиться старий Северин й у 
Бога просить: побачити хоч на мить свою Марисеньку. Із тим, знесиле-
ний, засинає…

Сниться йому луг та село, те село в Карпатах, де з Марією провів до-
вгі та пристрасні три дні — коли вперше поїхали разом. Бог дав старому 
таке покарання: не бачити нічого наяву, тільки у снах, а там — усе яскра-
ве, гарне, миле. А як тоді поїхали, то жили в долині, ввечері любилися. 
Та й так, що такої пристрасті ніхто до того не видів — ні золотенька не-
винна Марічка, ні її любий коханчик, що мав не одну спідничку в себе в 
кулачку, хоч і сором’язливим був… 

 Зранку встають — роса на босих ногах тріпоче, ніби ніхто її до того 
роками не збирав. Бо, кажуть, як добрий Господь Біг посилає людям 
росу, — вони можут вмитися та себе очистити, а як грішними стають, то 
та роса в дощ перетворюється, а потім злива періщит…

Аж ось спогади у сні змінюються іншою ілюстрацією. Сниться лірни-
ку гроза, чує — ніби то шось стука. «І шо то за предиво?...» — думки роз-
пливаються і страх захоплює старого. Проте він опановує себе і молиться 
уві сні. Вже й «Отче наш», і «Вірую», й «Богородицю», і «Да воскресне 
Бог»… 

Місяць світить холодно-лячно, ніби думає, шо зробити з тим гуцу-
лом? Чи то пошкодувати, чи залити світлом — нехай нарешті прокинеть-
ся. Уві сні до лірника приходить Олюня. 

— Дідусю! — дитина торкається лірника, і йому враз стало чи то 
лячно, чи млосно — сам не знає. — Лірнику, то я Вам за рученьку вашу 
Марисю привела. Йой, то Ви пам’єтаєте: же в цей день багато років на-
зад брали її за дружину. Зараз Ви, діду, на мить побачите Марію. Кажіть 
швиденько, що хотіли.

Тільки лірник хоче щось сказати, аж у сні йому виникає страшна 
картина, гейби він стоїть у самому низу того провалля, куди нещодавно 
хотів плигнути, і дивиться вгору. Яскраве сонце засліплює старого, він 
закриває очі, а коли знову відкриває, — бачить свою дружину. Уже й 
перехреститися хоче, бо страх заходить у найдальші закутки свідомості, 
душить і не дає дихати. Невже він зараз сягне вгору, на самий вершечок 
тієї скелі, а поті різко впаде в прірву?

 — Хрестися, Севериииине, — лірник чує голос Марічки. — Хрестися, 
бо я в Бога за пазухою живу, Бога маю в серці. А в раю, там — файно… 
Лиш єдне тобі мушу сказати: ти не думай більш про те губство, прошу 
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тебе, хай Бог мене чує. Бо як ти то вчиниш — Господь тебе не простить. А 
я мушу йти, мій любчику, туди, де пташки співають, а від райського сон-
ця розквітають найкрасивіші дерева. Йду в світлу мить сонячного руху 
людських планет, та й не орбіт навіть — серця. А ти не забудь мене і 
знай: маєш ти ту на Землі ше одну місію, та й яку! — лиш пан Біг знає. 
Скажу тобі тільки: остерігайся весни, втікай із гір, а як літо наступить — 
вертайся. Я завжди буду поруч, і знаєш, мій голубе, я тебе… люблю…

— Як, голубко? Не лети, постій, зачекай, прошу! — Северин забуває 
про свій страх, зачинає стогнати, ніби ’йго сіпає рана. З тим і прокида-
ється.

Лірнику тяжко й боляче, бо коханої вже немає поруч. Заснути Севе-
ринові не вдається, тож він вирішує ревно молитися до світанку.

Зранку старий вже чекав на Олюсю. Прибігло дитя ген після сходу 
сонця. Навіть до хати не дочалапала — вже ніжками порохи ялозить: 
діду, дайте цукерка! Маленька дитина поводить себе так, ніби вночі в 
сон не приходила й не говорила мудрі речі.

— Діду, дідусю! То Ви, певно, ніч не спали, що такі заспані? Вставай-
те, надворі новий день!

— Та й справді, Наливайку, вставайте!— то вже інший голос, а дід 
же й не бачить, лиш то чує. Прийшла мачуха Олюні та й заходилася діда 
будити:

— Наливайку, шо то Ви ше думаєте собі? Підйом!
Северин поволі підвівся, умився — своя ж хата, натоплена, ніби й не 

вогка зі вчорашньої ночі, тепла, мила. То й сам собі раду дає, тілько от з 
готуванням — біда. Згадав те, що казала ‘йго кохана Марисенька вночі. 
Але вона ж попереджала про весну. Чого би то?

«Шо то за думки такі розкидані? Мабуть зі сну», — міркував старий.
— Мо’, Вам шось принести? — мовила дитина. 
— Ніц не тре, яскулечко. Хочу побути сам. 
Сумні думки обволокли його сиву голову, й на чолі з’явилися ще 

більше зморщок — болю.
— Дівчатка, то нині робочий день, тре працювати. Щось я забарився 

і, певне, ше не прокинувся. Йдіть, мабуть, і роботи допіру ой як багато 
маєте!

— Діду, а хочете я Вам шось скажу на вушко? — дитина занепокої-
лась.

— Олю, та шо ти собі надумала? — здивувалась жінка.
— Те й надумала, мамцю. А Ви, може, йдіть собі , мо’, корову не до-

доїли?..
— Та шо ти собі тут дозволяєш?! Бігом д’хаті! — і неня гнівно звела 
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чорні брови. Та як таке бачено, щоби дитина не слухала старших!
— Пусти, мила, мою яскулеку, на хвильку.
— Ну, хіба що на трішки, — пом’якшала жінка. — Тілько Ви ото мені 

дивіться: якшо шось погано, то кажіть… І не забивайте Олечці дурним 
голову, й так хора буває, бо таке меле! Шо, бачиш-но, в минулому жит-
ті вона була іншою дівчинкою. Хто таке чув? Гой-гой! Людоньки добрі! 
Нема до тебе прута, той «солод» із голови висмикнути.

— Йди собі, жінко, з Богом. Ми розберемося, — Наливайко був не в 
настрої. Знав, шо дитина підтримає й розрадить, а головне, язик за зуба-
ми триматиме. Не те, що її названа неня.

Жінка пішла, не зачинивши за собою дверей.
— Теперки можеш казати, Олюсю, — і дід відкинув гіркоту думок. 
— Та що ж тут казати, дідо Северине? — він, вслухавшись у голос, 

відчув іскру таємниці ув очах дитини. — Мені Марися за Вашу сліпоту 
розказала. Прогнівили Ви, діду, Господа Бога. От Вам за то й покарання. 
Єк зможете нині відробити свою провину, ревно молити си та й людям 
помагати — то й видужаєте. А ні — то до скону сліпим будете.

— Звідки ти то знаєш, дитино? — лірник ледь дихав. Уже давніше 
знав, шо його незрячість — непроста, як непрОстий і він сам. Усе дається 
Богом задля чогось.

— Я, Северине, зовсім не дитина. Але то — не справа сьогоднішньо-
го дня, — й розмови Олюні були такі дорослі…

— Як то так, малєньство? Шо ти ото говориш? — Наливайко аж спо-
полотнів. — І чому я раніше не бачив тебе наскрізь, скажи? То ж не про-
сто так, правда? 

— Ви праві. Але я не можу більше сказати, вже пробачте мені. Єк 
прийде час, то розповім, — відчувалося, що мала засмутилась.

— Так, — і Северин замислився, — мудрий то я мудрий, аж допе-
трати того ніяк не можу. Думай, думай, грішна твоя голово!… — дід зо 
хвилину-дві сидів у роздумах. — Ага! Тілько теперечки згадав!

— Кажіть! — мала зацікавилась. 
Лірник зважив «за» і «проти» й навіть за своє горе на мить забув. 
— Твоє ім’я, внуцю. «Олюся» має стільки похідних-скорочених: Оля, 

Оленька, Олюша, Олечка, Олюня, Ольча, Олюля… Походження імені 
науковці називають чи то слов’янським, чи то скандинавським, — лір-
ник почав щось тараторити, дитина не здатна була зрозуміти, що. — 
Чуєш, доцю? Коли моє маля мало на світ народитися, ми десятки імен 
із Марисенькою вигадували, шукали, вишукували. То мені твоє ім’я 
запам’єталося. Бо я ж багато читав і пам’ять тоді мав не таку, як ото за-
раз, — а дуже добру... Кажут, же спочатку ім’є Ольга з’явило си в Сканди-
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навії як Хельга, то походило від варіянту імені Олег. У перекладі зі скан-
динавського Хельга означає … Свята, велика… Господи Всемогутній! — і 
Северин аж сів. — Ти — свята. Так? Мені тебе Бог післав. Ти свята дитина 
Світла, та, яка випереджає розум своїх однолітків. Але до чєго тут віра? 

— Лірнику, що ж Вам скажу? Ніц не додам, — навіть не подивувала-
ся тим словам дівчинка. — То ВИ розкажіть. 

Знала Олечка, що все те, шо дід нині скаже, — чудово, прекрасно. 
Але то не про неї. Чи, частково, про дитинку… 

— Єк скажу вумними словами, зрозумієш, правда? Шо мені старому, 
немічному, незрєчому робити в такий мороз? Пічку топити та й розпо-
відати. Сідай, бо то довга розмова. Мачуха твоя не чекає на тебе, бо має 
багато роботи. Вмощуйся, розповідатиму.

— Давайте, дідо Северине! 
— Отож-бо й воно, мав я нагоду колись, ше в юності, читати різні 

журнали. «Успіхи хімії» був моїм улюбленим, бо наче я й не дуже за-
хоплював си хімією, хоч і вчив си на хімічному, а все ж… Потим до мене 
вже зовсим недавно у руки потрапили підписки журналів із Франків-
ської бібліотеки. То Зося, бібліотекарка, шо в долині живе, старі журнали 
несла. Нашо вони їй були? Хотіла ними піч розтоплювати. Добре, же я в 
магазин вакурат1 йшов, побачив, єк вона їх виносила з чоловіком д’хаті. 
То й забрав. Тягнув, єк проклятий, усі кілограм із шість-сім на гору. Тогди 
навіт забув про склєп. Там були і ті ж «Успіхи хімії», «Наука у фокусі», 
астрономічні «Небосхил», «Звездочет», радянський той. Єк ти в мене 
така вумна, дитино, то всьо зрозумієш. І про себе почуєш: розкажу про 
дітей індиго.

Мала посміхалася. Дід то шкірою відчував. Вже й про очі незрєчі за-
був, про усе. Взявся до улюбленої справи — розповідати. Аж ліру до рук 
узяв, та схаменувся: то ж не думу співатиме. 

— Мовитиму про тих дітисьок. Вони — непрОсті. Ше з раннього віку 
знают про своє завдання на Землі. Деякі люди ген-ген собі на кінці жит-
тя ніц не второпают, а ті діти — вумні. Коли індиго (бо то їх так назвают 
науковці) народжуются, то їхні матері не відчувають болю. Отак, доцю. 
Мо’, то мені здається, шо ти мене розумієш? 

— Розумію. Тільки прикидаюся звичєйної у селі, жеби не показували 
мене, єк диво дивнеє усім. Ви думаєте, хто, крім Вас, ше помагає з хо-
рими різними? То я. А Ви рентгеном бачили, та свою і мою долю не зна-
єте. А я знаю. Не просто Ви астрономією захопились. Була на то причина 
Господня. Колись взнаєте…

— А нині про що говоритиму, доцю?

1  Вакурат (гуц.) — якраз
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— А теперки — про генія Моцарта.
— Нічого собі, — якби дід не сидів, то, певно б, гепнувся на підлогу 

від здивування.
— Я … Я ніколи б не подумав, же ти, яскулеко…
— Що я що? Думки читаю? Може… Думаєте, не знаю, єк мене ма-

чуха не любит? А? Знаю… А няньо заступаєт си. Та то — байка. Кажіть, 
більше не читатиму тего, же думаєте.

— Одним із таких диво-дітей називали Моцарта. Я й про компози-
торів троха читав. Якщо ти згадала про нього, то, мабуть, шось у музиці 
тямиш. Отож, він був генієм, і те, шо хоче стати музикантом, — зрозумів 
ше у 3 роки. Моцарт не мав дитинства, його юність була короткою, й він 
швиденько згорів, навіт не дожив до сорока років. Через то, же не ба-
вився, єк то робили інші хлопці у 3-4 роки, а писав музику, давав багато 
всіляких концертів, — коли був дорослий, то вів себе єк дитина. Гені-
яльний хлопчик, яким захоплювали си всі — не зміг порєдкувати своє 
життя. І навіть та його натура «індиго» не врятувала. У житті тей компо-
зитор був непрактичний, хоч і писав оперу за оперою, та йому легко усе 
давало си. Як то кажут, натхнення приходило хутко. Але так, єк і музику, 
що він ще любив, дитино? — І дід нашорошив вуха, бо слух нині у нього 
був загострений.

— Любив картярські ігри та гру в кості.
— Точно. Може, ми б ниньки мали ше й більше різних його творів, 

але Моцарт записував деякі свої симфонії просто під час гри в карти, на 
перших папірчиках, шо потрапили під руку, а потим не всі ті папірці від-
находив. А ше його смерть була таємничою. Бо ж останній твір — «Рек-
вієм» — був написаний за дуже дивних умов. Але то вже інша історія. 
Головна версія його смертИ, яку обсмоктуют люде, шо ‘йго отруїв інший 
композитор — конкурент Антоніо Сальєрі. Ми ніц не знаємо, бо Моцар-
та поховали у спільній могилі. А от ше таке, доцю. Я от читав десь, дуже 
мені запам’єталося, зараз згадаю, про хлопчика… Розповідало дитя, шо 
колись у минулих життях жив на Марсі, та знає, шо ця планета населена. 
Але після страшної катастрофи вона просто втратила атмосферу, а жите-
лі, шо вони вижили, сховали си в підземних містах. Коли та нещєсна чи 
то щаслива дитина була марсіанином, то часто літала на Землю. Хлопчик 
навіт керував космічним кораблем!

— Вундеркінди, доню, мають надрозум, то — Діти Світла, або Діти 
Універсуму, єкі бачать ауру, мають надзнання, вони хутко освоюют нову 
інформацію. Ше, кажуть, їх учені поділили на чотири групи, але то таке, 
люди собі надумали. То — гуманістам, гейби, подобаєтся цікава книга; 
концептуалісти, чи то як їх там, — дід силився пригадати собі тяжке сло-
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во, — що маніпулюють дорослими; художники — творчі діти, а є ті, шо 
живуть у декількох вимірах разом. От вони, певно, і є найсильнішими.

— Гой-гой. Ви таке цікаве розповідаєте! — й Олечка аж підскочи-
ла. — Ладно мовите, стілько знаєте, пам’ятаєте, шо мені аж самій кор-
тить то всьо перечитати. Не відала, же Ви ше й про музику шось трохи 
чули. Багато цікавого, але то всьо не те… Чи частинка, ні, не так. Шось 
із Ваших слів правда, щось Ви не відчуєте, бо Бог Вам не дасть. Я знаю 
більше, діду. Тілько мачусі й таткові не кажіть… І, як рідна мама, може, 
дасться чути, їй також не розповідайте. Знаєте, я на неї не гніваю си, шо 
вона по світу десь блукає, я знаю, шо то така моя доля… Не кажіть тілько 
про мої знання… — благала дитина, бо знала, що скоїться, як про її ро-
зум дізнаються інші. Зникнути для неї було б найлегше. Проте Олюся не 
хотіла того робити. 

— Добре, мовчатиму. Я ж тебе, як донечку рідну, люблю, яку в мене 
Бог забрав… 

Серце в Оленьки затьохкало, ще мить — і розплакалась би. Та де 
тамки, мовчить…

— То тебе треба віддати до навчання у якусь спеціяльну школу, — 
після незручної паузи мовив лірник.

— Я поки не хочу, мені й так добре, комфортно. На горищі я знайшла 
мамчині книжки, там і про художників, і про філософів, і по історії багато 
всього є. Єк ніхто не чує, й не бачит — вночі читаю. А єк бачит — кажу, 
шо шукаю знимки нені, та й так. Поки знань вистачає… Також цікавлюся 
астрономією… — дівчинка затнулася… — Діду, Ви — точно хімік? 

Замилювала очі дитина, а насправді — половину вигадала, хоч і 
мала відношення до світлих істот.

— А не рано тобі такими серйозними речами захоплювати си? Хоча… 
Як Пан Біг дав знання, значить — так має бути, — лірник замислився і, по 
короткій паузі, мовив: 

— Я знаю одне, яскулечко: ти рідна моєму серцю й тебе пан Біг при-
слав, аби я… — він не договорив. Як не договорила хурделиця, розпо-
відаючи щось вітру, що впустив сніг у свої володіння. 
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7. Северин змінює себе й світ
 
Сидить лірник у старій хаті — вже й зима розкуйовдилась: вітряно, 

холодно, сніжно, лютує останній місяць зимової пори. Падає терпкий, 
важкий сніг, а то ж нині лютень1 в Карпатах. Вийшов Северин надвір, пса 
коло себе тримає — щось розгавкався Бровко, та чому ж це? Бачити — 
не бачить, лиш серцем відчуває: зараз буде щось цікаве.

— Гей, діду! — Десь за хатою пролунав чоловічий голос. 
— А хто це з порогу кричить, ніби по-нашому здоровкатися не вміє? 

— питається дід у відповідь.
Сніг — скрип-скрип… От якби Наливайко міг побачити чоловіка, що 

прийшов, але ж… 
— Слава Ісусу Христу! 
— Слава навіки Богу! — і собі відповів лірник. — Що тобі потрібно, 

легіню? Як із миром прийшов, то ходи — поговоримо. Бо ти, чує моє 
серце, не з цієї місцини. А як воювати надумав, — і дід насупився, — то 
мій друзяка за одне моє слівце з тобою розквитається. 

— Ой, Северине,— хлопець вже й пошкодував, що завітав, та все ж 
пересилив себе і продовжив: — Та я до Вас із миром, абощо. Дай, ду-
маю, до доброї людини зайду. 

— Шо ж, єк так, то чого мерзнеш — заходь…
Легінь змерз не на жарт, але тримався добре. Зайшов до діда і аж 

усміхнувся — тепло… Та й розпочав розмову:
— Звати мене Остапом Гаєвським, я приїхав зі Львова. Хочу Вас за-

кликати на фестиваль, шоби Ви на лірі пограли, як ото колись років із 
п’ять назад приїжджали. Й щоб показали всю красу старовинних дум. Бо 
ж, бачить Бог, уже майже забуті ці перлини автентичної музики. 

Хлопець мав зніяковілий вигляд. Був одягнений у легку куртку, не 
по сезону. Дід то буквально спиною відчував. Але ще й запідозрив щось 
неправильне. 

— Ти про Бога, сину, мовчи. Бо єк брехатимеш мені далі, не буде з 
тебе ні швеця, ні кравця, як Тарас Григорович казав. То шо ж, заходь-грій-
ся, єк не боїш си старого діда... «…із нефайними думками», — роїлося у 
голові, але він промовчав.

— Ходи ближче, — намагався простежити пучками пальців риси об-
личчя хлопця, — я — незрячий, тому пробач мені, мушу «почитати» твоє 
обличчя. — Розкажи, чого в таку далечінь, до нас, у Розколів йти самому, 
та ше й в таку негоду?

— Та шо Ви таке кажете? — Очі бігали туди-сюди. — А дід брехню за 

1  Лютень (гуц.) — лютий.
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верстку, як то кажуть, нюхом чув. — Втім… — Хлопець задумався. 
Остап вже освоївся у теплій хаті, що пахла травами та спокоєм. Яки-

мось таким спокоєм, який буває лише в Карпатах, та таким, яким тіль-
ки старі люди володіють. Тут відчувалася мудрість років. Яким дивом то 
було — легінь і сам не відав, може, то через стереотипи, чи ще яку фе-
неберію. Проте запах старості перебивався чимось іншим, зовсім ні на 
що не схожим. А дідусь вже кілька тижнів майже сам хазяйнував. Лиш 
раз на день до нього приходила Олюня — приносила їжу на цілу днину 
й про здоров’я допитувалась. Могла й Євгенія завітати, поприбирати та 
словами приголубити, пиріжків щойно напечених принести. Бувало й 
таке, що за допомогою зверталися люди, але ж не в таку снігову пору! 

Северин про свої справи відгукувався сухо, особливо намагався не 
говорити про біль із Олечкою. 

— Без змін, яскулечко, — казав, як відрізав, старий. І далі на дримбі 
вигравав. А шо взимку робити в горах?

— Варганю-он, — каже, — йди собі, дитино! — голосом тягнув бур-
дон й вишивав візерунки на дримбі. Виходило дуже гарно, навіть трішки 
чародійно. Про свої слова, що їх Олюні сказав за її здібності поволі за-
бував, чи то просто не хотів нагадувати.

Олюня дивилась на лірника, та й собі вмощувалась, не зважала на 
те, що він відсилає її додому. Знала дівчинка, що сум його зсередини 
гризе, та й такий, шо нічим його не виведеш... Але знала Оля, що ще час 
Северина не настав, хоч він і сам хотів собі віку вкоротити. Не питала 
Олечка, чом дід такий тускний, знала ж… Вмощувалася тихенько і клу-
бочком, як кошенятко коло нього мостилась. Очі допитливі — розкажіть 
про усе-все, на що лірник лишень сумно посміхався у сивий вус та й мов-
чав. А що допитлива — дід спиною відчував.

— А жеби ти, діду, видужав! — казала та бігла собі. Щаслива дитина.
— А жеби я видужав, на Небесах…

— Що-що, Северине? Ви про щось задумались і вголос про Небеса 
казали, — хлопець зацікавлено спитав у діда, бо той щось бурмотів собі 
під ніс. — Та нічо, сину. Остапе, старий я, та й згадую. Мовлю з розумною 
людиною, тобто із собою. — і він хитро посміхнувся, прогнавши від себе 
прикрі думки. — Та нічого, сину. Кажеш, на фестиваль варто мені, старо-
му, поїхати? Аж ді Львова? Та то ж цілу нічку їхати… Далеко. Несерйозна 
це причина для старого гуцула свої гори кидати. Знаю я трохи про тебе. 
Ти мені байки не розказуй. Тут д’хаті тепло, я тобі свій сардак зазичу. 
Шоби ти собі добре зігрівся, і потім у лікарні зимні Карпати не прокли-
нав — маю якраз для такого випадку гуцульську самогонку, справжню! 
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Таку, про яку легенди ходять! Ото скажу тобі таке: ти ніде такої не кушту-
вав. Бо то лірницька, свята, її сам «доктор виписав», єк холодно, а дід 
сам гнав, єк ше зрячий був.

— Давайте, із задоволенням! — одразу погодився Остап. — Чесно 
кажучи, я не п’ю, але тут така справа! Розкажіть, Северине, як знаєте, 
чого я видряпався так високо в гори, не побоявся ні снігу, ні морозів лю-
тих. 

— А чого ж, легіню, скажу тобі. Лиш дістань у мене в старій шафі не-
хитрий пожиток. Те, шо мені на обід зоставили. Й самогонку принеси.

Розмістившись на тапчані, дід мовив:
— Отож, звати мене Северином. Ти вже то знаєш від пожильців, що 

гостювали у моїх сусідів. Кличуть Наливайком. Може, того, шо так, як 
ото тобі наливаю, а може того, шо козацького роду? — і дід знову по-
сміхнувся. — П’ю до тебе! Жеби ти був здоровий! Ти і твоя сестриця!— і 
перехилив чарочку. 

— Звідки Ви знаєте про… — хлопець аж очі витріщив, та змовк. Усе за 
порядком має бути. — А шо то за традиція така? — Остап вологі серветки 
із наплічника дістав, витер руки і вже пити надумав, але ж цікавість бере 
гору! -— То так у нас на Гуцульщині заведено: як хто п’є горівку чи само-
гонку, хреновуху, бурячівку, нафтівку, чи ше яку, — то гуцули сідають в 
коло і частуються із однієї чарочки, бо всі ж — одного роду, від Адама 
і Єви пішли, всі брати-сестри на Землі. І ти мені — також брат. Так ото, 
сину, кажу тобі: як хтось п’є, то отому, хто сидить коло нього, бажають 
«щєстя-здоровля», і так далі, по годинниковій стрілці зичиш наступному.

— Фе, то ж антисанітарія якась! Як Ви то робите? Я би не зміг… Але 
шо вже робити, як таке діло… — і він наперед скривився, як середа на 
п’ятницю. — Тоді п’ю до Вас, Северине! Шоби Ви знову стали зрячим. 

— Гой, спасибі тобі, хлопче. Та ж Господь Біг усе бачить і знає, єк йому 
ліпше. А ти, Остапе, де такий чемний взявся на мою голову? — незрячі 
очі ледь не пустили сльозу, така міцна горівонька була. — «Ой горівко 
біла-біла, як ти мені надоїла». Чув такої пісні, ге?

— Ні, діду, аж ніяк не чув, але ж то сороміцька, так? Ми таких пісень 
у Львові не співаємо. 

— Що ти верзеш, легіню? Ше й як співаєте, то тіки такі синки, єк ти, їх 
не чули. Ну але то вже єк собі знаєш. Тобі Бог суддею буде. 

Може, за іншої нагоди хлопець би образився, проте мав велику 
справу до діда. 

— Хто тебе, легіню-Остапе знає, може, тебе пан Біг мені посилає єк 
випробовування, а чи, може, допомогти хце. Нє вієм, нє вієм… Отож, 
розповім тобі таке. Ти слухай, але не перебивай. Добре? 
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— Добре, лірнику. Як скажете, Ви ж головні, — хлопець уже змирив-
ся й навіть не смикався. Хоч і закусити за правилами варто було, але… 

— Прийшов ти до мене, сину, щоби поміг я тобі із сестрою, бо хворіє 
бідося, та й так тєжко! Лікарі-скоти, іроди, познущалися над нею, тілько 
грошей їм подавай! А най їх качка копне! — і старий ледь не обпалив 
рукою хлопця, такий лютий був.

— Свят-свят, — продовжував старий, похопившись, — що я таке 
мелю? Най мене Бог простить, а тих лікарів покарає. Бо вони й хороші 
бувають. А є ескулаписька, які в пеклі горітимуть… Знову я верзу казна-
що. Ти пробач старого. Сестричку твою Вікторією звати.

— Як Ви то взнали, діду? А її ім’я? Це ж — космос!
— Ой, не питай, синочку. Космос не космос, а я в ті зоряні світи не 

дуже вірю, бо мало про них знаю. Чи не мало? У Бога вірую, і ти мусиш 
повірити, бо то буде зле, як твоя Вікторія… — і він запнувся, та невидю-
щими очима втупився в молодика. 

— Єк я ше був зрячий, — продовжував лірник, — то бачив людей на-
скрізь і вмів долі розкривати. А теперечки — лиш трохи відчуваю… — і 
він провів рукою по спині Остапа. — Отутечки, — каже, — тебе болить.

— Ой, болить, що правда, то правда, та терплю, нема часу до лікаря. 
То сестричці тре доктора, не мені. 

— Старий тобі допоможе, принаймні, постарається. Але ж ти не за 
тим, легіню, прийшов, правда? Нині ночуватимеш у мене, єк схочеш. Не 
бійся, моя хата захищена від усілякої нечисті. Спати тут безпечно, спо-
кійно, а песик мій тебе не потурбує, він уже до тебе звик. 

— Хотів би у Вас зостатись, але ж Ви поможете моїй сестрі, правда? 
Скажіть, я Вас прошу! — і в його голосі почувся вогник надії.

— Кажу тобі, легіню: я спробую, бо не знаю, як воно піде… Дай мені, 
Боже, сили. Так от, я ше не закінчив. Зараз повідаю про те, шо мені Гос-
подь Бог розказав оце зараз про тебе: ти — не просто людина, ти обра-
ний, а знаєш, чого? Ти ж прекрасний історик, синку. Я тобі більше скажу, 
колись відкриєш таємницю — вона нашої України стосується, — та дуже 
важливу! Не маю я права цього знати, якщо мені Бог не розповідає, — і 
лірник поринув у думки. 

Остапа взяла цікавість:
— Он воно як, Северине… А Ви з Богом говорите? То не казка, а 

справді? 
— Та де казка? Май совість, хлопче. Але це — моя таємниця, не го-

вори нікому ві Львові: бо скептики не повірят, а ті, шо знають, шо то — 
правда, будуть до мене «стадами» їздити. Старому то не потрібно… Бо, 
знаєш, сину, єк то тяжко ото тую енергію роздавати людям? Потім усе 
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тіло болит, ніби важку роботу мав. А я вже старий та й немічний, то мушу 
набиратися сил. Отож, мовчи, нікому-нікому. Чув?

— Так-так. Як риба, мовчатиму, — в Остапові поки що говорив скеп-
тик.

— Чекай-чекай. Я ше зара дещо розповім. У твоєї сестри якась така 
дивна хвороба… Я не лікар, щось вона мені із червоним кольором асоці-
юється. І з вовками, бо така страшна, єк вовк. Ага, зараз… 

Северин ніби згадував щось чи думав: його незрячі очі пронизували 
повітряний простір. 

— У сестри твоєї є тая хворь — червона вовчанка. І жеби її позбутись 
— тре багато літ, а чи зникне — не відаю… — і дід підняв палець угору, 
та й незрячими очима подивився в небо. — Але на все воля Божа. Мо’, 
залікую.

— Лірнику, а шоб Ви знали, як файно мені було до Вас їхати! Не пере-
живав, що відмовите мені. А поїзд — він ніби чарівним здавався. Чи то 
я просто в купе в Карпати їхав, як пан, чи то тепло було. Не знаю… Але… 
Якась така енергетика була! Я сам не вірю в те чаклунство, магію… Але 
поїзд якось грів мене ізсередини, навіть обпікав теплом. Бо один мій 
друг, коли вони із друзями в Карпати їхали, розповідав, що зустрілися 
йому у вагоні цигани і чоловіки сумнівної зовнішності. Він їхав оцим най-
простішим, котрий близько 12 гривень коштує, там, де незручні лави, Ви 
ж, певно, знаєте? — запитально мовив.

— Знаю, Остапе. До чого ведеш? — Дід насупив брови.
— Так от, цигани собі у вагон зайшли, простирадлами брудними під-

логу застелили і так їхали: а їх було геен як багато! — І хлопець, уявивши 
ту історію, аж сам здивувався: — Потім друг розповідав, що вони ще й 
співали під гітару, що вона стрій не тримала, а пізніше безхатченки при-
лізли. Смерділи, що ой-ой! Я би коло них не сів, краще би всю дорогу 
стояв! Фу, гидко! — він аж скривився.

«Педант», — подумки відзначив дід, а вголос мовив:
— Ти, сину ні від чого не зарікайся. Бо ніхто не знає, який він буде в 

житті. Так шо шануй усіх.
— Шо ж тут скажеш? Можу вам тільки розповісти, що я своїми очи-

ма бачив і своїми вухами чув, як мале циганча бринькало рок-н-рол. Та 
воно здібніше від деяких співаків. А долі от немає, бідацтво.

Северин було згадав про свою долю, та вчасно схаменувся: горілка 
робила своє. 

— А от ше таке цікаво: чого Ваш хутір Розколовим зветься? Мені про 
нього ше один мій колєга розповідав. Він якраз близько коло Вас гостю-
вав. Але від чого пішла назва «Розколів» — не знає. 
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— І сам я достеменно не знаю. Проте чув, що ніби колись, ще за часів 
царя Гороха, було таке, що дві гори розкололись і утворилась місцинка. 
От її так і нарекли. Але то така, як то кажуть по-науковому, неправдопо-
дібна версія. Про неї також розпитували етнографи і етномузикологи, 
шо сюди приїжджали. От я їм те ж, що й тобі розказав. 

— То Ви, певно, багато легенд знаєте?
— А чого ж ні, сину?
— Може, розкажете? — Остапу також самогонка в голову вдарила — 

на розповіді потягнуло.
— Та, певно, те ж знаю, шо і ти. От про Довбуша всі туристи в нас 

питають. Хочеш, розповім?
— Ану, ану, Северине! Чи ця легенда схожа з тією, що я читав?
— Тоді тако: я розповідатиму, а ти лягай — трішки відпочинь. Зараз 

тільки мазі дам, розітру спину, й тобі має потім трішки легше бути. Бо 
то від сидіння за комп’ютером і малорухомого способу життя. Спортом, 
певно, не займаєшся…

— Та колись ото займався, але перестав. Часу нема.
— Чьіс1 знайдеться, єк ти чогось хочеш. Треба, треба обов’єзково: 

коли в тебе хвора спина, то потрібно хоча б плавати… Я от в твоєму віці 
багато чим займався. От, наприклад, екстремальним спортом — тягло 
мене у гори… Ти не дивися, шо нині я такий немічний став. Й не думай, я 
ще можу приручати стихії, розганяти хмари, накликати грозу… Вірніше, 
міг. Поки не осліп. І, чуєш, мені не тільки руки в поміч ставали, але й очі 
теж… Ой, Остапе… Я, єк завжди, заговорився. Тре тобі буде масаж зро-
бити кілька разів, я то троха вмію робити, але ж не професійно. Ти собі 
вмощуйся. А я заразом із розтиранням буду мовити, — і він заходився 
лікувати легіня. Що то значить — цілитель. Одразу до справи взявся. Все 
йому людям допомагати.

 — «Ой попід гай зелененький
Ходит Доубуш молоденький…» , — завів гуцульською лірник.
— Тако було діло. Олекса Довбуш — то відомий опришок, його люди 

називають героєм із народу. Кажут, шо народив си десь в Коломийсько-
му повіті. Ше розказують, же легінь був калікою, не міг ходити до шести 
років. А єк йому стукнуло шість, одного дня сидів Довбуш на призьбі й 
побачив, як телятко душиться шворкою. Уздрівши то, доповз до того те-
лєти й спас його. З тего часу добрі люди кажут, шо почав ходити. Тогди й 
помагав своїм по хозєйству: кутав маржину, пастухував. Чи тобі все ясно, 
сину, тею говіркою, шо мовлю?

 Так, — втомлено мовив Остап. — цікаво! 

1  Чьіс (гуц.) — час.
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І розігрітий дідовою маззю, вмостився зручніше, підіткнувши собі 
ковдру. 

— Є й така історія, — продовжував Северин: — коли Довбуш був 
пастухом, то уздрів щезника. Всі легіні, шо були з ним на полонині, 
мали з собов зброю. Єк побачив нечистого, то й вистрелив у нього з 
рушниці. Тогди із неба спустив си ангел й сказав, же він проживе недо-
вге життє, але все ж буде народним героєм, і помре від ярої пшениці 
і свого волосу. Опісля того він довго думав-гадав, шо би то мало озна-
чєти. Але у гуцулів нема часу на філозьофію, хоч вони й дуже мудрі, бо 
є багато роботи. Отож Олекса, як і його батько, працював ковалем. А як 
вже став більше віруючим — будував церкви. Одна з них нині знаходит 
си у Космачі. Закохався легінь у файну гуцулку Марічку. Най Бог боро-
не, як ото я в свою жіночку любую… — Северин на мить зупинився, але 
мовив далі. — От і весілля гуцульське мали б грати, та перед тим, єк 
звінчатися у храмі, обов’єзково тре було посповідатися. 

На ту службу приїхав пан Яблонський зі своїм сином. Сподобав він 
собі Марисю, бо вона була дуже ладна дівка. Наказав своїм слугам, 
шоби Марію схопили й привезли до ’йго оселі. Опришка це розлютило, 
то, уяви собі, же вбив того молодого чоловіка одразу коло церкви, бо 
такий горєчий був. А потім опришок утік в гори.

— Довбуш бачив, єк багаті згущали си над селянами. Й тоді сказав, 
шо буде проти них бороти си й їхні гроші бідним роздавати. Кажут, же 
коли він у гори втік, то уздрів старого опришка, котрий помирав. Загін 
того чоловіка розбили пани. Він сказав Довбушу, щоб той зібрав загін 
опришків. Олекса так і зробив, почав грабувати панів, відбирати в них 
золото і маржину, й віддавав то все бідним. Та в один день батьки Ма-
рисі примусили її одружити си із заможним гуцулом Дзвінчуком. Опри-
шок дуже тужив за коханою й часто до неї заходив, бо мав до жінки 
велике коханнє. Пани ж єкраз шукали нагоди, шоби Олексу вбити і ви-
рішили, шо їм із тим поможе Дзвінчук, тому вони підкупили тего бага-
того чоловіка. Олекса приходив до коханої тоді, коли багач бував у лісі. 
А чоловік Марії не мешкав си, змайстрував кулю, єка була набита ярою 
пшеницею. І волос Олекси був закладений в тій кулі. Шо цікаво, коло 
теї кулі провели дванайціть богослужінь. Єк то багач задумав робити, 
то заховав си на горищі. Довбуш знову до коханої прийшов, але вона 
його д’хаті не пустила, бо відала про це. А опришку то не сподобало си 
й він зламав вхідні двері. Довбуш зайшов, а Дзвінчук його підстрілив. 
Ти пам’ятаєш, єк у пісні як співається?
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— «Як поцілив у праве плече, 
А з лівого кровця тече…»
— Та й так… — дідові горілка розв’язала язика, що ладен би був ше 

розказувати з годин п’ять. 
— Вау, цікаво! То направду так було? — Остап хоч і валився від вто-

ми, а млосна пічка віяла теплом і заколисувала, проте слухав, ковтаючи 
кожне слово. Бо як гуцул уже береться розказувати, то все: реальність 
перестає існувати.

— Направду чи ні, а ніхто ж не знає, синку. Тож ти собі ниньки по-
думав: єк гуцул розговориться — ховайся в жито, а єк хлопеЦ з Поділля 
мовит — тут «пиши-пропало»! Лекція на три години….

— Ой, Северине! Все Ви знаєте… — Остап вже не дивувався. — Я, 
до речі, десь мав карточку, що на ній написано: «Камінь Довбуша». От 
скорше я їздив також у Карпати, то бачив ту красу. Й про неї є файна ле-
генда. Правда ж?

— Так, Остапе, — Северина вже не зупинити було. Розповідатиме 
хоч зо цілий наступний день. — Ото добрі люди кажут, що років зо 300, 
шоби довести свою міць, Довбуш відколов камінь від Чорногорського 
хребта і переніс його у Яремче. Говорят, шо в цьому камені було сховано 
таїну сили опришка. 

— Хлопче, скажу тобі секрет, — і він стишив голос, — отримає цю 
силу той, хто зможе зрушити з місця тей тяжкий камінь. Але поки шо тієї 
справи не вдалося виконати нікому. Хіба що, є таке пророцтво, — тут 
старий хитро всміхнувся, — що приїде зо Львова Остап, який виправить 
ситуацію.

— Ну, діду, Ви й даєте! Жартівник та й годі! — хлопець й собі посміхнув-
ся. — А якщо серйозно, в чому сила тих легінів, що з Олексою заодно були? 

— То — нерозвіданий факт, сину. Але є в легендах якась доля істини, 
бо опришки по-своєму готувалися до кожного бойового походу. Вони не 
влаштовували жертвоприношення і не складали молитов, а танцювали 
особливий магічний танець — «Аркан». Мабуть, ти про нього чув. Отож, 
у цьому танці керує один чоловік, який називається ватажком. Один 
керує, всі інші — його слухають. Аркан танцюють зімкнутим колом або 
півколом із топірцями в руках. Навіть я, хлоп із Поділля, навчився й’го 
танцювати.

— Ой, цікаво! Слухайте, а Ви, справді, — нетутешній? 
— Родом — так. Бо на Гуцульщину доля закинула мене давно, проте 

сам я — із мальовничого міста Городок, що на Хмельниччині.
— Лірнику, от я був у Кам’янці-Подільському, красивий історичний 

край, а екскурсовод також вів мову про Ваше рідне місто. Проте так, як 
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Ви повідаєте, — ше ніхто в моїй практиці історій не розказував — цікаво! 
— Агей, захвалив, легіню. Тогди вже поділюся із тобов згадками та 

легендами про своє місто. Ти як історик любиш точні дати й події, а ста-
рий ще троха шось пам’єтає. Отож, містечко Городок розташоване на 
схилах і в долинах мальовничої ріки Смотрич. Саме місто було засно-
вано ген аж у 1362 році. Се той період, коли литовсько-руські війська 
розгромили татар на річці Сині Води і… — Остап не дав лірникові до-
говорити: 

— … І Поділля увійшло до складу Великого Князівства Литовського, 
— завершив оповідь.

— Теперка і ти думки читаєш! Не перебивай, гарячий хлопе! — Се-
верин вже й увійшов у азарт розмови. — Але не гніваюся, бо ж передо 
мною — історик, єкий добре знає свою справу. Так от, у 1550 році місто 
спалили татари, але скоро ‘йго відбудували, — лірник замовк, замислив-
шись.

— Ага, щось таке пригадую, Северине. І ще місцевість, де знаходить-
ся Ваше місто, назвали «Козачою долиною». Кілька місяців тому я про 
неї читав. Саме тут, у долині ріки Смотрич, розмістилося військо Богда-
на Хмельницького, якщо не помиляюся, то козаків було тридцять тисяч. 
Звідси й назва — «Козача долина». Тепер більшу частину долини займає 
великий ставок. А от знахідок там було чимало, — Остап замислився, 
пригадуючи: — Здається, залишилися ґудзики, монети, уламки люльок 
(причому, як козацьких, так і татарських). А от, пригадую, що вчені зна-
йшли зброю та боєприпаси. Серед них навіть такі раритети, як пістольні 
і мушкетні кулі, а ще… — й Остап замовк. Замислився й за хвилю до-
дав: — …бойові козацькі бартки. До речі, я якось переглядав сторінки 
в інтернеті, то відшукав знимку козацької люльки, яку в тій місцині зна-
йшли археологи. Ох, якби Ви тільки могли побачити! Я десь собі зберіг 
на комп’ютер, то би показав вам.

Остап знову заглибився у своїх думки. — Пригадую, такі цікаві ті ко-
зацько-характерницькі знаки, чуєте, Северине? Десь я то вже бачив… Та 
не на речах, — знову вмовк, згадуючи подробиці. — Словом, усе не про-
сто так. Не просто Ви мені нині то все розказуєте! Бо ж і спина не болить, 
і спати перехотів — усе не просто! 

Лірник дуже страждав від своєї сліпоти. Але що ж поробиш…
— Хоч я не бачу, та шось дивне відчуваю, легіню. Та знаю: відповідь 

прийде не за один день. Бо єк Господь хоче достукатися до твого серця, 
він робит то поступово, навіює думку за думкою — і тоді докупи скла-
дається картинка. Теперечки в моїй свідомости пролетів образ. Ниньки 
розповім, шо мені прийшло до голови…
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Чарівник зручно вмостився, і, здається, одразу став дуже тверезим, 
бо як діло доходило до фактів — тут уже не до горівки. Старий ніби гор-
тав малюнки у свідомості і щось собі говорив. Але Остап боявся пропус-
тити бодай слово, тому дуже уважно слухав:

— У селі Купин, шо в Городоцькому районі, ріс Дуб. Та непрОстий 
був він: ‘йго заговорили характерники. У тей Дуб вдаряли блискавки, 
але рослина залишала си зеленою. І ось на пагорбі, де росло дерево, 
розмістило си військо вже знайомого тобі Богдана Хмельницького. Як 
говорят історики, для шатра Хмельницького козаки вибрали найбільш 
видне місце — коло Дуба. Є така історія, гейби до однієї з його гілок ота-
ман припнув свего коника. Зранку козаки побачили, шо листя на тій гілці 
обсипало си, а потИм вона всохла. Козаки казали, шо то поганий знак. А 
далі — ти знаєш.

— Цікаво, так! А яка доля нині спіткала це дерево?
— Не відаю, сину. Більше знати мені не дано. 
— Дякую Вам… Шось я від тих емоцій змучився, — поскаржився 

Остап, — а та Ваша мазь таки гріє, тільки от вона така липка, фе! — і він 
зморщився.

— Оце мужчина мені потрафив до рук, — лірника перекосило, гейби 
ниньки й не хвалив легеня надміру. — То я, старий, незрєчий, наосліп 
йому помагаю, розповідаю, а він ще й кривиться. Ти такий пецяний, дру-
же! А єк війна буде, шо робитимеш? Таких, як ти… На війну тре, як мого 
батька. Скоро забудеш, коли тебе востаннє маминим пестунчиком-син-
ком кликали. Та хлоп має бути сильним, витривалим, шоби дівок на ру-
ках носив, шоби ніц не боявся, і кулі міг на льоту ловити. Ну… Кхе-кхе, —  
і лірник схаменувся. — То вже я загнув…

— А що тут такого, якщо чоловік любить комфорт і гарні умови? — 
здивувався Остап. — Нічого я не мамчин синок. Такі хлопи сидять вдома 
і підтирають мамину спідницю своїми шмарклями, а я от видряпався до 
Вас ген через дві гори так високо! Шо Ви там казали про кулі? Мо’, про 
характерників згадували? — хлопцю раптом стало спекотно, й втому як 
рукою зняло. Шо то за дивні ефекти?

— Казав, — Северина ніби жаром сипонуло зсередини, — То козаки-
чародії, єкі могли затримувати час, ухилялися від куль, ше й билися, сто-
ячи на двох конях із двома мечами. Всьо, сину. Ти нині матимеш лекцію 
про козаків, — посміхнувся лірник. — А шо, вечір-ніч довгі, чого марно 
час тратити? Розповім тобі. Наспишся ше в своєму Львові. Оте, слухай: 
характерники — то люди, єкі володіли центром сили «хара». 

Остапу було цікаво, хоч майже все те, що лірник надумав йому роз-
казувати, він знав. Старий, певно, почне говорити про силу козаків, про 
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їхні походи і славу. А це будь-який історик вам розповість, навіть якщо 
ви його серед ночі розбудите. Проте юнаку хотілося послухати про іс-
торичні факти колоритною гуцульською мовою, та ще й цікавинок для 
себе почерпнути. 

Северин продовжив свою оповідь: 
— Скелі Хортиці здіймают си над степом, їх вік — коло трьох міль-

йонів років. Кажут добрі люде, же вершини — то тілько видима части-
на кристалічного щита, шо він колись перегородив шлях ріці. Частина 
води розлягла си рівно, але інша — пішла вперед, потік розрізав ка-
міння та скелі — він розтрощував всеньке, шо було на ‘йго шляху. Так, 
кажут, з’євились Дніпровські пороги й народила си Хортиця, сину.

— Острів цей вважають місцем сили, тому шо там побували арій-
ські жерці. А ше я десь читав, бо то ‘мне дуже цікавило, шо десь дві 
тисячі років до нашої ери на Хортиці існувала древня цивілізація. Го-
ловним богом тогди для людей було Сонце. Наші предки тягнули до 
йОго руки і просили про благословення. Ти ж знаєш, шо язичники 
й ниньки існуют. Кажут, шо козаки-характерники були троха язични-
ками, але чи то правда — не відаю, сину. Знаю тілько, шо їх водно 
виганяли священики та князі. Й мали на то свої причини. Скажу тобі, 
шо хоч, може я й чую тую жилку язичництва десь у своїй крові, часом 
говорю з травами, заклинаю грім, але вірю тілько в Бога, бо Він один 
є Царем на Землі.

— Знову я відволікся. Отож, козаки селились у невіданих місцях та 
створювали свої таємні організації. Таким місцем для поселення була 
Мала Хортиця. Археологи знайшли залишки землянок, й навіть різні 
види зброї: ножі, наконечники стріл, якийсь посуд. Розкажу тобі, хлопче, 
про характерницьку силу. Бо то ти ніде не найдеш, тілько я то чув. А мо’, 
й не тілько. Голі до пояса, козаки могли піймайти гостру стрілу одною 
рукою. Кажуть, шо ті легіні відкривали замки без спеціяльних ключиків. 
Часом брали голими руками розпечене ядро, могли сидіти на денці річ-
ки довший чьіс, а ше «перекидались» у котів, вміщали си ув звичайне 
відро й пливли в ньому під водов тисячі кілометрів. Ті козаки були за-
мовлені від кулі і шаблі.

— Звідки Ви то все знаєте?
— Знаю. Ти у мене тут теж швиденько до всього привчишся. Тільки 

єк позбавиш си від отого твого ниття, тогди я тобі поможу. Дивися-но, 
тенор знайшовся: там йому холодно, а там спекотно. Ніби завтра спек-
такль співати маєш. Усе має бути чітко й виважено. Життя не можна бу-
дувати по тій чи іншій схемі. Запам’ятай, легіне! Ти плануєш, а Бог робит 
за своєю волею, недарма ув молитві «Отче наш» говориться:
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«Нехай святиться Ім’я Твоє,
Нехай прийде Царство Твоє,
Нехай буде Воля Твоя, 
Як на Небі, так і на Землі…»
— Отакі реалії життя, сину, — лірник раптом замовк. І, витримавши 

довгу паузу, ніби роздумував над чимсь, продовжив:
— Шось я забагато філософствую. А все через те, же багато чєсу сам 

проводжу. Гой, та й чим я тебе нині розраджу, легіне… Хіба заграю на 
лірі.

— А за то, що Ви казали — за мій характер, то пробачте мене, діду. 
Може, я до Вас щось не те ляпнув. Ви праві, краще заграйте ту Вашу гу-
цульську музику, будь ласка!

— …Космос — то теж незвідана стихія. Скільки у ньому планет-
сузір’їв-універсумів-міст-систем. Та ми й частинки того всього не знаємо, 
тому шо Бог не дозволяє людям тего знати. Ой, шо то я мелю? Нашо тобі 
тего? Краще буду грати. Моя ліра, Остапе, не проста, вона часто у нагоді 
стає: і коли мені добре, і коли тєжко — завше на ній граю. А то не про-
сто інструмент. То — моя жінка, — і старий поцілував ліру, ну точно, як 
кохану.

«Зовсім здурів дід», — подумав хлопець, проте в голос сказав:
— Та й таке буває, Северине. — хлопець вдав, що все гаразд. 
Наливайко ніби думки прочитав і як не гавкне: 
— Бачу, хлопче, що ти нещирий зо мною, то тако мені: або правду-

матку кажеш, або забирайся! 
Остап не на жарт перелякався, бо ж де то видано: натрапити на не-

милість карпатського чарівника, та ще й з ним сперечатися!
— Що Ви, що Ви, — перелякано запевнив його хлопець, — я більше 

не буду, чесно! Тільки поможіть!
— Добре, хлопче. І ти мене вибач, — старий підвівся і розігнувся: — 

щось ото мене нерви підводять. 
Й продовжив далі розповідати:
— Ліра — вона хоч і красива, граційна, проте, як і всі жінки, — при-

мхлива. Хоче мені грає, те шо я її прошу, а хоче — ні. Знаю, єк до неї тре-
ба: все ласкою, тихо, голубити її. А єк зовсім не слухає, чаклую над нею 
чи говорю мовою лірників, от послухай: 

— Зачипорь, андруско! 1, — і дід заграв.
Ліра не чисто звучала, пручалась. Дід щось трішки підкрутив, кілочки 

підрихтував, ніби вже й звучати мала, а — ні!

1  «Зачипорь, андруско» (мова лірників) — «Заграй, сестро».
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— Моя ластівко, чого мучишся? Грай, кливенська кариґо! 1 — дивина 
та й годі: почала краще звучати. І тоді Северин ледь чутно сказав декіль-
ка слів, шо їх хлопець навіть не почув, не те, шоби второпати. 

— Шо то Ви таке, діду, говорите? Ніц не розумію! — здивувався 
Остап.

— Зараз-зараз, — і старий знову щось зашепотів.
Інструмент вгамувався, і ґражду наповнила повільна мелодія. Якби 

Остап розумівся на тому, як її описати, він би запевнив, що це було не-
перевершено. А так, тільки й зміг сказати, що: 

— Моєму захопленню немає меж. Северине, а можна, я спробую?
— Хм, хлопче, обережно. Вона може тобі руки скалічити! 
— Як то, дідусю? — в Остапа вже й очі загорілися, й руки зачесалися. 

Не дарма ж бо він — історик: усі речі, що походять із сивих давен, хо-
четься потримати у руках.

— Спробуй, але єк тільки відчуєш, шо струна напружена — давай 
мені. Вона може обірватися і — хрясь по пальцях!

Хвилину тому підстроєна ліра звучала бездоганно. Бурдон, настро-
єний на квінту2 давав приємне забарвлення, нагадуючи середньовічну 
музику, всі клапани натискалися добре. Тільки хлопець взяв ліру, перед 
тим спитавши у Северина, як на ній грати, прудка дівиця почала пручати-
ся. Незнайомі руки не подобалися примхливій пані, бурдон не лишався 
у строї, фальшивий неприємний звук розлився Карпатами. Аж пес почав 
скавуліти.

— Бачиш? — дід за секунду щось підрихтував, взявся до ліри й вона 
зазвучала. — Ладна, але примхлива кобіта, — й лірник засміявся. — Як 
казав Гоголь: «але якщо і музика нас залишить, що буде тоді з нашим 
світом?» Отож мусимо грати-вигравати троха… Думав, легіню, я старий-
немічний, незрячий, а на лірі граю та й собі раду даю. Сусіди помагають, 
дай їм Боже здоровля. Ось і води наносили, та вже й Євгенія, сусідка 
моя, в хаті лад навела. Йой, любе мене баба вже давненько, — і старий 
посміхнувся. Та за мить так сумно, аж гірко стало обом: лірнику своє зга-
далось, а легінь — спам’ятав свою долю. 

— Ой, шо то я тут розбалакався… Ходімо, вмиєшся. Вже тобі, певно, 
ліпше… Та й скоро яскулечка прилетить. То — мій янгол. 

«То шо ж той янгол тобі не поможе, старий? Чого сидиш в обдертій 
хаті з недостачею умов для життя?» — в душі Остапа знову прокинувся 
цинік.

Лірник знову відчув нотку фальші у поведінці свого нового друга.

1  “Кливенська кариго” (мова лірників) — «Ласкава дівчино». 
2  Квінта (іт., муз.) — інтервал, відстань між двома звуками, який охоплює п'ять ступенів. 
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— Єк будеш так думати, вижену! Не можу я помогти людині, яка має 
нечисте сумління й погані думки. Мені просто не дадуть на то сили. Так 
що, легіню, вважєй: або не сумнішаєш си ні в чому, або йди собі з Богом!

— Що Ви! Обіцяю більше не сумніватися… — хлопець цього разу ска-
зав щиру правду. 

«Звідки він дізнався? Справді, думки читає?» — у голові роїлися різ-
них версій. Вголос же хлопець промовив:

— Я такий із дитинства — педант, розумієте? Мені потрібне пояс-
нення того чи того явища. Щоб усе по поличках розклалося. Тому й на 
історію пішов. Може, й інженер би з мене вийшов, чи програміст, а чи 
лікар, юрист, економіст? Словом, люблю мати діло з точністю. Ну такий 
вже, який є. Пробачте.

— Ти, сину, ще біди, певно, аж такої сильної, не знав. Бо біда людей 
міняє, гой так міняє, що й нічо від людини не лишається. То я тобі кажу, 
як старий чоловік. 

— Ви знаєте, як то називається? Ідеалізм чи перфекціонізм, певно. 
Треба мінятися. Порєдний «львівшський» панок, як мене одна дівчина 
називала. 

— Ти не сам зміниш си, життя тебе поміняє. Пам’ятай: на все — воля 
Божа. Усі робимо помилки. Думаєш, єк моя борода сива, то я життя до-
бре знаю? Зовсім ні. Ох, єк то важко відати чужі таємниці, і свої на до-
данок мати, та й такі… 

«Що ти мелеш, старий телепню, що ти ото мелеш! Мовчи, мовчи, не 
відкривай свою душу малому. Воно ж зелене, як ото дерева навесні. Ще 
десь розбовкає, по селі чутки ходитимуть, що старий собі віку вкоротити 
надумав». — Такі думки промайнули в голові у старого, проте уголос він 
мовив: 

— То де, кажеш, сину, вчився, на історичному?
— В Університеті Франка. На історичному, як Ви зрозуміли, але вже 

закінчив. Нині — незалежний журналіст, що висвітлює події з історії. 
— Ти вчився тамки, де і моя Марічка, дружинонька люба, — уже не 

слухав його Северин: — Померла вона, сину... 
Спогади з тих часів були такі чорні, гейби то всі кратери вулканів 

нараз тією чорнотою поділилися. Сумував старий і потроху розказував 
Остапу: про Марисю, про своє нелегке життя. 

Хлопець собі з дідом горювати почав, за сестру згадав. Хотів подзво-
нити, та де там: коло Северина зв’язок не тягне. Якби хто захворів — не 
врятували б…

— Ой, — раптом згадав легінь, — діду, забув я: привіз ото Вам сто 
долярів, — та й забринькався віддати.
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— Шо, Остапе? Ти шо ото придумав собі? Та я рахуюся тут, у Карпа-
тах, багатою людиною. Троха собі на смерть відкладав, єк ше підпрацьо-
вував, троха люди привозили — багато не брав, тілько на прожиття. Хо-
тів ото після себе у Розколові лишити пам’єть: збудувати капличку. Трохи 
з того живу, а шось люди помагають. Але не всім дозволяю мені гроші 
лишати. Єк бачу, шо людині ті гроші, єк мені п’ять копійок, — беру, не 
збідніють. А єк їй вони дуже потрібні — ясно, що, боронь Боже, остан-
нє забрати! Бо Господь ніколи нас не покидає. У найскрутнішу днину, в 
часи найбільших нещасть він завжди поруч. І я не залишу ту бідну лю-
дину, шо знаходит си у біді.

— Прошу мене вибачити тоді. А від продуктів, Ви, певно, не відмови-
тесь. Ось маю закрутки, хліб, сало, часник, консерви, мед, дорогу ковба-
су, шо вона не псується й без холодильника тижні зо два. Ще й цигарки 
захопив, Ви ж палите, лірнику, правда?

— А, вража твоя душа! То хто тобі доніс, що дід бавиться з тютюном? 
Певно, гості моєї сусідки, шо приїжджали, теж зо Львова? Палю інколи, 
як маю шо. Але не залежний від тієї гидоти… В мене справжня козацька 
люлька є. І підкова. А то — неодмінні атрибути запорожців. Не розпо-
відатиму, ти ж сам — історик, усе відаєш... А от мед нашо привіз? У Кар-
патах бджоли таку смакоту роблять, єк то Ви кажете: пальчики оближеш!

— Добре-добре, виправлюсь. А от мені цікаво, чому я скорше не 
розпакувався? Зачарували, чарівниче! — і Остап всміхнувся.

— Давай спочатку викуримо по одній, а там — і поїсти, — підморгує 
старий. 

Тільки-но взялися до тої справи, аж у двері хтось: стук-стук. Северин 
знав той стук і шарудіння, І хоч ніц не бачив, проте з часу, як осліп, мав 
дуже чутливий слух. Дивина та й годі… Бо єк Господь забирає в тебе 
щось одне, цінне, то дає інше — не менш цінне для тебе. 

А шаруділа тихенько, мов мишка, за дверима Олічка:
— Слава Ісусу Христу! Єк дужі?
— Слава навіки Богу. Дужі, Богу дєкувати. Знайомтеся: моя ластівоч-

ка Олюся й мій новий колега — Остапко.
— Приємно, — хлопець зніяковів і швиденько перевів розмову. — А 

як то Ви знаєте, хто йде?
— Знаю, чую ж бо, — Северину знову стало гірко… 
— Дивно у Вас тут всі вітаються, — хлопець тим часом дістав нехи-

трий пожиток із важенного рюкзака. — Кожного разу дивуюся, які гуцу-
ли цікаві люди.

— А ти знаєш, сину, єк у нас вітаються? То слухай, поки розкладаєш 
святу їжу. Кажуть таке: «Будьте здорові, Дай Боже гаразд у Вашій хаті». 
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А ше отак: «Помагай Біг» або «Дай Боже щестє», «Боже помагай» — єк 
хтось працює, то тре відповідати «Дяковать, Боже й Вам помагай». 

Познайомився легінь із дитиною, і якось дивно вона на нього поди-
вилась, ніби то знала, шо з ним, як він і шо до чого. Дивина та й годі. Чи 
то, мо’, йому тілько здалося. 

Сидить Остап та й дивиться на маленьство. Діду вже й не сумно, бе-
реться розповідати цікавинки з гуцульської бувальщини. Легінь взявся 
обтирати руки вологими серветками, а ну ж тут бактерій повно! Севе-
рин, хоч і не бачив, проте відчув запах й здивувався: скільки у тому місті 
нюансів багато: й гігієна, й руки тобі тре помити й таке-сяке. А тут: суни-
ці, полуниці, гогодзи, афени, все руками прямо з куща їдять в літі й здо-
ровіші, аніж усі ті, хто носить із собою дезінфекцію. 

Обідають, жваво розмовляючи, Олюся заливається сміхом, струшує 
із себе залишки холодної зими за вікном, гріється. Остап дивиться на 
дно рюкзака — смаколик собі припас, на випадок, як солодкого захо-
четься. Цукерок шоколадних. А вони ж не розплавились дивом. Простяг-
нув дитині й Северинові. Собі взяв, і так солодко стало усім трьом, ніби 
ніхто горя не мав, й ніхто його не куштував на смак. 

— Найсолодше — на кінець, тобто на вечір. Маю справжню львів-
ську шоколадку — аромат дитинства, — хлопець показав скарб: — із го-
рішками та родзинками, — додав. 

Сховав до наплічника, акуратно все позабирав, розпитав старого, як 
то у нього посуд можна помити. Чистенько усе помив, повитирав і по-
складав від маленької до великої тарілочки, від найменшої до найбіль-
шої ложечки.

— А те, що мені Килина нині принесла, їстимемо потім, мо’, на вече-
рю, — мовив лірник.

— Добре! — Чисто й затишно, а ще тепло-напалено у хаті. Аж сте-
рильністю відганяє. Її Северин надовго запам’ятав, єк жінка хворіла. Від-
чув також, же у житті хлопця шось таки негаразд, адже ж ідеальний у 
всьому. Такий орднунг1 мав бути і в Гітлера. Та годі про це.

Дитина побігла додому, посилалась на те, що на хвильку забігла, 
привітатися та й сказати, що у неї все добре. Попоїли, та й Остап побачив 
паличку, що у діда за тапчаном стояла:

— Що то є, Северине? Чи то рейн-стік?
— Шо-шо, сину? Шось таке мовиш, нічого не розумію. То паличка 

дощу. Знаєш про таку? Я нею погоду завиваю, град заклинаю. Але вона 
тре як допоміжний елемент. Бо ж велику силу мають мої руки. Але то 
ніхто того не знає, нікому ж не розказую, шо єк тре на урожай сонце 

1  Орднунг (нім.) — порядок.
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накликати, бо дощі рясні, то хто ж, думаєш, те робить? Або єк, навпаки, 
засуха й дощ нізвідкіля з’являється, хто то все робить? Дідо Северин. Але 
то тільки Господь мені дозволяє. Сам не можу силами природи керува-
ти. То все Він.

У Наливайка знову підозріло заболів шрам на шиї. Десь із хвилини 
три не відпускало, аж згодом стало троха легше.

— Що з Вами, Северине? Вам зле? — хлопець від отриманої інфор-
мації аж кипів.

— Ні-ні, минулося. Сину, надію си, же ти то нікому не розповіси, шо 
я тобі повідав. Правда?

— Та де. Я чув про такі чари, але сам в таке не вірив. Скептик.
— Твоя справа, Остапе. Думаєш, легко таким людям, єк я, живеться? 

Зовсім ні. Бо як людям помагав, потім їм усю свою силу віддавав. Отоді 
мусів йти далеко в печеру на дванайціть днів й молитися та силу свою 
відновлювати. То не є аж так дуже легко. І нікому не можу передати тої 
сили, і вмерти, як виявилось, теж від собі заподіяної смерти не можу. 
Маю ото людям служити, бо є така моя місія. Най мене пан Біг просить, 
але я є непрОстий1 й непрОсті мої думки й діяння.

— Ох і важко Вам, лірнику. А я думав, то нам, молодим, важко свою 
стежку протоптати у суспільстві. 

— Усім тєжко. Проте Господь дає тільки ті трудності, які чоловік може 
подолати, бо єк не зможе — то вже смерть. А смерть тре заслужити, 
сину.

Взявся Северин до своєї звичної справи: на лірі грати. Грав довго, та 
й так тужливо, ніби його серце навпіл розірвалося, як стара потріскана 
блискавкою груша на подвір’ї старого, шо розкололася на дві частини та 
й всихає собі потрошку. Здавалося, виплаче все. Й виконає ту місію, яку 
йому пан Біг дав, будь-якою ціною.

Хлопець якраз порався у хаті, ти ба: «львівшський» панок, а непога-
но роботу робить. То дивним чином було відчутно. «Життя змусило», — 
подумав Северин. От і поприбирав молодик, й позамітав, повитріпував 
старість із дідових подушок на рипучому снігу. Ніби й прибирали сусід-
ки, та без такого завзяття. 

Дід почув пил та й зрозумів, же хлопцю дуже тре його поміч, єк так, 
бідний, старається, шо порохи летять по всій хаті. Аж Бровко почав пчи-
хати, тільки тоді дід сказав, шо вже досить хазяйнувати й най Остап ляже 
з дороги відпочине.

— Ні-ні, що Ви! Ото тоді, як Ви розповідали, то заколисали мене. А зараз 
дивина — я не втомився ніскілечки. Може, у Вас худоба яка є, то я попораю? 

1  НепрОстий — наділений надприродними силами, чаклун.
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— Хочеш маржину кутати? — І дід всміхнувся, бо ж Остап — не гу-
цул, не знатиме, що ото він мовить. — Не дивуйся, то у нас так назива-
ється доглядати за худобою. Нема в мене скотини, от тільки пес вірний 
лишився — та й усьо. Такі справи. То я, старий, увесь час вдома сиджу, 
набридаю сам собі. 

— Ходім-но вигуляємось! — сміється старий. — У нас взимку така 
краса! А повітря — просто неймовірне, та де ти у місті таким ше поди-
хаєш!

— Ходіть, Северине. Ось я тільки руки помию й підемо.
— Ох і чистюля ти! Добре, шо мені колись воду провели і вона не за-

мерзає в люті морози — чаклую ж-бо над водицею… Та, як собі хочеш, 
— мий. Тільки-от пообіцяти не можу, шо прямо зараз ми поїдемо до 
твоєї сестри. Бо ж мені тєжко спускатися, а тут слизько, та й я не бачу ніц. 
Чую тілько, шо твоя сестра нині має здоровля без змін. І її ніц гіршого не 
буде, єк приїдемо трішки пізніше. Ти собі влаштовуй си, й будемо жити-
не тужити. Мо, по зимі заїдемо.

— Аж по зимі?!
— Йо1. А ти єк думав? Я старий-старий, немічний. А вертольоти тут 

не літають, — і Наливайко всміхнувся у сивий вус. — Можеш приїхати 
тоді собі у березні й мене забрати. А мо’, на початку квітня. Єк Бог дасть 
мені до тего чісу дожити, твоя сестра не буде мати нападів хороби, я то 
відчуваю.

— Буду тут, — вирішив, як відрізав Остап. — Можна? Допомагати-
му, щось як треба, зароблятиму, дрібними справами займатимусь. Поки 
маю пеньондзи, то й витратимо. Тут дуже закуплятись не хочеться: саме 
повітря цілюще, й їсти прагну менше, хіба нагулюємося, діду, з Вами по 
горах — отоді й попоїсти треба буде добре. Роботи ж у мене, як такої, 
немає — фрілансером хіба працюватиму: писатиму історичні статті. Я то 
вмію, ноутбук маю, благо, із собою прихопив. Важко було його тягнути 
наверх, але добре, що захопив — як відчував. Ходитиму у село вниз, як 
треба буде відправити Інтернетом. Добрі люди ж дадуть відправити раз 
в тиждень. В когось є сітка? Або десь знайду інтернет-клуб. У Верховині, 
певно, точно є…

— Не знаю я тего. Старі люде більше своїм відчуттям довірєют, аніж 
Гідрометцентру й вашим новинами із того комп’ютера. Тако, може, хто 
буде мав той інтернет, й дозволить. Скажу, шо ти — мій двоюрідний 
онук. Чи щось таке ше вигадаю. А взагалі, я в тих ваших комп’ютерах не 
дуже то й розбираюсь.

— А у Вас в Розколові може є вай-фай?

1  Йо — так
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— Шо-шо? Чи як там у Вас у Львові — «прошу-перепрошую?» Що за диво?
— Ай, то такий бездротовий Інтернет.
— Думаю, що нема. Скажу тобі так: мені сорок хвилин спускатися, 

годину — підійматися назад. А тобі від того, що не звик — години дві. 
Бо то гора, а тоді ше одна гора — сам бачив. Ото й весь наш хутір. Люди 
тєжко працюють, кутают маржину, порают си, діти кожного дня до шко-
ли через оту всю красу пензлюють (тілько зимою майже не ходять — 
сидять вдома, вчаться), та вони й звикли. Як шось треба — то куплять в 
магазині. Сир, сало, м’ясо, молоко, масло, сметану, бринзу, квас гуцули 
мають, навіть хліб господині самі печуть. Може, тільки мінімум треба. 
Чоловіки теж на роботу ходять. Хто працює в полі, помагає заможнішим 
гуцулам, але це — сезонні роботи, а буває влаштовуют си слюсарем, ме-
ханіком, а хто шофером — їздять ото, туристів підвозять, хто на залізнич-
ній дорозі працює й кожного разу доїжджає до Коломиї. Та й вистачає 
на сякий-такий прибуток. Шкода тільки, шо люди рідко виходять у інші 
села та й в міста. Неосвічені вони. Хоч, знаєш, не всі. А я, єк молодий був, 
стілько всього побачив! Якби мав сили і стимул — то, мабуть, до кінця 
життя подорожував би. Але то — байка! Зате маю інший талант. Поки він 
є — то й життя триває, — і дід взявся вбиратися надвір.

«Ото дідусь багато знає, а ще більше говорить. Мені точно не буде із 
ним сумно», — подумав Остап.

— Северине, а то правда, що Ви допоможете моїй сестрі? І що вона 
себе добре почуватиме, поки весна буде?

— То я тобі точно сказати не можу. Кажу, шо відчуваю. Єк не віриш — 
твоя справа. Таке життє. Усім керують сили совісті, а найголовніше — 
Бог. Пообіцяй мені, синку, ше таку річ…

— Вірю Вам, вірю! Обіцяю, тільки що?
— Не кажи «обіцяю», перш ніж не почув ШО саме. Отож, жити по 

моїх законах, до церкви ходити, старого слухати й скупляти разом зо 
мнов свої гріхи. Я не просто так то говорю, бо ми часто думаємо, сину, 
шо «гріх — це порушення обов’язку… Гріх — це невірність, це зрада 
Богу. Бо гріх означає, що коли б Бог не звертався до нас, слова його 
були недостатньо важливі, несуттєві для нас. Хоча говорив він до нас 
з усією своєю Божественною любов’ю, щоб показати нам, як багато 
ми для нього значимо»

— Які ж мудрі та правдиві слова, лірнику! Тепер точно обіцяю, слово 
честі. А то Ваші думки?

— Ні, Остапе…То Іоанн Лествичник говорив, а я лиш цитую.
— Це той філософ із Візантії? Читав про нього. А як Ви ту його думку 

запам’ятали. Слово у слово… Дивина! — Остан несподівано звернув 
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увагу на клапоть фото, шо висів на стіні коло дзеркала. Світлинка із ве-
сілля — старе, як світ, фото: Северин із дружиною. 

Лірник спочатку не зрозумів мовчання хлопця, та потим усвідомив 
причину заминки, проте коментувати не захотів. Не мав на меті йому 
свою душу, й так пояло жену, вивертати, хоч і розповів достатньо. Бо ж 
ще до кінця хлопця не розкрив.

— Мені ті слова у саму душу запали. Таке — не забувається.
Остап, щоби менше привертати уваги, взявся до справи.
— Діду, а десь тут можна подзвонити, я маю на увазі на мобільний?
— Так, вийди трішки далі за мою хату — й ловитиме зв’язок. 
Не знав тоді лірник, що Вікторія після його приїзду почуватиметься 

краще, проте не все буде у його силах. 
— Вдягайся. — І старий помацав куртку Остапа. — Ай, шо то в тебе 

за куртка така, гейби до свині йдеш? Ти ж у люди зібрав си. 
— Діду, то ж з бутика. Сам купив, за першу серйозну статтю. Відома 

фірма.
— Шо ти там кажеш? Шо відома, шо ні — мені до одного м’якого 

місця, в нас кажуть — до пані Євгенії. Тобі тре виглядати, єк справжній 
гуцул. Може, тоді тобі й гуцулку підберемо? — і дід хитро всміхнувся. 
— Отам, у шафі, сайгак та й баршівка1, чи, мо’, крисаню подавай? А ше 
— боярок2, ти візьми, підперезай си. Вбирайся — та пішли, хоч і дуже 
святково вбрав си, ше тобі бріхтажку3 — і ти перший гуцул на селі… 
Скільки ж будемо ляси точити? 

Одягнувся хлопець, та й на себе у дзеркало глянув — викапаний гу-
цул! Остап поміг Северину вбратися, взяли із собою дощовики — хоча 
вони від снігу не рятують, та все ж. Пса покликали — та й рушили.

— Діду, чуєте? А Ви хату чому не зачиняєте? Злодіїв же нині повно!
— Ге? Ой, насмішив! Та де тутка злодіїв набереш? Чи то, може, вов-

ки за ягнятами у хлів прийдуть? Хе-хе! Бідний я чи багатий — а злодіїв 
у Карпатах нема, красти ніхто не буде — перевірено. У нас хоч і руку 
не відрубають, як то було колись у східних арабських країнах, проте єк 
хлоп теє зробит, вже йому на Гуцульщині жити не дадуть. Будуть на-
сміхатися й ніколи навіть склянку води не подадуть, гейби він навіть 
помирав. Такеє. Хто ж осмілиться до мене, старого чаклуна йти, та ше 
й красти? Тільки дурень.

Хлопець був обурений, бо ж як: усе має бути поясненим, зрозумі-
лим, робитися за правилами, чи то пак, канонами, а тут таке! Нема по-

1  Баршівка (гуц.) — чоловічий вишитий фетровий капелюх.
2  Боярок (гуц.) — пояс.
3  Бріхтажка (гуц.) — шкіряна сумка.



61

рядку, ой нема!
— А як хто мій ноутбук вкраде? Га? Чи ше шось із речей? Гроші я при 

собі ношу, бо мало що буває.
— Не вкрадуть, точно кажу, — сказав Северин, мов відрізав. І крапка. 

— Я єк вкрадуть — відкуплю. Не бідний я.
Хлопець замовк, бо йому стало соромно. Йшли вони додолу, дід 

взяв Остапка попід руку. Ой і важко ж було йому! Проте — йшов, бо знав: 
рідні Карпати примножать згаслу силу його серця. Дадуть наснагу, а го-
ловне — бажання жити. Він не потребував зараз навіть ніяких зцілень у 
печері, хоч і давно не ходив, та треба було очиститися. Проте відчував: 
так має бути.

— Слава Йсу! — віталися люди, що так чи інакше зустрічалися на 
шляху до самого містечка, де можна було відчути всі набутки цивілізації.

Хлопець захекався, хоч і спускалися вниз. Старий також стомився, бо 
давно не виходив, а ще — над Розколовим нависали нічогенькі собі такі 
хмари. Не мав лірник сили їх розігнати. Та й далі йти не думав. Мав на 
меті попросити легіня у магазин за нехитрим пожитком піти. 

Отже, вони вирішили «пришвартуватись» на пеньок, що був навди-
вовижу не вологий та й не вкритий морозною мглою. Дивина! Присів, 
звісно, старий, а Остапко коло нього став: взявся сестру набирати. Після 
кількох гудків почув рідний голос. 

Хлопець отримав благословення залишитися на стільки часу, скільки 
має сил та скільки потребує Северин. Вікуся почувалася не найліпше, 
проте була бадьора й сповнена віри у швидке видужання. Сестра так-сяк 
давала собі раду, навіть намагалась трохи на роботу ходити. Розчуле-
ний, він задзвонив рідним, а ше дізнався за свою роботу. Отримавши: 
«Ми вам передзвонимо», — зовсім не мав надію на швидкий дзвінок. 
Проте, як потім вже сам побачив, — йому передзвонили! Собі так мис-
лив: і час гарно проведе, й шматок мудрості від діда вихопить, та й трохи 
підзаробить. А це все — в горах, що далекими верхівками смерек нади-
хають на життя.

— Слава Ісусу Христу! — десь поруч пролунав дівочий голосок, й На-
ливайко, звісно, його впізнав.

— Слава навіки Богу! То ти, Меланю?
— Привіт! Чи то, слава навіки…! — розгубився й завстидався хло-

пець.
— Наливайку, як почуваєтеся? То правда, що Ви осліпли? — дівчина 

зовсім необачно поставила питання руба. — Що сталося?
— Ой, правда, доню. Маю надію, що Господь Всевидящий мене зці-

лить. Тільки от коли то буде? Гой-гой. Не відаю я, єк то сталося.
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Меланка — красива гуцулочка, типова чорноброва та темнокоса ді-
вчина. (Та скільки в Остапа вже їх, красивих, було!). Вона вчилася у Івано-
Франківську, от після університету й приїхала додому — влаштовувати-
ся у місцевий музей, що його власники розповідають людям про фільм 
«Тіні збутих предків». Поки спроба була провалена: дівчині ще треба 
було історію музею та краю підівчити — адже туристів усе-все цікавило. 
От, мала надію у січні, коли на час свят мав бути в розпалі лижний сезон, 
почати працювати.

— Куди то Ви, Наливайку? — дівчина ніби питала лірника, а очима 
ялозила нового знайомого. Ще б пак, такий нічогенький красень із бла-
китними очима. І харизма у нього зашкалює. Їй відразу захотілося спро-
бувати хлопця на смак.

— Та от, до мене мій двоюрідний онук приїхав, то веду й’го ближче 
до цивілізації.

— А, до магазину? Я також туди збираюся.
Повз них пробігали діти, й ніби не важко їм було угору-вниз підніма-

тися, бавилися собі та й годі. Було вітряно, йшов мокрий сніг.
— Я — Остап. Будемо знайомі, — клятий язик заплітався, не слухався 

його, хоч легінь був ще тим бабієм.
— Меланка. Приємно, — дівчина намагалась якомога привітніше за-

зирнути хлопцеві у вічі. Бо, як відомо, — погляд у дівчат має чаклунську 
силу. Ним можна і звабити, й притягнути до себе, й дати надію, і від-
штовхнути.

— А мені як приємно, з такою красивою дівчиною познайомитися! 
— галантний кавАлєр, чи то пак, галантний кретин…

Северин, не маючи зрячих очей, нюхом почув, що зараз горітиме. 
Ця іскра, що пробігла поміж них — оцих молодих, непутящих ще, неви-
вчених долею, голубків — горітиме, ой запалає! 

Отож Остап зустрів свою «протилежну» людину. І як тільки пере-
тнуться? 

— Чим займаєшся, легіню? Чого доля в наші краї затягнула? Не-
спроста до Наливайка приїхав, правда? — тепер вони троє тупцяли від 
холоду на одному місці. 

— Ой, правда. Але то питання не для слизької погоди. От і сніг іде, ще 
й мокрий. Хоч би не забруднити Вам, Северине, ваш гуцульський одяг. 
До речі, — і він невміло змінив тему про своє перебування, бо й так ледь 
не спалився! — А як Ви, діду, перете? У Вас вода ж з криниці, така-сяка є 
у крані, холодна, треба гріти, а туалет — надворі. Як душ приймаєте, як 
усе..? — Вперше задумався про свою подальшу долю на кілька місяців 
Остап.
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Меланка перша не стрималась, засміялася:
— Та у нас тут готель є, недалеко коло Наливайка: там тобі й джакузі, 

й сауна, фінська баня, басейн, і дівчата з віялами та виноградам у руках. 
Там ще на хлопців таблички вішають, мовляв, «Наш повелитель», — і ді-
вчина пирснула зо сміху.

Старий поряд із нею ледь не впав від реготу, аж Бровко гавкнув, так 
злякався. Бо ж пса із собою прихопили, нікуди він від свого ґазди не ді-
неться. Северин заливався сміхом. Остапові було соромно за свій «іде-
альний світ», і він мовив:

— Так, що я вам скажу: трохи посоромили мене і… Кгм. Тре мені вину 
залагодити. Маєте якийсь генделик чи кав’ярню?

— Гой, «кав’ярню». Ти, певно, зі Львова, так? — Меланці одразу щось 
перехотілося спілкуватися. Бо вона знала хлопців-львів’ян, їх норовливі 
характери, їх апетити, вдачу, поважність, приналежність до особливої 
касти. Уже мала такі граблі. Знову? Ні, не для неї. Але ж повелася на той 
крючок його погляду.

— Звісно, львів’янин у третьому коліні. А то — мій двоюрідний ді-
дусь, — не вміє брехати, хай йому грець, проте треба вчитися! Дід залі-
зобетонно заборонив розповідати правду, чим Остап не смів у подаль-
шому знехтувати. Бо ж вигнав би!

Тому й плів потім дівчині усілякі нісенітниці про його приїзд у Кар-
пати.

— Наскільки я знаю, Наливайку, Ви — із Хмельниччини? — дівчина 
скоса глянула і посміхнулася, показавши білюсінькі, ніби щойно вибілені 
дантистом, зуби.

— Так-так. Розбалакалися Ви щось. Ходіть-но, чаю поп’єте. Тут крім 
отих кнайп є й порєдне кафе, де можна попоїсти й погомоніти. Й старо-
му додому щось візьмете. А я повертаюся. Важко мені спускатися. 

— А як Ви дійдете? 
— Рідні гори допоможуть. Отож, бувайте здорові, молодята. Не об-

ражай мені дівчини, й довго не ходіть обидва: хлопець нетутешній. Ще 
застудится, що я його батькам сажу?

Вони якраз ледь-ледь дійшли до половини шляху, аж почався сніго-
пад. А сніг у Карпатах — коли ще й під шаром морозного повітря парує 
ліс — краса, яку нереально описати словами. 

— Краса! — тільки й встигнув сказати Остап.
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8. Історія загущується

— Краса! — одного ранку, прокинувшись у теплому ліжку, поцілував 
кохану легінь. Наливайко вже дивився крізь пальці на те, що його гість 
крадькома ходить до дівчини. Воно теє — діло молодеє. А батьки пішли 
до сусідів, і, як казала сама дівчина, «раніше дванайцітої не прийдуть» .

— Тобі краса. А хтось тієї краси позбувся тиждень тому. Й хтось бо-
їться, що отримає від батьків. Й перепуджено чекає отих дівочих днів. 
Кажу, красу свою тобі віддала. Чуєш?

— Чую, хороша. Моя гуцулочко! — й пошепки додав: — Всілякі були, 
проте таких гарячих гуцулок ше не було. Цікаво-цікаво…

— Що ти там муркотиш, як ото мій кіт на печі?
— Нічого, кажу: в ліжку ти — пантера.
— Пантера знайшла свого кавалера, — усміхнулася Мелася солодко, 

не відаючи, що Остапко її золотенький таких, як вона, мав ой скільки…
— Вау, вірші пишеш! А що ти ще вмієш? — хлопець згріб її у обійми 

й довго не відпускав.
Залишімо їх до одинадцятої, нехай бавляться. Бо Остап і про ціль при-

їзду забув, й про Северина, і про час, та й про сестру хвору, яка чекала 
його вже не один день. І про те, що треба було би тепліші речі придбати. 
Й історичну статтю про козаків занедбав, що її писав уже другий тиждень, 
і про Меланчину роботу, на яку їй завтра вже потрібно буде йти. 

В одинадцятій зірвався, як пес, і поскавулів додому — щоб батьки не 
застукали. 

«Певно, її тато мене вражим сином називає. Здогадується. А тут у 
них із цнотливістю теє — дуже серйозно. Зіпсував дівчину — одружуйся. 
А я ще, тойво, не можу! Я ще не готовий», — такі думки дорогою до Се-
верина мучили хлопця. 

«Та нічого, — думав, — машину продав, сестрі грошенят стане на іс-
нування, — трішки побуду, заберу старого й поїдемо. Я тепер без нього в 
долину ходжу й у районний центр їжджу — на карточці які-такі грошенята 
капають за статті. А взяли ж мене фрілансером, то й життя налагоджуєть-
ся. Тільки от важко, можна руки-ноги поламати — дряпатися вгору. Про 
ноутбук у долині до весни можна забути — ше не дай Боже, розіб’ється… 
Лише шкода Віки моєї. Може, б лірника забрати разом із його лірою, 
дримбою та псом й на таксі завести до сестри? Он як моя кровинка про-
сить! Та ні… Якось воно обійдеться. Дід каже, що все добре буде. То й буде, 
чи не так?» — і він підморгнув приморозку, що в Карпатах все-ж здається 
лютішим, ніж на долині чи в простій місцині. — «Чи, може, вженитися? 
Ой, свят-свят! — і він сам до себе всміхнувся. — Дивина, та й годі. Якось не 
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тягне мене до інших жінок. Дивно. А раніше — тиждень-два й набридала. 
Після того місяць чи з лишком перерви — щоб багато люди не гомоніли 
і — наступна. 

Одна навіть машину подарувала, то так мізки запудрив, шо ніби й 
женитися думаю. А потім звинуватив її у всій «красі» стосунків, а собі 
«Audi» лишив. Як тільки не забрала? Усе підстроїв так, шоби вона сама 
не захотіла автівку відбирати. Хитрую, як можу. А тут! Мені, певно, Амур 
на лапу наступив і не відпускає. Такі справи. Мабуть, треба сьогодні по-
їхати у Верховину, купити верхній одяг, якісь валянки, та ще пару светрів. 
Кафтани-кафтанами, а холод холодом. Ото я красень, взяв із собою кре-
дитку, бач, як згодилася. Потім відпрацюю. Відсотки трохи набіжать, а 
може, сестра сяк-так підкине. Та ні, не підкине, вона ж хворіє. Ех, Вікусю, 
Вікусю. Як ти там, без мене».

Його педантизм поволі почав згасати — спробуйте-но панькатися із 
собою, коханим, як у туалет на морозі тре ходити — швиденько. Хитрив 
хлопець троха: намагався у душ і до пана Едзя ходити у дівчини вдома. 
Хоч вона мала воду із криниці, проте нещодавно водичку провели до 
її новенької душової, а ще у коханої вдома був бойлер. Краса, одним 
словом. Єдине, щоб тілько батьки не засікли. Здавалося Остапові, що 
мама Меланки щось підозрювала, як спускалась на роботу в долину, по-
поравши маржину. Чи то молодший брат, який часто школу прогулював, 
щось бовкнув?

«Тре до нього «підлизатися», шоколадку малому чи коробку цуке-
рок втиснути, щоб язика за зубами тримав. Йому — десять. Що то діти 
люблять? Шоколад, печиво, чіпси? Бр-р, холодно. Треба щось думати…» 
— Думки, як у манірної непослідовної білявки крутилися в голові мете-
лицею.

— І що ті гуцули роблять? Скоро весь орднунг пропаде! А най йому 
грець! — гукнув десь глибоко у ліс і смереки озвалися луною. — Чуєте? 
Я стільки всього встигну!

— Встигнууу! — Відгукнулась луна.
Уже пошепки додав:
— І нехай світ трішки почекає.
Світ крутиться-вертиться. А треба ж щось думати… У діда трохи зим-

но в хаті, а то ж лютий кінчається нині. Хотів би Остапчик в теплій родин-
ній атмосфері провести останній день зими. Та йой! Меланка заборони-
ла: не рипайся до хати, хіба із серйозними намірами, інакше — батьки 
не зрозуміють.

«Дивно, — сусіди мене у неї не бачили. Чи то я так ходжу тишком-
нишком, чи сусідів — катма? Цікаво!», — думав Остапко й навіть не під-



66

озрював, що то дід читає заговори від чужого ока. Ох, і прикипів старий 
Северин до того хлопця.

Знав, певно, що той легінь не просто так у його житті з’явився. У таку 
пору до них у Карпати міг завітати тілько турист-екстремал, щоб на дош-
ці чи на лижах кататися. Та усі ж в Буковель чи Ворохту прямували, а 
львів’яни — у Славськ. Могла тільки навідатися людина, якій була дуже 
потрібна допомога старого. Проте тишею відлунювали гори, тільки Остап 
повертався від коханої — поночі, бо то вже смеркало рано, а так — silencio.

Старий був досі незрячий, йому снилася Марися, та все щось промо-
вити хотіла, проте вуста в неї були перев’язані червоною хустинкою: ніби 
хтось заборонив їй говорити. Були в Северина й видіння: бачив бравих 
козаків, сотників, які на конях їхали Україну боронити. 

Лірник щодня ревно молився, та не знав, для чого йому то все даєть-
ся Богом, натомість просив дати підказку. Отож, може, Господь намагав-
ся підказати, проте дід не чув, а бачити — не міг, не було змоги. 

Тілько Олюся крутилася клубочком, як кошеня. То попоїсти принесе, 
то малюнки свої покаже, (а дід лише вдихне їх аромат, та пальцями по-
читає, не побачить ж), то вишивкою похизується. Вчилася ж дитина ліп-
ше за усіх у своєму підготовчому до школи, класі, та приховувала свою 
«розумну» правду. Хоч до Карпат завітали грізні морози й було слизько, 
дівчинка час-від-часу ходила до школи. 

А от коли випадало багато снігу — малят на науку не відпускали: ще 
десь загубляться в тих кучугурах. Ото був бойє1 рай: приходили Остап із 
Меланкою, Олюся, Килина та баба Женя, яка в’юном крутилася коло Севе-
рина. Усі сиділи й слухали, єк хлопець розповідає про свою наступну істо-
ричну роботу (хоч бабусі і не зовсім у тому розбиралися, та робили вигляд, 
що їм цікаво, та ще й тримали язик за зубами про велику любов хлопця 
до Меланки). Северин із розумним виглядом у двадцятий раз розповідав 
про своє минуле та про філософів, хіміків, астрономів та й кобзарів. 

От і Сковороду згадував, про його філософію серця. Немовби Серце 
є корінням усього життя людини, вищою силою, котра стоїть поза меж-
ами і душі, й духу. Шо то — шлях до «справжньої людини», який веде 
через «перевтілення душі в Духа, а Духа — в серце».

Закохані аж розквітали, як чули про почуття. І повторювали, як за-
ведені за дідом слова філософа: «Воно є безодня, глибінь, основа люд-
ського буття. Серце є корінь людини. Як повітря невидне та непоміт-
не, але ламає дерева, руйнує будови, гонить хвилі та кораблі, гасить 
та роздмухує вогонь, так і серце.»2

1  Бойє (гуц.) — справді.
2  Уривок із «Філософії серця» Г. Сковороди.



67

9. Страшна правда Северинового дару

Дев’єта година. А в лютому — на початку березня, доки час не пере-
вели, то — темна ніч. Старий уже і молитися зачав — перед сном. Остап-
ко тільки повернувся зі здибанки — вони із Меланею гуляли засніженим 
лісом. Ніколи він ще не був таким щасливим. Що це сталося, ніби дівчи-
на на нього поворожила й зачаклувала… Але то були прості, природні 
чари — магія любові. До вікна різко постукала жінка. Її очі сплакались 
від сліз, руки тремтіли, а у погляді відчувалося благання. Знав старий 
лірник, що такої пори до нього не по добрій волі приходять.

— Слава Ісу! — гукнула з порогу. — Чи можна увійти?
— Слава навіки Богу! — Северин закінчив молитися й поцікавився: 
— Жінко, що то тебе привело до мене такої пізньої ночі. Шо з тобов 

такеє?
Почулося маленьке клекотання.
— Ага, дочко, то ти не сама? Маєш синочка із собов?
Остап помітив невеличкий згорточок, що ворушив си.
«Дитинка, — подумалося йому: — Біднятко, щось закволіло, ніби 

вже й сил не мало плакати.»
— Маю. Змерзли ми із дороги, хоч і йшли від сусіднього хутора. Нас 

добрі люди взяли та пригріли на годинку, жеби ми не застудили си. 
— Нема в ногах правди. Сідайте. А ти, Остапе, піддай дров трохи, не-

хай загріються. Ну що, Устино, кажеш, дитинка в тебе хворіє?
— А звідки Ви…?
— Знаю. Мене Северином мати нарекла, а то — мій гість Остап. Не 

розповідай, дочко, бачу я серцем, хоч і незрячим став: шо з твоїм синоч-
ком лихо стало си. Ти смілива чілідина1, же його принесла в такий мороз 
і піднялася у гору, Не боялася? 

— Не сама. Зі мною Боженька. Поможіть, Христа-ради прошу. Мій 
Лука має піврочку, оце зовсім недавно все було добре, а ото тепер… По-
кинув нас мій чоловік, до другої повіявся, вража його душа. І дитинці 
нині зле: то животик заболить, то просто так плаче — тужить-квилить чи 
то за татком, чи за долею моєю? А ото два дні назад зовсим їсти пере-
став. Даю йому ссати, а він відвертається, насильно запихаю — дитина 
зовсім на крик перетворюється, аж ходором ходить. Що робити — не 
знаю. Добре, шо я тут відносно близько живу, коло Верховини. Але то 
близько, єк маєш машину, а ше ліпше — вертоліт. Про Вас, діду, почула, 
шо Ви ніби дуже сильний є.

— Та шо ж ти, Устинко, все сама розповіла, а одне забула.

1  Чілідина (гуц.) — жінка.
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— Шо, Северине? А звідки Ви…?
— Знаю. Ти купала дитину до схід сонця, єк тобі священик велів, кож-

ного Божого дня. А востаннє, єк то було, купіль була у барвінку, м’яті й 
любистку — правильно?

— Так воно і є… Але…
— А що за травиця була ще з тієї суміші, ти думала, чому такий див-

ний аромат?
— Здається, пригадую. Але я за тими дурними думками та справами 

якось не дуже дослухалася до підказок розуму. Самі розумієте: моло-
да-зелена, вперше народила, чоловік мій біжить до усяких лярв. Отаке, 
діду...

Лірник мав щось сказати, аж тут дитинка об’явилася: тихенько за-
скиглила, потім як зачала плакати, ніби щось голками штрихає. — Тихо, 
тихо, серденько… — дід уже надумав маленького Луку на ручки бра-
ти. Але згадав, що незрячий, і вирішив не рухати дитинку, щоби не дай 
Боже, не покалічити.

Поклав руку на малючка, прямо на його голівоньку, сказав над ним, 
як священик, якусь чи то молитву, чи щось своє, і дитинка трішечки за-
спокоїлась.

— Не бачу я рентгеном, бо очі мої незрячі, але все відчуваю. Можу 
помогти, єк мені Господь дасть сили. Дитинка твоя голодна й дуже-дуже 
їсти хоче. Але не може, бо її сила погана тримає. Тре’ пелюшки малому 
поміняти, ти то зроби, ось і стіл є вільний, зараз Остап пожитки прибере.

— Так-так, Северине. Ви тільки скажіть! — перепуджений хлопець 
вже й не знав, що думати. Але цікавість перемагала.

Звільнив стіл, так-сяк допоміг Устині. На перший погляд, то була стар-
ша пані, бо ж біль зморив її лице, проте при світлі хлопець відзначив, що 
перед ним — красива молода жінка. Їй би в моделі, а не чоловіка верта-
ти та дитинку відвойовувати у поганих сил.

Наливайко дістав якусь невідомо де взяту шаблю, щось довго над 
нею наговорював. Обкропив дванадцять раз її свяченою водою і підій-
шов до маляти. Із поміняними пелюшками дитина почувалася трішечки 
ліпше — лірник відчував проте, що хлопчик був ще знесиленим.

— Слухай сюди, доню. І ніколи більше такого не роби: єк ти дитину 
купаєш, не відволікай си. Коло ванночки треба стояти весь час, ніде не 
відвертати си. Хоч би тобі кури, чи гуси гоготіли у хліві, чи з десяток сви-
ней рохкали-їсти хотіли. Бо ти до хліву — лише на секунду — глянути, чи 
все добре там. Дитинка у водичці бавит си, й можеш незчутися, як впаде 
ненароком чи втопиться. А головне: єк купаєш дитину, шоб ніхто не міг 
прийти до хати — закривай двері і вікна. То дівка за тих пару хвильок, шо 
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ти в хліві була, підсипала дитинці полину — жеби мале нервове було й не 
могло їсти. Вона мала поганий план: звести не дитинку, а тебе зі світу. Бо 
Лука твій би через тиждень-два трішки поправив си, а от тебе би душили 
дурні думки. Бач, дівки паршиві не боят си ні часнику, ні полину, єк він 
тільки молодим росте. Вони його заговорюють — і готово! Дитинка пхи-
катиме. А воно ж мале: мамі не розповість, що бачило. І дуже вразливе.

Могло таке бути, що малюк просто перепудив си. Відаєш, же колись 
малятам, які чогось налякалися, священики давали дивитися в чашу для 
причастя. Вона — джерело життя, з неї отримують Тіло і Кров Христову, 
а це — святість. То й у тому мала би ти своє спасіння, єк би до церкви 
малого занесла.

Став Северин до вікна, перехрестився. Місяць освітив його тонкий 
старечий силует. Перехрестив знову тричі дитинку своєю шаблею, ви-
лив на неї заговорену святу воду. Але то було ще не все. Узяв Северин 
якийсь незвичайний дерев’яний предмет — щоби відігнати злих духів, 
та й покрутив за рухом сонця. Крутив до того часу, поки дитина не поча-
ла тягнутися до маминих грудей: їсти захотіла. Остап чемно відвернувся, 
хоч і цікаво йому було: а що ж далі? Малий після молочка собі гарненько 
посміхнувся, аж щічки його порожевіли, щось кугикав до мами із вдяч-
ністю, і дуже скоро заснув.

— Лишайся ночувати, дитинко. Куди я тебе на мороз пущу нині? Ото 
й попоїси трошка, й мо’, навчу ше тебе трохи пізніше, єк то чоловіка вер-
нути та й захистити си од дівки теї. А як усе гарно зробиш, єк я кажу — на-
лагодиться твій добробут у молодій сім’ї. І буде в тебе не одна дитинка, 
а мо’, й не дві. На все — воля Божа. Вона, та дівка, дуже в тих ділах сер-
дечних не розбирається. Підлила своєї крові — і твій чоловік за нев, мов 
алкоголік за горівкою. 

— Синку, сховай мою шаблю, — а це вже до Остапа звернувся ста-
рий, — бо я все наосліп роблю, надію си, шо Луку не скалічив. Устино, 
поклади дитинку на диванчик, укрий його й нехай спит. Його ніхто не 
рушит у цій хаті, ніяка зла сила. А єк захочеш, я тобі такого дам, щоби й у 
твою хату не прийшло лихо та й та дівиця. Прости її, бо вона не відає, шо 
робит. Остапку, ти пригости нашу молоду маму домашніми продуктами. 
Те, шо ми маєм — то майже всьо їй можна їсти, бо ж дитинку молочком 
годує. Ото хай попоїсть — та й погомонимо. А я вийду на морозець — 
тре’ мені думки трохи свої налагодити та й сили відновити.

Одягнувся старий, взяв Бровка із собою — та й вийшов. 
Повернувся за чверть години, коли молода жінка вже була наїджена 

і заспокоєна. А Остап розпитав її про всі нюанси подружнього життя, про 
які прагнув дізнатися: і їй не сумно, та йому цікаво, як виявилося. Запев-
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нивши зі свого боку Устину, що все в неї налагодиться, мовляв, — це ж 
чарівник, який знає свою справу, Остап із жінкою очікували на лірника. 
Лука мирно посопував, мило посміхаючись уві сні. Мабуть, йому снився 
татусь, котрий скоро повернеться.

— Ну й зима у нас, хлопче! Ніби й на календарі закінчилася — а тут 
ше тягнеться. Добре, шо ти придбав теплі речі, а то би точно замерз, як 
цуцик. Правда, Бровку? — Дідусь ніби тільки-но не мав справи із загово-
рами, вже зовсім по-іншому вів мову.

— Добре, що купив… Чекатиму на Вас стільки, скільки потрібно, ще 
й мудрості Вашої наберуся, — підіграв легінь дідові. — А ми тут попоїли 
трішки, та й Устина трохи заспокоїлась.

— Ох і тепло в нас у хаті. А давай і мені чаю! Тільки не такого, як то ви 
тільки-но пили, бо дід такого давненько не п’є. Карпатського. Най і Лука 
крізь сон аромат цього напою вдихне. Став чайник на піч, будемо пити. 
Скажу тобі, доню, що я, як маю час та бажання — готую у печі. І найкра-
ще мені вдаються хмельницькі пиріжки, які ще мама колись готувала.

Устина посміхнулася. І така красуня стала одразу, гейби ні мороз, ні 
закляття, ні голодна, нещасна дитина не забрали ще кілька годин тому 
її краси.

— То Ви, Северине, хмельницький пан? 
— Так, звісно. Подільський чоловік! А ще й до того ж ладний гуцул! 

Ще той красень. Єк би тілько нині було ту красу комусь показувати й 
дарувати… Гаразд. Чую, шо чайник закипів. Будемо знову чаювати. От і 
Лука повернувся на другий бік. Яке ж у нього гарне ім’я, біблійне. А озна-
чає «світло», або «той, хто народився на сході Сонця».

— Так-так. Дійсно. А знаєте, діду, тілько Ви самі трави покладіть, — 
хлопець вирішив не експериментувати із травами: як виявилось, це бу-
ває небезпечно.

— Думаєте, же я чоловік такий-собі, єк не бачу, то не почую ту, чи 
іншу травинку? Та я їх на пам’єть знаю, сам збирав у лісах, — Северин 
заходився нюхати трави та кидати їх до заварничка. Вибрав із десяток 
запашних духмяних травинок й кімнатою розійшовся такий аромат, що 
аж слинка потекла! 

— Отож, Ви собі не гадайте, що то так просто — травинки висми-
кувати. Проте чай гуцульський досить легко готувати. Кидаєте всіх трав 
різноманітних до чайничка: ромашку, любисток, мелісу, м’яту, листочки 
вишні, ожини, малини — до смаку можете медом приправити. Але то 
вже — мішанка. Є чай тільки із одною травою, як от ромашковий, — то 
він для шлунку корисний, а меліса та м’ята, як Ви вже собі знаєте, — за-
спокоює.
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— Довго нині сидіти не будемо. Тобі, дочко, треба завтра, перед тим, 
як іти, поснідати, набратися сил. Я тобі Остапа у поводирі дам, щоб не 
заблудила, боронь Боже, та й не впала в ті кучугури із дитям. Весна у нас 
хоч і рання, та холодна й сніжна поки. Тобі просто до того Бог помагав, 
ти була захищена. Он видиш свій срібний хрестик? Він тебе й врятував, 
бо має велику силу.

— Та я всі молитви перечитала, доки йшла. Не раз падала у сніг, ледь 
Луку не кинула, ледь була не звернула зі шляху, і довго ж йшла… Перед 
підйомом ще й підвезли добрі люди. Мені сам Господь допомагав. Спа-
сибі Вам, Северине, і низький уклін. Чим можу віддячити за Вашу до-
броту?

— Можеш, чого ж ні. Навчу тебе, єк чоловіка вернути та й прийдете 
до мене влітку втрьох, а може, і вчотирьох, — і дід підморгнув так, що аж 
хлопцеві не по собі стало, — й тоді направду зробимо свято. Літом тут — 
душа радіє! Та ти ж, дочко, відаєш, сама гуцулочка файна! Ше скажу таку 
річ: твоя матуся, що нині знаходит си за кордоном, шо благала тебе не йти 
в такий мороз, просила друга-порадника взєти з собов, а ти, боязка, не 
послухала. Мовляв — зурочать! То твоя матуся весь той час, же ти йшла, й 
потім — не переставала молитви читати. А мамина молитва дуже сильна! 
Шоби ти собі знала і за синочка дуже добре дбала й молила си. Та молит-
ва й твоя віра в Бога тебе врятувала. А Бог поміг мені врятувати малечу.

— Ваші слова — святі. Ви ж і сам святий: я в то вірю! 
— Немає, дочко, свєтих людей. Немає у світі ідолів і тих, яким варто 

поклоняти си. Є тілько Бог… Отож, слухай таке. Ти, як дитинку додому 
принесеш, нагодуй малого, посади — нехай бавиться. Я йому хрестик 
маю на ниточці. Він не срібний, а дерев’яний, проте покроплений по-
чаївською водою. А вона ж свята — Ви знаєте. Не дивився на мене так, 
хлопче. Я не завжди був таким старим та немічним. Колись їздив собі 
Україною й дивив си на світ, а світ дивив си на мене.

— Шо то я, старий, забув, про шо я! Ага… Спам’єтав собі нині. Лука є 
захищений святою водицею й заговорений моїми молитвами. Його ніх-
то не дістане, а от тебе — можуть спокійно. То ти хату приготуй: зі свіч-
кою обійди. Вмієш?

— Аякже, діду. Я ж гуцулка, а ми, єк Ви чули, такі справи знаємо.
— Отож бо: вийди надвір, прочитай молитву «Отче наш» та «Бого-

родицю». Покропи тією водою, же я тобі дам. Хату захистиш. А себе — 
уже важче. Найкращий захист — кожної неділі і на свята ходи, дочко, до 
церкви. Ревно молися, сповідайся і причащайся. 

— А єк вже будеш зовсім погано почуватися, то в жінок буває, — чи-
тай молитви вдома. Молитва — дуже сильний меч проти поганих сил. 
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А до церкви треба ходити і очищувати своє тіло і свою душу. То одне. А 
інше…

— Остапе, а йди-но, вийди на п’єть хвилин, лиш вдягни си, ми тут 
троха потеревенимо…

— Добре, діду. Покличете потім, — і хлопець, зодягнувшись, вий-
шов, хоч йому було від того всього трохи моторошно покидати дім ста-
рого. Запала мовчанка. Аж Северин вийшов із роздумів та й озвався:

— Скажу тобі, поки немає Остапа. То не тяжко, — і старий щось довго 
нашіптував молодій мамі. А що? Ніхто не чув. Укінці додав:

— …а ти спасенна будеш, чоловік та й малюк — здоровенькі. Скріпи-
ти той союз Ваш, шо на Небесах брали, можеш ше однією дитинкою. Але 
єк понесеш, дасть Бог, — не пий нічого із полином — то гостра травиця, 
шкоду несе, коли не знати, як пити. Ото й усе. Клич Остапа.

— А він уже коло вікна стоїть і такими бідними очима дивиться, як 
ото Ваш песик. Дякую, Наливайку. Страшно мені й млосно. Хоч і знаю, 
Бог зі мнов. 

Впустили до хати легеня, а він — як бурулька. Та швидко відігрівся й 
заходився воду для купелі гріти. Сам завбачливо вийшов у сіни разом із 
Северином, жеби жінка трішки водних процедур мала, потім повиливав 
за нею воду надвір, сам зі старим нашвидкуруч вмився й гайда — спати.

Влаштували Устину із сином на дивані, а самі — лягли спати на під-
логу. Добре, що піч тепла, то й на підлозі з двома матрацами не так хо-
лодно, хоч їх і дрижаки брали. 

Северин озвався перед сном:
— Устино, тільки завтра маєш стати ні світ, ні зоря. 
— І я завтра раненько піднімуся, нагодую вас та й проведу Устинку, ше 

в дорогу грошенят дам й у магазин із нею зайду, — сонно озвався Остап.
— Дякую Вам! — жінка була втомлена важким днем. — От тільки 

боюся, щоб негоди не було…
— Завтра я тобі розкажу, дитино, — дід уже знав відповідь на її триво-

ги: — Гуцули тако кажуть: єк за Говерлою тримається мряка, то буде сніг. 
— І звідки Ви стільки знаєте, Наливайку? — вже не дивувався дідо-

вим словам легінь. 
— Я ж межи людьми живу. То й чую ще й не таке… 
— А розкажете при нагоді? — хлопець говорив тихенько, бо Устина 

вже майже спала. 
— А чого ж ні? — Северин також стишив голос: — Можу навіть зараз.
— Ану, ану! Цікаво ж!
— Тоді слухай, — ледь чутно розпочав лірник: — Єк віуці не дадуть за-

гонити їх увечері в хлів — то чекай дощу, а зимою — снігу. Ластівки високо 
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літають — буде сонячно, а ближче до землі — чекай дощу. Єсне і дуже 
блакитне небо — буде посуха, а єк бджоли слабо літають — то на вітер.

Старий би ще довго щось розповідав, проте розумів, що молодим 
людям завтра удосвіта вставати.

— І все? — Остап чекав легенд. 
— Тобі тре гарно відпочити, сину.
— Ну, гаразд. Добраніч. 
— Як то, «добраніч», хлопче? А помолитися? Добре, — пом’якшав 

лірник і стишив голос, бо Лука підозріло голосніше засопів — от-от про-
кинеться. — Я молитимусь пошепки, але так, щоби ви чули. Господу на-
шому подякую й попрошу благословення на завтрашню вашу дорогу. А 
ви слухайте і серцем будьте зі мною, — він спершу перехрестив себе, 
потім — дитинку, малятко в той час, ніби відчуло — посміхнулося уві сні. 
Та й такою посмішкою, єк ангелик. Потім перехрестив Устину та Остапа. 
Почитав молитви, а наостанок промовив:

— Господь любить вас усіх. І хоч би яке завдання ви мали на землі, 
хоч би які труднощі не випадали — він дає вам тільки те, що можете 
пережити. Ні більше, ні менше, — і заплющив очі. А шо їх закривати, як і 
так темно. Ув очах, у душі. 

Та не спалося старому. Ой, не спалося. Сили вже не ті, нема яскравих 
барв перед очима, лише світ, внутрішній світ був під повіками у лірника. 
«Який то янгол мені трапився, той малюк. Солоденьке таке, чисте. Дай 
йому, Боже, хорошої долі. Такий собі маленький ангелик. А як там мій 
ангелик, Олюся? Певно, тішилася б маляткові, як своєму братику. Хоро-
ша вона. Тільки б не зламали її крила, — передчуття ковзнуло й зникло, 
ніби й не було. Лірник подумав про банальніші речі: — А як же Устина 
свого другого синочка назве, от мені цікаво?»

— Богдане, — ніби почувши його думки, уві сні сказала жінка: — Си-
ночку мій…

— Як Богдан Хмельницький, справжнім козаком буде. Дай, Господи, 
тільки сили його виносити, жінка ж стільки пережила. А я, певно, — пан 
отаман. А що — Северин же, тільки от не Наливайко, в мене просте пріз-
вище, — лірник думав про банальні речі, гейби йому завтра й не тре’ 
воювати із вредною дівкою та силу витрачати.

Дід не встиг щось подумати, єк отримав страшний біль у шиї. Сприй-
няв то єк сигнал, що тре відпочити, змусив себе заснути. Але не помітив 
суттєвої деталі. Та то нічого.

Нарешті старий піддався Морфею. Цього разу йому не снилася Ма-
рися, якийсь дивний спокій охопив лірника. Так, ніби все у житті налаго-
джувалося.
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Уранці встали ні світ, ні зоря. Розбудили Луку, який, на диво, вно-
чі тільки двічі прокинувся, щоби мама погодувала, — малюк був дуже 
голодним. Пхикав недовго, бо відчув, що матуся — поряд. За ніч хата 
остигла, було досить зимно. Поки Остап розтоплював піч, Северин непо-
мітно й тихо поклав у наплічник жінки пляшечку із водою, набраною до 
схід сонця, і кілька потрібних їй у побуті речей. Зібралися швиденько, й 
Наливайко поблагословив Устину та її маля, прочитав молитви на дорогу 
та й випровадив їх. А хлопця попросив дивитися за молодою мамою, 
шоб де, бува, не впала.

Коли вони пішли, все ніяк не міг заспокоїтися.
— Марисю, серце моє! — Його слова полилися кудись вгору. — Ска-

жи: скільки мені ще на цій грішній землі без тебе вік коротати? Скільки 
ще чекати на ту вічність із тобою? Скучив я дужо, а шо робити — не знаю.

Та навколо була тільки тиша. Не давала дихати спокійно, налітала пору-
хами вітру. Тремка, гнітюча, холодна тиша. Але, як-не-як, потрібно далі щось 
робити, щоби думки бджолами не роїлися. Взявся попоїсти — от і Олечка 
підоспіла, й баба Женя свіжих пиріжків напекла. Якраз до столу їх запросив, 
до своїх скоромних пожитків. Єк мав як, то постив, коли треба було. А як не 
мав здоровля — то їв усе, що сусіди та добрі люди приносили.

— Здоров був, Наливайку! Ну, як твоє здоров’є, мій голубе?
— Дякую, Женю. Слава Богу, аби не гірше, а твоє?
Баба Женя зітхнула.
— Олечка не дасть збрехати. Правда, внучко? Шось не дуже. І ноги 

болят, і в спині стрілєє. Певно, недовго мені лишило си.
Северин всміхнувся у сивий вус:
— А ходи до мене, лебедонько. Олюню, внуцю, ти єк маєш бажання, 

помий посуд, щоби Остап прийшов і не прибирав за дідом.
— Добре, діду Северине! Якби Ви могли побачити, я таку гарну кар-

тинку намалювала! Козак-запорожець на коні. Єк Ви тілько могли б по-
бачити… А посуд я помию. Теперечки води нагрію.

І дитина підняла піввідра води (яку з криниці завбачливо набрав 
Остапко), перелила у величезну каструлю і поставила на вже добре роз-
топлену піч. Гарно, що у лірника буда й раковина з краном, і окремо з 
криниці йому хлопець води наносив. Та й з дровами Северин запасся 
сповна. Добрі люди і тут не полишили лірника. А Олечка — справжня 
газдинька. Малі діти на Гуцульщині привчаються працювати, як дорослі, 
та вже змалечку знають, як робити ту чи іншу справу.

Наливайко нахилився до Євгенії, відчував жар, шо від любові йшов 
по жилах старої. Знайшов пальцями її руку, взявся за неї та якомога тихі-
ше сказав прямо у вухо:
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— Будеш жити довго, Женю. Знаю-бо точно. А то, же тебе турбує, — 
дрібниця. То радикуліт, сама знаєш. От я тобі мазі на основі зміїного жала 
дам — трохи помастиш, і за три-чотири дні гулятимеш, як молоденька.

Баба Женя почервоніла — аж так їй стало приємно і якраз хотіла розі-
гнутися, щоб до діда дістатись, коли їй знов спину прострілило, як вогнем.

— Йди додому, Женю. Олечка тебе проведе. Де то видано, по таких 
кучугурах, та ше й із такою болячкою, же тепла вимагає? Ось, зараз я тобі 
мазь знайду! — І дід підійшов до свого лікарського сховку, зачав мазь шу-
кати: перебрав із десяток баночок, пробував їх пучками пальців, потім під-
німав до носа, щоб рознюхати — те чи ні. От знайшов і простягнув Жені:

— Нарешті, лебедонько, я тобі віддячу за твою доброту і обіди смач-
ні. Бери, най тобі Бог помагає! А внуків, єк зустріну — насварю: бабцю на 
таку кучугурну зиму пускати. Чи ти, теє, шоби вони не знали? — і дід, як 
міг, підморгнув незрячим оком.

— Теє чи не теє, діду, дякую тобі! То вже мої клопоти. А от дитина 
тобі, дійсно, принесла красу. Най вона в тебе в хаті стоїть. Може, тобі пан 
Біг ще зір поверне — бо ж на все його воля… Тоді побачиш. А дитина — 
як маківка, має талант…

— Піду. Відпочивайте. Остапові, той-во, привіт. А шо, пише легінь 
там свої роботи чи нє?

— Йо, пише, аж гай шумиТ, а я родичу помАгаю. Отакий я, ше на 
шось троха годжуся. А ти масти спину зранку і вЕчером. Потим внуків 
пришлеш за іншою маззю — для ніг. ЇЇ тре настоювати п’ять днів, отоді й 
най приходять. Йди з Богом. Як не хоч, Олечка тебе не буде проводити.

— Бувайте, бабо Женю!
— Будьте здорові! Сама почалапаю, — і Євгенія так-сяк, згорблено, 

пішла.
— Діду! — Оля якраз посуд домивала: — Северине, а скажіть, коли 

Ви то жало із змії вийняли? Єк саме Ви ту мазь зробили? То, певно, змія 
Вам по добрій волі віддала й Ви її не вбивали? Правда ж? 

— Розумна моя дівчинко. Відки знаєш? Так воно й було. Тільки у змії 
доброї волі ніц нема. Ти ж знаєш, єк відрізати гадюці голову, то старі 
гуцули мовлять, шо її голова жиє аж до заходу сонця, а потим помирає. 
Єкшо вб’єш змію, то тре обов’язково руки помити. Бо єк не помиєш — 
або дитина твоя захворіє, абощо. Можуть якісь такі рани висипати. Така 
вона злосна. Але повернімо си до твоєї історії, було все отак… — Севе-
рин трохи вигадав, а трохи таки в тому було правди.

— Ше за часів юности, коли я був вумним студентом і вчив си у Ки-
йові, ходив на конференцію й познайомив си із одним цікавим індусом. 
Казав, що ‘йго там на Батьківщині називають монахом. Він приїхав і роз-
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повідав щось по темі хімії, але ми розговорились про інше. Повезло ‘мні, 
шо він трохи російською говорив, бо вчив ту мову. Отож індус тогди на-
вчив мене, єк правильно забирати отруту у змії. 

Не нагадаю собі ниньки, як він звався. Проте добре запам’єтав його 
дарунок: декілька таблеток, шо виглядали, єк застиглий бурштин. Зараз, 
дай Боже пам’єті, єк то він його назвав? Якось так дивно, внуцю… О! 
Джахармура. Ті таблетки, здається, в джунглях добувають. Чому саме 
мене обдарував? Не знаю, може, індус у молодому хіміку відчув єкусь 
силу… Словом, то не важливо ниньки. А бурштин виявив си жалом змії: 
він лікує деякі недуги, наприклад, хворі м’язи, укуси змій. «Таблетку» 
прикладають до того місця, де вкусила отруйна гадина. У індусів є зви-
чай: перед тим обмивати людину коров’ячим молоком, мабуть — шоб 
піднести імунітет. А у нас — ти сама бачила, коли я тебе рятував: усе на-
багато складніше. Цікаво, шо ліки робить сама зміючка. Коли вона копає 
нору, у її роті збираєт си земля. Під час спеки вона довго лежиТ в одному 
положенні, от за її щоками й робит си та речовина. Кобра чи яка інша 
зміюка його випльовує, а індуси з того роблять ліки.

— Жив коло нашого хутора такий відлюдник — ото він вмів говорити 
й заговорювати змій. А я того не дуже й вмію, я ж не всесильний, яску-
лечко. З того часу залишилося трохи тих ліків, то й тобі вистачило.

— Дивина! — Олечка була у захваті. — А я, дідусю, про індусів чи-
тала. І бачила їх у минулих життях. Шкода, у цьому не побачу, — й очі 
дитинки сповнились сльозами.

— Доню, хто тобі таке намолов? Відки знаєш, якою була в минулих 
життях? Те, шо ти дитина Світла, — то файно. Але не говори дурниць, 
житимеш довго і щасливо!

— Житиму, але чи щасливо? Знаю, те шо знаю, Северине.
— Ну все, доню. Доста. Надивилася ти телевізор, хай йому грець. По-

казують там усіляке різне. Ні, там є й добрі передачі, але багато розпусти 
і неправди. Тре’ знати, шо дітям можна дивитися. Не зважай, малєнство. 
А хочеш, я тобі заграю?

Старий дістав ліру. Олюня вмить повеселішала: от і щічки розчервоні-
лися, як заціловані сонцем маківки. Зачерпнули блакиті й оченята. Тільки 
серденько далі сумувало, проте Олечка дуже хотіла підтримати Северина:

— Заграйте, діду, щоб аж серце щебетало!
От і Остап підоспів. Завів до маршрутки Устину й повернувся. Довго 

йшов! Та не намарно… Загрівся собі у гражді та й за роботу взявся — іс-
торичну хроніку писати.

У маленькій гуцульській хатинці — тепло й затишно, єк і у серці ста-
рого, коли поряд маленьке янголя, що оберігає та дає сили жити далі.
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10. Весняна несподіванка

Прокинувся лірник ні світ, ні зоря. А вже й справжня весна прийшла 
до їхньої оселі. Правда, не завітала, єк то має бути: із підсніжниками, 
сонцем, проте у серце до Северина постукала, обігріла. І здалося йому, 
що то його Марися привіт передає старому. Ніби й хата миліша, і жити, 
все ж, хочеться.

— Вставай, сину, досить спати! — озвався лірник до Остапа.
— Діду, а ми хіба вже їдемо? — позіхнув легінь. 
— Ні. Але сьогодні — неділя: можемо до церкви сходити. Уже так-

сяк старий спуститься з гори на долину, заодно й сили свої спробує. Гори 
поможуть, бо вони — то кремній, кажуть, провідник інформації, тож на-
повняТ енергією. А завтра можемо зготувати си нарешті в дорогу. 

Спустився Северин разом з Остапом, по дорозі Меланку взяли. Там й 
Оля з няньом і мачухою, попереду — баба Женя з родиною та й Килина 
зі своїми. А то слизько й непросто, проте чекати більше не можуть: Ві-
кторія аж благає про допомогу — кажуть, на весну й осінь усі хвороби 
загострюються.

— Ой, Господи. Єк то ми так завтра поїдемо? Мені, певно, тре’ буде 
із години три, шоби спуститися. А єк ноги-руки поламаю? Точно не їй 
тогди не поможу… Давай до церкви сходимо, сину, а тоді порішим, шо з 
тим робити. Мо’, й до Львова чкурнем. Тільки тобі тре’ висповідати свою 
душу. Ти ж готувався, ге? 

— Звісно, що так, діду. Ми он, із Меланочкою вдвох думаємо йти.
— А ви теє, точно три дні посту притримувались? Бо то не тілько ду-

ховний піст, піст у їжі, але й тілесний теж.
— Шо ж Ви ото, Северине, таке мовите? Ясно, що так, — Меланка 

сказала правду. 
— Ходімо, дітки. Все у нас, із Божою поміччю, добре буде. Яка ж кра-

са надворі. Хоч не бачу, проте відчуваю, — дід йшов під руку із хлопцем, 
Оля із сім’єю віддалились, а Меланка тримала Наливайка попід руки 
— щоби, боронь Боже, не впав. — Краса неписана! Як то гарно навесні 
пташки зачинают співати. А ше й у нас, у Карпатах… То — Божі створіння.

Зайшли вони до церкви, а там — яка ж благодать: священик пропо-
відь читає, хористи чисто й злагоджено співають, пахне ладаном і терп-
кістю, а ще — миррою. Перехрестився Наливайко, присів на церковний 
стільчик, відбули службу. Остап та Меланка посповідалися й причасти-
лись. Та й такі щасливі!

— Щасливий і я коло Вас, діточки. Коли б побралися…
— Скоро, скоро! — хлопець посміхнувся. І не збрехав при цьому…
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Батьки Меланки коло дочки крутяться, вже і легеня признали, й до 
нього, як до рідного сина, ставляться.

Усе ніби файно, а передчуття гризе Северина, щось та має нині тра-
питися. Не прогадав. Противна дівка, шо відібрала в Улі чоловіка, при-
йшла у церкву.

На порозі стояла й посміхалася дівка-розлучниця Дзвінка. Дід, звіс-
но, не знав, як вона виглядає, й не бачив її, проте відчув. Раніше юнка 
була побожна, ага, була, та шо ниньки трапилось? Не знав ніхто. Не віда-
ла дівка й того, що лірник також до церкви прийшов. Як тільки його по-
бачила, зразу їй погано зробилося. Бо ж «вкрав» старий у неї коханчика, 
та й так, шо вже Устина тішиться своїй перемозі. А Дзвінка на то тілько 
нігті гризе — ніц не може зробити. Мають ті люди захист од Северина. 

Наливайко зробив вигляд, шо все добре. Меланка про Устину та її 
синочка не знала, та й нащо то розповідати — ще спати вночі не буде. 
Остап її пошкодував. Отож Северин тихенько окликнув хлопця, а той од-
разу після причастя вже й думав зі Служби Божої виходити.

— Не обертайся, сину. Обережно подивишся на жінку в білому, що 
коло порогу церкви стоїть. Здається, десь там. Вона ж у білому? То — 
Дзвенислава.

У хлопця аж дух захопило й зіниці розширилися:
— Що, та противна? Така файна на вигляд, вбрана в бежевих тонах. 

Але щось мені стає не по собі. Чую, свердлить мене поглядом.
— А ти хрестик маєш, і Меланя теж, правда?
— Маю. Але ж ми опісля причастя найбільш вразливі стали. Ви ж 

самі казали. Так? 
— Так. Але я ж коло вас. Буду захищати. 
По закінченню служби Дзвінка побоялася підійти до Северина впри-

тул. Лише надворі, як вони із Остапом вже добряче відійшли, а Меланя 
пішла до своїх рідних — тілько тоді, як пава, підійшла до лірника, і він 
відчув її їдкі парфуми.

— Ти ба, — сказав лірник, — а такі енергетичні люди теж парфума-
ми користуют си! Дивись, легіню, й вчися хорошим манерам і модним 
фіґлям у цієї Панни!

— Що тобі, Северине, не сидиться, на твоїй старій дупі? Ага, ти лю-
дям усе помагаєш… — Дзвінка від нахабності аж розчервонілась. Нали-
вайку цього було й треба. — Чого від мене хлопця відвернув? Нашо він 
тій твоїй цілій Устині? Хай своє дитя бавить. Твоя взяла: я відступила. Але 
то — війна. Чуєш, старий гуцуле, га?

— Була б розумною і всевидющою — у Київ би забрали б, та ні — бери 
вище: в Нью-Йорк. Посмієш воювати — на порох зітру. Тихо, що й ніхто не 
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почує. Не врятують тебе твої маленькі вміння. Так шо сиди й не рипайся.
Остап аж перепудився, давай задкувати десь у безпечне місце. 

Дзвінка на нього холодним поглядом — глип.
«Так, читати «Отче наш» і «Богородицю», — думав він, — «Отче наш, 

що єси на Небесах…»
Дзвенислава аж позеленіла від злості:
— Думаєш, і ти врятуєшся? Я тебе знайду, посередничку, й зроблю 

своїм рабом. Будеш мені пальці цілувати!
«Господи, врятуй мене! — Остап перепудився не на жарт і ще завзя-

тіше почав читати молитви: — Вірую во єдиного Бога…» 
— Віруй собі, — вража душа, вміє думки вичитувати. — Тілько зі 

мнов не зв’язуйся. А ти, — і вона уважно подивилась в незрячі очі, — а 
ти, Северине… Бодай тобі побачити своїми ж очима не цей, а той світ. А 
на цьому — світу білого не увидіти!

Вона розвернулася й граціозно, мов прудка лань, зникла у напрямку 
лісу.

— Слава Богу! — липкий піт стікав спиною Остапа: — Пішла! Думав, 
не відчепиться!

— Ще й як. Вона, певно, зрозуміла, шо не має таку силу до мене… 
А от до тебе… Начувайся, легіню. Будемо тебе з Меланкою боронити. 
Хоч, ти знаєш, то дівчина — не темна зовсім. Може, і врятується колись 
від зла та й доброю стане. А зараз, — і лірник оперся на паличку, яку 
завбачливо взяв із собою, — зараз мені треба відпочити. Зайду до своїх 
сусідів, що мешкають на долині. Мабуть, підійматися більше не буду. То, 
мо’, поїдемо до Львова?

— Давайте! — Остап радів.
— За дві-три години впораєш си? Поїдемо автобусом, спочатку до-

беремось до Верховини, а там — прямий до Львова ходить. Отож, ві-
зьми мені паспорт, теплі речі, зараз продиктую, які трави, та й настоян-
ки, деякі гуцульські фіґлі… Тільки ніц не забудь, а все інше — є, гроші ж 
маєш, молитви — в голові, а шабля завжди коло мене, вона ж магічна! 
Жеби тобі не було тяжко, попроси Меланю, щоб із тобою пішла. І не за-
будь свої речі. Ага, і Бровка приведи. За пса я домовлюсь, він троха по-
живе в долині. Як скучит за хатою, собі прийде в Розколів, єк голодний 
буде — до Жені приблудить. Він у мене розумний пес. 

— А сусідам скажи, що лірник ненадовго їде ді Львова, скоро по-
вернеться. Як буде хляча1, чи сніг, бурі, повені — зостав свій номер, най 
люди тобі дзвонять, я швидко приїду. Та, думаю, за тиждень-два без ста-
рого діда усьо буде тихо. 

1  Хляча (гуц.) — негода.
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— Статті твої не пропадут, тілько хіба будеш вертати си, щоби вважав 
на ноутбук, бо слизько так, що чорт ногу зломит! А йой, здається мені, 
шо уже все. Пішов я. Головне — то трави й приладдя. Записуй. Маєш 
клапоть паперу?

— Нащо мені, діду? Я маю телефон.
— Ге, телефон — то такеє. Може тебе спокійно підвести. А папір — 

ніколи.
— Пам’єтаєш, як ще Симоненко писав: «Вірнішого і серйознішого 

побратима, ніж папір, я не знаю».
— Так то воно, так. Зараз, у мене був записничок і маленька ручка у 

кишені наплічника. Ага, є. Лірник продиктував, що треба взяти вдома та 
дорогою дістати у лісі: 

— … Відрізати кору дерева, плоди горобини, які лишилися із зими, 
то тільки на тому місці вони є, де я тобі сказав, і ше… Треба, єк будеш ви-
ходити з хати, на колодку двері закрити, прочитати «Да воскреснет Бог» 
та й перехрестити хату. То, шоби ніяке лихо не вхопило гражди.

— Йду, Наливайку. Усе зроблю, — Остап був рішуче налаштований.
— Але при мені задзвони Вікторії. Як там вона? 
— Зараз. Набираю. Ану, — почулися довгі гудки, — привіт, сонечко. 

Як ти там? Як здоров’я? Сьогодні вночі виїжджаємо до тебе. Так, тобі від 
Наливайка вітання.

— Йо, передавай, — мовив дід. — Нехай дівчина ні про шо не пере-
живає. Скоро їй буде легше!

— Чула? Відпочивай. Як будемо у Львові, подзвонимо. Із Богом!
— Каже, чується вже нормально, але вночі їй було зле…
— Допоможемо. Пішов я! Бувай. Буду в дядька Панаса, у третій від 

церкви хаті. Та знайдеш! Ну, десь о п’єтій-шестій зустрінемося. Меланка 
най не сумує за тобов, бо скоро вернеш си із перснем.

— Побачимо, діду! Молодий я ше, зелений! Біжу у справах!
— Хай тебе Бог благословить! 
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11. По поверненню зі Львова

Повернувся старий лірник зі Львова, та й такий стомлений, зажуре-
ний, розгублений. Вікторія ніби й легше почувалася. Але він не знав до-
стеменно, скільки їй залишилося на землі бути. А з Северином й Остап 
вернув у гори. Сказав сестрі, шо повітрям дихати буде й історичну роз-
відку писати, та й її із собою кликав. Відмовилась. Відпросився на пару 
деньків, але діду не брехав: казав, що скучив за коханою. 

Чародій, звісно, все то знав та й не заважав хлопцю. Хіба йому хати 
шкода? Най ночує. Забув начисто лірник про слова його покійної дружи-
ни. Забув і крапка. А доля не спить… 

Отож, було то вночі, як місяць закотився, та й так темно було... По-
молився старий, та й Остапко із ним разом, і надумали спати. За цей 
час хлопець змінився на краще: до Бога за допомогою звертався, ревно 
молився, переглянув своє життя. Женитися надумав. 

Та сьогодні не спиться легіню, хоча після дороги він ой як стомився. 
А в Северина — погане передчуття. 

— Діду, а Ви ж знаєте, чого я до Вас нині приїхав? Знаєте-знаєте! 
— Так, синку. Звісно, що так, — старому теж не спалось, бо він аж 

присів на тапчані.
— То через Меланку, Северине. Вона така красуня й розумниця, 

правда? І їсти зварить файно, й чистенько у неї завжди, й за мене піклу-
ється, й у ліжку не натішуся нею. Чи може все вміститися у одній людині? 
Колись я думав інакше. А мав я, лірнику, не так і мало дівчат. Тому міг 
вибирати. Та ні, я не є аж такий красень, просто харизма…

— Стоп, хлопе, — Северин скривився на таку мову: — Ти мені ото 
хвалити си надумав, чи як? 

— Та ні, ні, Ви не зрозуміли. Якраз навпаки, — Остап був налаштова-
ний на серйозні розмови.

— А я тобі не священик, аби гріхи сповідати. Я й так відчуваю, же ти 
багато дівок спробував. Так що начувайся. Єк розкажеш — я не пошко-
дую гострого слівця.

— Мені дуже треба розповісти, бо то мене мучить. А священику єк 
розкажу, він подумає, що я взагалі схибнутий на…

— Добре вже. Усе одно ми не спимо. Розповідай, єк хочеш. Тільки 
мого гарного слова не чекай.

— Хочу виговоритись, діду. Бо мені зле. А ці таємниці до Віки не ді-
йдуть, я в тому впевнений. Шкода мені її і себе…

— Шо то ти соплі тутка розвів, Остапе? — Северин сів на ліжку й аж 
узлостився. — Ти — хлоп чи ні? Ану витри шмарклі та розказуй, єк годить-
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ся. А я вже сам вирішу: чи судити, чи помилувати словами. Шкода йому! А 
яким місцем раніше було шкода? Тим, що «Шкода Фабія», чи яким іншим?

— А, то Ви про машину подаровану знаєте…
— Шкода ото мені війну малим пережити, побачити, єк люде вмирают, 

почути розповіді від партизан, коли вони у літню засуху по тижню ніц не 
пили, бо у розвідці сиділи й бояли си висунутись й коли роса з’являла си, зі 
всіх сил її хлебтали, бо помирали без води? Шкода тобі, єк у мене дитина ма-
ленька й дружина померла? Шкода йому… Шкода, же я осліп? — і він гірко 
зітхнув. Не стільки був злим на хлопця, скільки на свою тяжку доленьку. — 
Живеш, єк у Бога за пазухою: в теплі, в добрі, ще й жалієшся… Тьху на тебе…

— Северине, ну, будь ласка, не ображайтесь! Я ж до Вас, як до діда 
свого рідного, якого в мене ніколи не було…

А в самого аж пересохло у горлі. Тільки би не захлюпати. Йому навіть 
гидко стало. Себе зненавидів. 

— А я думав що, лише у жінок перед весіллям починається параноя. 
Ти ба, я й сам у таку халепу потрафив. Та й не пропонував ще руки й серця, 
а воно отак обернулося.

Хлопець витримав словесний удар старого й продовжував:
— Діду, маю тяжке серце і провину тяжку. Нікому не можу довірити, 

тільки Вам. Я такий телепень… Правду дівки говорили: козел сякий-такий! 
Дурень я.

— Знаю, сину. Не в моїх силах тебе судити. Най тебе Бог судить, — 
Северин трішки заспокоївся, бо ж і сам не без гріха. — Прости і ти мене… 
Синку, не дозволяй дияволу з’їсти твоє серце — воно червиве від ненави-
сті й зла. Та тілько Господь зможе тебе врятувати… Зірвався я, старий. Хорь 
твоєї сестри моє здоровлє підкосило. Хоч трохи ми в неї побули, сяк-та 
розрадили, підрихтували, але…

Темно в хаті лірника, але тепло. Дід піч натопив, шо й навіть жарко 
було. Темно й у душі Остапа. Ніби й добрий хлопець, але щось у ньому 
таке слизьке й важке є… Не хотів дід далі зчитувати, най сам признається.

— То почну я отак: було в мене трохи дівчат, — обережно помацав він 
словесну землю під ногами й втупився в Наливайка. Той виглядав спокій-
ним. — Так от: мав курортні романи, і у Львові — молодих-зелених. Кого 
псував, із ким просто розважався, золоті гори обіцяв, кохання неземне. 
А вони — вуха розвішували, брильянтів жадали, а хто просто — любові й 
теплоти. Навіть з однією більше тижня жив. Чи, принаймні, намагався. То 
набридло, бо за той час перепробував усе те, що вмів… Та й нового купу. 
Ви не думаєте, шо хвалюся. Бо справді мав нічогеньку чоловічу силу. Все 
закінчувалось однаково — я їх кидав. Не вистачало екстриму. Сухота і ту-
пість жахлива. Але Ви, діду, не думайте, шо я пустий!



83

— А ні, ти — порєдний «львівШський» пан, — зіронізував дід. — 
Ясно, шо пустий.

— Ні. Для мене все було одноманітним, нецікавим, всоте перевіре-
ним… 

Найгидкішим було те, що хлопець не хвалився. Северин це знав і 
зрозумів, що ті історії, на його великий жаль, правда. 

— І нащо я Вам оте розповідаю? 
— Кажи. Легше буде, — лірник вже з більшою прохолодою ставився 

до розмови.
— То було й таке, шо я з однією на морі познайомився. Така ладна: 

і форми при ній, і красива, ще й цікава співрозмовниця. Уже думав — 
закохався: бо ж ми щовечора з нею любов’ю займалися. І голова в неї 
ніколи не боліла… От ми й у морі, той… То я й забув про захист — хвиля 
понесла. А потім дівчина… Понесла. Бо ж дурень, не стримався. Козел… 
Я така скотина, діду. Вона потім якісь таблетки пила, що я їй купив. Не 
знаю, чим то все закінчилось, бо я поїхав, а вона й мене не тримала. Та 
обійшлося. Точно Вам кажу. Тільки-от номеру я її не взяв — навіщо? А 
сама вона мені й не дзвонила. Скорше хотів відшукати ту дівчину, то ж, 
певно, не важко. А може, нині має чоловіка й дітей?

— Ти — жалюгідний. Ти… — Северин аж пашів із гніву й намагався 
підбирати слова, щоб остаточно не вийти із себе. — Прізвище хоч знаєш?

— Знаю.
— А з єкого міста? — лірнику було важко себе опанувати.
— Із Горлівки. — Остап знав, що неминуча буря осуду вже заколо-

тила старого.
— Телепень. Давно то було? — Северин аж пашів. Ніби старий-не-

мічний, а здавалося, мав таку силу у руках — задавив би однією прави-
цею молодика.

— Діду, пробачте мене! Може, я негідником виявлюся в Ваших 
очах… — він недоговорив. Бо лірник розмахнувся на хлопця і от-от би 
вдарив… Схопився старий, знесилів і вже спокійніше сказав:

— А я шо… Господь тобі пробачить, єк зможе. Виджу, шо й дівчина 
пробачила. Знайти її можна, можна й пробачення попросити. Ти про-
сто… Боягуз! — раптом лірнику стало так усе одно, що він навіть не за-
хотів далі слухати.

— Та ні, я не такий, — оправдовувався хлопець: — Хотів, збирався, 
але ж номера нема, а ту ще й сестра захворіла... Не став я ліпший. При-
дурок. Нема мені виправдання.

Лірник байдуже чекав на продовження, бо знав, що це ще не кінець.
— Так це ще не все, діду.
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— Знаю й готую си до гіршого, — старий ніби не в одному сенсі то 
сказав, бо був дуже насторожений. Чого б то? — Ніч у нас й так буде без-
сонною. Тікай ліпше, сину, від мене ниньки, бо біда буде…

— Не буде… 
Куди ж йому тікати звідси? А варто було…
Але хлопець продовжив:
— Хворобу підчепив, венеричну. Тілько от не знаю від кого… Ви не 

думайте, нині аналізи здавав — чистий, як скло.
— Та я виджу, друже. Розпусник-змій. Ото з тебе диявол тішит си, 

вже й душу твою збираєт си до рук прибрати. Але ти потрафив у хорошу 
компанію. Врятую я тебе, єк і себе з бруду витягну. Не знаю, чого, але 
припав ти мені до душі. Може, внука свого я ніколи не мав, і ти мені його 
замінив, а може, просто я людей люблю й не суджу, бо Бог на Страшно-
му Суді судитиме. Біжи, кажу, звідси. Біда буде.

— Усе добре, Северине. Чого Ви? Ваша хата освячена… Самі казали! 
Тільки от не знаю, нащо я Вам то розповідаю, адже ж по голівоньці не 
погладите, засудите, ще й як! І правильно зробите.

Іронічно кахикнувши, лірик констатував:
— Тебе вже по голівоньці дівчата нагладились, то тобі має до кінця 

життя вистачити. Єк матимеш проблеми із чоловічою силою у п’єтдесєт 
років — знай, від чого то.

— Останнє. Обіцяйте, що не гніватиметесь.
— Не можу. Але розказуй. Трошка часу у нас є.
Остап був настільки заглибленим у свої проблеми, що не відчував 

ніякої загрози, котра, немов плоскогубці, прищемила їх до землі.
— Було то, як моїй сестрі стало ліпше. Я ж не ірод, — дівок водити, 

коли їй було зле. Я — бравий козак…
— Не мов сего священного звання, коли оскверняєш ‘йго! — і старий 

потягнувся за шаблею, та вчасно загадав, що ще не час битися.
— Пробачте. Катався якось на машині, так-так, тій, шо «подруга» по-

дарувала. Подругу ту я вже давно кинув, але дарунок лишив собі, хоч уже 
його нині немає. Так от: погода — гарна, сестрі — ліпше, і я якраз після гри-
пу легше почуватися став — життя прекрасне! А тут вона — красива, ефек-
тна, довгонога. Запропонував проїхатися. Ти ба — не відмовила. Цікава 
така. Й очі довірливі — знала, що прямо додому довезу. А ще ж після отої 
болячки три місяці не можна було із дівками спати. А тут — нА тобі: вона 
сама до мене йде: гріх не скористатися. Мені аж чухалось, їй Бо! Заприсяг-
нувся собі серйозні стосунки почати, закохатися, заміж покликати — за-
вести пару-трійку діточок, машину продати й купити жінці шубу… Та знову 
моє друге «я» сказало протилежне. І мені вона треба була як об’єкт…
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Він недоговорив. Дід показово продовжував мовчати. Що в його на 
думці було — хлопець не знав, хоча й здогадувався.

— Отже, вмовляв дівчину поїхати до мене. Але вона не погодилась. 
Каже: «ні», — і крапка. Горда! — вирішила мене лишити, бо кілька ж днів 
знайомі, а я її вже у ліжко тягну. Шоби мене та й дівчина кинула? Сміх 
тай годі! Не було такого…

— То я вже мовчу, набираюсь сил на вибачення. Ніби й пробачила 
за нахабство, знову цілує. Ми їли морозиво, сміялися, отой телепень, 
що перед Вами сидить, знову подумав про серйозні стосунки. Але мене 
збила з пантелику офіціантка в кав’ярні. Вона так щиро глянула мені у 
вічі, що я аж посміхнувся їй. Це було дуже необачно з мого боку, бо Катя 
помітила. Й знову спрацювала гравітація. Зробив вигляд, що це я не по-
сміхаюся дівкам, а для своєї коханої чемно стараюся. Та ось я схаменув-
ся. Повіз Катерину й далі кататися. Дівчина мліла від щастя, ми знову 
цілуватися в машині, я ледь стримувався, думав — здурію… Вмру від не-
терплячки. А — ні. Опанував себе, коли напів-розстібнув сорочку та по-
чув «ні» і вирішив по-джентельменськи поцілувати в щічку й висадити 
її вже вдома. Бо хіба ж я ворог дівчині? Вона каже — просто ще не час.

«Коли вже той час буде?», — думаю. Наступного дня подзвонив, ви-
бачився. І подумав: хоче мене краще взнати — хай додому поїде. Се-
стра якраз помандрувала до подруги в Тернопіль на кілька днів — у неї 
і настрій покращився. Катя погодилась, хоча й несміливо, до останнього 
надіялась, що я її не чіпатиму. Але про всяк випадок запаслася захистом, 
як і я, у принципі. Ясно, що планувала довго триматися. Не дівчина, а на-
ївна дитина якась… Казала, що в мене довго не буде залишатися. А так 
і вийшло. З порогу роздягнув — не пручалася, ні про що завбачливо не 
забув, проте не помітив, як був грубим, зробив їй боляче і вона почала 
плакати… Не знаю, що я тоді їй казав, не пам’ятаю просто… Поїв кавою, 
відвіз додому. Коли ми їхали, вона ще й за мою машину боялася, мов-
ляв, щоби я не поспішав: у темряві машину де не подряпав. Не те, щоби 
дати мені добряче по морді. Я тоді відвіз Катю додому, побажав: «На-
добраніч», — сухо обійняв і наступного дня не подзвонив. Не подзвонив 
і через тиждень. Узагалі стер її номер. А вона мовчала. Мабуть, чекала 
хоча би на вибачення. Знаю, що пробачила, але ж я… Скотина! Що я тоді 
напився, як свиня, — казати не буду. Не хотілося нічого. Ані попроси-
ти пробачення, ні врятувати стосунки, якось зарадити усьому… Замість 
цього — мовчанка. Оце й усе. З того часу не було нікого. Тільки от моя 
кохана. Тепер — на усе життя.

— Як то «все», хлопе? — лірник не чув свого голосу, його трусило, як 
у пропасниці.
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— А отак. Бачив Катерину із красивим молодим чоловіком. У неї — ні 
слів, ні помсти, ні зла, ні-чо-го. Я — скотина…

— Так, хлопе. Най тебе Бог судить, а я не маю права. Тільки чи з Ме-
ланкою ти так не вчвариш? Я не буду противитися вашому шлюбу, тілько 
знай, же не хочу, шоби вона псувала своє життя з таким падлюкою.

— Як скажете… Я — тупе створіння, я — тварина. Хочу прямо завтра 
перед ними обома вибачитися. Якщо знайду номер чи координати… 
Але прошу, будь ласка, не розповідайте Мелані. Вона ж мене покине, а 
я справді її дуже кохаю! 

— Кине — то кине. То є твоя таїна. Господь дуже справедливий. Він 
знає, коли зробити для людини те чи інше випробуваннє, коли покарати, 
а коли ощасливити. Йди, подзвони сестрі, прошу тебе. Ти їй нині дуже 
треба. А ще, піди на сповідь, сину. Це тобі нині дуже у пригоді стане у 
непростий для нас усіх чьис.

— Що відбувається, скажіть?
— Подзвони їй.
Остап вибіг, мов ошпарений. Прибіг і трусився, мовби він морозу. — 

Вікуся… Люба моя. Северине, їй зле. Каже, що може не дожити до ран-
ня. Може, то просто їй та здається, адже вона житиме, ЖИТИМЕ?

— Їдь і ніц не питай.
— Треба теплі речі, щось із собою взяти, — Остап сяк-так накидав у 

наплічник усього і побіг.
— Куди?! Автобуси тільки зранку до Львова ходять.
— А я до Верховини попуткою. Звідки із кредитки гроші зніму й на 

таксі — до Львова.
— Зовсім хлоп здурів. Та ж то — тисяча гривень!
— Моя сестра важко дихає, Ви то розумієте?! Бувайте здорові, про-

стіть! — і він, як божевільний, побіг долиною. Ковзався, падав, підіймав-
ся, кричав, просив у Бога пробачення, молився… Знову кричав. 

Дивом уцілілим дістався до містечка, за енним разом зловив попут-
ку до Верховини. А там — бігом гроші знімати. Добре, що банкомат на 
автостанції був. Поталанило хлопцю: за півгодини зловив ще один по-
путній автобус, який дивом зупинився. Хотів, певно Господь Біг, щоби він 
свою сестру побачив.

І от Остап зранку вже був коло Віки. Зібралася уся сім’я. І ніхто не міг 
йому подзвонити?! Чому усім байдуже до його горя? Він також відчуває 
біль, та ше й такий сильний, що досі такого за собою не бачив. Цілував 
руки, вибачався, плакав. Віка спала. Їй дали якийсь препарат. Лікарі ка-
зали, що життю вже нічого не загрожує. 
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12. Весна в Розколові — страшна…

Зранку на хуторі сталася біда. О п’ятій ранку дід прокинувся та й од-
разу відчув, немов би щось діється, й знав, певно що далі буде.

Чує, що люди кричать, біжать, ніби всі за нього забули — у кожного 
ж своє горе. А він і не бачить, лиш відчуває, що біда стукає у ворота, та й 
така страшна!

Олюся забігла до діда та й на все горло кричит:
— Северине! Мачуха каже: «паводок, рятуйте си»! Ви мусите, діду! 

Чуєте?! Чому стоїте? Біжіть, я Вас прошу. Діду! — і вона маленькими 
пальчиками прикипіла до його руки, обпалила жаром.

Закляк лірник на місці, ніби його заціпило. Знав, що то Господь йому 
дає можливість вибрати: чи лишатися на цьому світі чи отут-таки, на міс-
ці, у своїй хаті померти.

— На все воля Божа, дочко. Біжи. Прости мені. Прости, дитино, за всі 
мої гріхи… — уже, певно, старий надумав вмирати. 

— І Ви простіть мене! Простіть, бо не зможу більше із Вами говори-
ти! Може, й ніколи… Така доля. Та на все — Воля Божа.

— Чому, внучко? — липкий піт стікав лобом Северина, й він ледь-
ледь ворушив язиком. Чи то від холоду, що крижаними щупальцями 
огортав серце, чи від болю усередині, що підступив, як кат. І душив-му-
чив, перемикав внутрішні клапани свідомості, блокував усе. Як і страх 
небуття, котре чекало, захоплювало, ковтало, як чорне провалля. І все 
Чорний Черемош марився діду. Ніби він ніколи не бачив тієї чистої гір-
ської річки, що текла в долині, близько коло його хутора. І здавалося 
Северинові, що Черемош — направду чорний та страшний, наповнений 
душами померлих, загублених, задушених, збитих долею самогубців. 
Таких, яким міг бути і він сам. Йому було страшно, та й так, ніби Господь 
ніколи й не жив у його серці. Болів знак. Болів, мучив, зачерпував зсе-
редини.

Олюся кричала голосніше, аніж злякані люди знадовору:
— Северине! Почуй мене нарешті, — вона вже штурхала старого, 

а він не міг зрозуміти, у якому світі знаходиться. — Северине, мене до 
тебе Господь післав. Це я тебе із провалля витягла, витягну і зараз! — і 
дитина, ніби зачарована, почала тягнути лірника за ногу. Їй навіть пес 
допомагав, ніби розумів: треба діда врятувати. 

— Чую-чую, доню. Як Господь тебе післав, значить жити мені ще 
сто років, — лірник сам не тямив, що говорить. Ніби відчував гидкі щу-
пальця страху на своїй шиї, що аж пашіла. — Йди, рятуй си! Прошу 
тебе!
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До його ніг потрапляла тала снігова вода, чув, що вона дуже зим-
на, поступово хата заливалася. Дитина благала, її очі наповнилися 
сльозами. Все просила-молила, щоб Наливайко біг разом із нею, але 
нічого не допомагало. Де там: тільки час втрачала, дід стояв на сво-
єму. 

Не помітив тоді старий, що то — незвичний паводок. Бідна дівчинка 
через Северина намокла, бухикати від холоду почала, й, бідацтво, по-
синіла. 

— Господи! — сказала Олюня зовсім іншим голосом: — Господи, вря-
туй його! Бо я не можу. Не виконала я Твоєї місії, прости мене, Боже! Він 
знову не хоче жити без Марічки. Він навіть дихати не хоче! Боже мій, 
зроби щось! Молю тебе! — вона благала Бога про поміч. Ноги посиніли 
і перестали слухатися. 

У голові дитини пронеслася думка: «Тікай, старий сам усе зро-
бить», — й вона, ще раз благаючи старого, пошкандибала геть. Батьки 
були вже далеко. Бо кому потрібна маленька напівсирота? Мачуха за 
своїх дітей мучилась, її тато забув про маленьство, а вона — боса й 
розпатлана, синя, — хотіла жити. Не заради своєї душі — заради Севе-
рина. Тепер мала точне уявлення: Бог його й цього разу не лишить. Бо 
Северин має на землі дуже важливу місію.

Лірник знав, що не загине. Відчував то, але надія вже вмирала. Хо-
лод, дикий їдкий холод паралізував ноги. Зостався — сам-один, сліпий, 
немічний. Події змінювали одна одну так стрімко, що за кілька хвилин 
вода дібралася вже до половини дідового поясу. Мав коло себе лиш свя-
чену воду та свій козацький меч. Маленький такий, проте сила у ньо-
му була величезна. Що то був незвичайний меч, котрий за формою був 
схожим на топірець, Северин нікому не розповідав й тепер навряд чи 
розкаже. Бровко побіг шукати людей на допомогу, або й просто втікати 
від страшної води. Ноги не тримали діда, проте він сяк-так намагався 
видряпатися на стіл. 

Вибору не було: або відкрити хату й захлинутись від потоку, що ще 
як-не-як якимось дивом тримали двері, або ж чекати, що це його мине, 
опинившись на висоті. Аби ж тиск води не перекинув його останню на-
дію — стіл. Якби ж… Боже, як він у цю мить хотів жити! Ніколи з такою 
силою не здавалося йому, що потрібно тягнути за собою життя. Ніколи 
не думав, що так любитиме світ.

Вода підіймалась, до нього наближалася велика хвиля… Як так швид-
ко може набиратися вода? Це нереальні речі! Та старому тоді так не зда-
валося, він не помітив штучність усієї ситуації і не відчув якихось чар.

— «Отче наш…»
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Молитва, неголосна та, на перший погляд, спокійна, розлилася про-
сторами дідової хати. Свячена вода була при ньому, він сяк-так видря-
пався на стіл, а там — і до шафи недалеко. Та немає сил. Старий-неміч-
ний дід. Ноги, все ж, не слухалися. Тоді лірник досить чітко зрозумів: 
зараз або ніколи. По пояс у воді, він стрибнув і спробував відкрити вхідні 
двері. Відки та силонька взялася? Та двері відкрилися самі. У них увірва-
лася холодна снігова вода, й його знесло.

— Господи, скільки людей сьогодні загинуло… Боже мій, дай мені 
сили зупинити стихію…

Мокрий, немічний, холодний, синій і нещасний, він відчував: тем-
пература в організмі піднімається, кров у жилах зупиняється, життя по-
лишає його. Лірник із останніх сил взяв до рук невеличкого меча. Став 
до схід сонця. Руки не слухали, ноги, хоч і сяк-так відновилися на кілька 
митей, знову не чули си. Вода, здавалося, все прибувала. Дід впав і на 
колінах почав лізти. Вода досягала шиї, а він дивом не захлеснувся. По-
тім зібрав останні сили і спробував піднятися, бо вода захльостувала. Ан, 
ні: був надто слабкий.

Згадав тоді лірник чорні очі того провалля, куди мав падати ще 
кілька місяців тому. Згадав дитину Світла, Оленьку, безпутнього Оста-
па і очі своєї Марисі. Хто ж тому хлопу поможе, хто Олюсю, Віку полі-
кує? Хто, як не він? Хто як не чоловік із славного роду, що чарівничими 
глибинами своєї душі врятував сотні людських життів? Хто, як не він, 
побачить щасливу родину Устинки, потанцює із ними гуцулку? Хто, як 
не він підморгне старій нещасній Євгенії, для якої дід — сенс життя і 
ясне сонечко?

З усіх сил знову спробував підійнятися. Ще трішки! Ну! У ногах 
сила, діду, зовсім не у руках. У ногах і … У знакові? Дід тільки тепер усві-
домив, що коли взяв до рук меч, знак перестав боліти. Меч-топірець 
якимось дивним чином додавав сили. Заважала тільки та його жахли-
ва незрячість — мучила, перехоплювала дихання, бо ж усім керував 
страх.

Северин, немов зачарований, слухав дзюркотіння води. Якби він міг 
бачити зараз увесь цей жах та людей, котрі в передсмертних конвульсіях 
хапали ротом повітря!

— Ви чуєте, Севериииине? — це йому мариться, чи дійсно хтось 
кричить? Господи, та це ж — Меланка! Вона бігла вниз, послизалася, й 
знову піднімалася. Думала, що добіжить до долини, а там її добрі люди 
візьмуть до себе, врятуют, обігріють... 

— Северине! Біжіть, повзіть, робіть щось! Рятуйтеся! — кричала, 
знову падаючи і захлинаючись у воді. — Поможіть! 
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Дід лише чув, що хтось поруч біг униз, якийсь сильний чоловік, пев-
но один із сусідів. Такий, як криця.

«Отож бо, він її й врятує», — остання думка діда промайнула, як 
дика лань.

Це була маленька війна: крихітної людини із величезною, монумен-
тальною стихією.

Крижана вода хлюпає на його тіло, не на тіло, навіть, душу. Чути гур-
кіт цієї стихії, стогони людей. Усе змішалося в один безмежний хаос. 

«Усе минулося. Я марю…» — подумалося йому. Тепер лірник твердо 
стояв на мокрій холодній землі. Та раптом його ніби хльоснула блискав-
ка! Й він зрозумів: від невеличкого меча йде жар, у ньому — сила! І став 
до схід сонця. Почав молити си:

— Господи Всемогутній! Ти один є правителем нашого світу! Тобі 
приклоняюсь, Тобі доручаю своє серце! Пусти мене у Твій світ, а людям 
дай спокій!

Вода наступала, йшла із новою силою, збивала з ніг. Він стояв з 
останніх сил, тримався.

— Дай мені сили, Боже! 
Здалося лірнику, що він щось побачив. Та, ніби, незрячим був. Так! 

То та смерека, що коло неї любив дримбати. Он і сусідка пливе за течі-
єю, стрімко вниз по гірській річці, тільки якось так підозріло нерухомо. 
Страшно-моторошно…

— Я бачу, Господи, я знову бачу! І знову хочу жити, Боже мій! Помо-
жи старому й немічному лірникові, який тільки того й знав, що людям у 
поміч йти, а зараз, — і він врешті подивився на сусідку, — а зараз збере-
жи цю жінку у Своєму Царстві.

Ніби вода й не холодна була, та ніби не відав, що творить, ніби шок 
мав ув голові, тільки й знав, що вода — вбивча. Взяв однією рукою Бров-
ка і щосили підняв його, закинув на стріху. І не травмував бідацтво, то 
песик тілько заскавулів — йому теж було дуже зимно й страшно, а що 
стріха була майже м’якою, то й уже тварині було не так тєжко, єк дідові. 
І де та силонька ув руках взялася? Звідки прийшла, що аж здавалося — 
гори зверне? 

Раптом щось у ньому запульсувало — вода ж почала прибувати ще 
й ще, холодна, крижана, а знак на шиї так смикав, ніби нині із лірника 
вийде вся кровиця. 

Паводок? Лавина? Повінь? Невідома річ відбувалася у горах. Непід-
владна науці та часові, ніби то все на раз, тільки не так, як завжди мудрі 
люди розповідають. Усе ніби заклякло в часі й блискавично знищувало-
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ся. Сила у руках лірника прибула така, що нею можна було блискавку 
голими пучками брати й насилати на ворогів-катів:

— Батьку мій, отамане, Богдане! — звідки той голос у середині лір-
ника взявся? Сам не знав. — Батьку мій Хмельницький! Прошу тебе й 
Бога, щоби поміг мені тую біду зректи! Заклинаю воду! Біжи собі, та й 
не коло моєї хати, біжи в долину, до Чорного Черемоша, та й так, же 
людей не чіпай, най ше поживут!... Батьку! Поможи! — зненацька його 
руки стали такими, мов криця. Руками підняв усенький потік води, шо 
кружляв навколо хати й зрозумів: зараз або ніколи. Де та сила взялася, 
де? Знак пульсував, болів-колотився, але руки залізно трималися в пові-
трі та ше й із такою ношею, же й світ не видів. Той вир води, що піднявся 
коло хати, працював, як водоворіт: добре, що із сусідів нікого не було, 
бо вони б із страху повмирали б. Дід взяв той вир із коловоротом та й 
направив на іншу частину гори, де не жили люди: там був лише ліс та 
смереки. Та й чугайстри1, що вміють затанцьовувати до смерти. Той вир 
водної стихії змітав дерева зо свого шляху, летів униз, поповнював потік 
і мчав по наказу Северина — ген аж до Чорного Черемошу. Переплітався 
із тою рікою й ніби зникав сам собою, розчинявся, та до такого рівня, 
що навіть на долині жодної хати не зачепив, хіба попідтоплював злегка. 
Лірник відчув біль та жар у руках, проте знак вгамувався, ніби його хтось 
заглушив одним помахом чарівної палички.

Люди в долині почали потроху оклигувати й обдивлятися збитки. Хто 
встиг втекти від негоди, а кому поталанило взагалі в ту пору не бути на 
хуторі, а хто застудитися, хтось нанизу кричав так, що аж до діда доліта-
ло. 

Тільки тепер від того дикого крику він зрозумів, що щось таки стало-
ся, ноги нили аж до самих стегон, ніби хто їх відтяти збирався. Сам був 
увесь мокрий, трусився, зверху Бровко скавулів і просився, щоби його 
зняли. Северинові було дуже тяжко.

Та раптово де й взялася та сила, коли все тіло пульсувало й нали-
валося гирею, а дід підійшов під саменьку стріху й скомандував псові 
плигати до нього. Ти диви, зловив. Як песик злякано затремтів у нього у 
руках, та що було далі — Северин не пам’ятає. Важка, як гиря, куля стра-
ху й холоду повалила його на землю, очі закрилися, старий встиг лише 
подумати: 

«А я ж і перед смертю не помолив си…»

1  Чугайстр — міфічна істота, що із людиною йде до танцю у лісі та може затанцювати до 
смерті.
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13. Дивне спасіння

— Господи, де я? Невже у Раю? Скажи мені, й буде Твоя воля та прав-
да, — Северин лежав у кімнаті з білими стінами. Не знав він, чи пройшла 
секунда, а може, — ціла вічність, та відчував тепло.

Раптом простір коло нього ніби згустився й до нього наближалась бі-
ла-біла постать. Здавалося, йому вже не болить, але так лячно й страшно 
було...

«Отче наш, що єси на Небесах…»
— Ой, лірнику, Небеса тобі далекі. І спуститися на землю буде тяжко. 

А зараз ти просто… спиш, і тобі сниться світлий сон , — озвалася біла по-
стать. 

Придивився лірник, аж то — Олечка. 
— Господи, дитино, невже і ти…?
— Ні, діду, зі мною все добре, я лише отримала хворобу, а от із 

Вами... Як пан Біг порішить — так і буде.
— Сонечко моє солоденьке, я так хочу до Раю, та до свеї Марисі.
— До Раю Вам — тисячі років, та й не всі діла ше Ви на землі поро-

били. Бо єк вчинили б самогубство — не видіти б Вам Раю, якби не Ваш 
останнє рішення та… Я.

— ТИ, дитино? Як ти могла знати? Хто тебе післав?
Олюся підійшла ближче, та й таке світло від неї йшло, ніби вона сві-

тилася ізсередини. Тепла та яскрава, й ніби не дитина, а людина із бага-
товіковою мудрістю, бо то ж — у її очках.

— Чуєш, Северине? Тільки я тебе на хуторі так кличу. Тільки мене 
ти не міг розгадати. Я розумна не по літах, пам’ятаєш?… Мене вкусила 
зміюка, бо то я сама її знайшла й змусила себе вкусити, щоб ти — чуєш? 
— ти прийшов до тями й свої губства забув, щоби ти щоднини ревно 
молився, хотів мене вилікувати й заради когось жити. А змія була біла, 
ти ж бачив? Такої у Карпатах не знайдеш. То я тебе охороняла, як був 
паводок, ти ж бачив, що негода також була незвичною? Вона для чогось 
далася тобі… Паводок чи лавина, а може, повінь — негода зносила все, 
а твою хату не зачепила. Просто так, думаєш? Я тобі Божою Волею дала 
в руки силу розігнати страшну стихію, я привела у сон твою Марисю, а 
себе тим занапастила.

— Хто ти, дитино? Чи, людино? Хто ти… Боже мій коханий, заради 
всього святого, хто ти…?

— Ангел, — вона взяла лірника за руку й він відчув таке приємне те-
пло: — Ангели бувають навіть серед людей, просто ви не завжди це по-
мічаєте. Я — твій Ангел-охоронець, Северине. Але то лиш частинка мого 
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«я», котре мені дано Господом тут, на землі. Про інше тобі поки не мож-
на знати, діду. Я люблю тебе більше аніж себе, й любила всіх своїх під-
опічних, яких у мене було аж декілька тисяч. Тебе — найбільше. Колись 
дізнаєшся... Та ті, хто помирають і зустрічаються зі мною в Раю, із тисячі 
їх — лише декілька сотен. Деяких не вберігаю від гріхів, бо ж маю ше во-
рога, ти знаєш, кого. То він тебе направив на губство. Але добро завжди 
перемагає зло, і Бог Всемогутній тебе направив на дорогу, бо ж не все 
ще ти взнав про своє земне життя. А зло — воно дається для рівноваги. 
Тому лишаю тебе, діду. На землі всі думатимуть, шо я ледь-ледь дихаю, 
залікують мені запалення легень, ніби вилікують, а я попрошу няньочка, 
най мені грошики збере та й за кордон на обстеження відправить, ніби 
там лікуватимусь. Та й зостанусь. Ніхто не питатиме де я, бо мачуха своїх 
дітей має, що їй до мене? А я до тебе ще прийду, як Господь побажає. 
Маю право на перепочинок, бо так тяжко було мені тебе боронити. Ти 
ж — чарівник й справляєшся сам. Бо ж сильний духом і серцем, ти все 
подужаєш, пане отамане.

— Олюсю. Отамане? Хто я? Отамане, отамане…

Світло згасло.
— Отамане, отамане!
— Діду! Діду! Ви живий?
Світ почав крутитися, й зір знову показував Северину навколишню 

дійсність.
Внутрішній генератор часу дав зрозуміти старому, що він тут не одну 

годину пролежує. Дикий і гострий біль у ногах не давав можливості вста-
ти, тіло судомило. Та ще й якийсь хлоп його тряс й бив ляпаси так, шо 
можна було дістати струс мозку.

— Живий, живий! Хлопці, давайте хутчіш нашого лірника на ноші й 
на долину, вкрийте його добряче!

Звідкілясь з’явилися молоді гуцули, як потім з’ясувалося, сусіди лір-
ника, й взялися його кудись нести. Світ знову закрутився поперед Нали-
вайком, і він тільки й встиг прохрипіти:

— Пса візьміть, бо здохне…
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14. Спасіння — у радість?

«Слава Тобі, Боже, слава Тобі!».
Северин лежав у якійсь кімнаті. Тут пахло зовсім не лікарнею, а його 

улюбленими травами. Коло його сидів хлопець, Дарій, як уже згодом 
представився гуцул. 

— Пити! — прохав-благав лірник і припав спраглими вустами до мо-
лока, що ледь-ледь підкисло й було таке тепло-рятувальне. Ноги пекли, 
а заразом із ними — усе тіло. Знак пульсував, ця вм’ятина на його шиї 
червоніла й мучила. Уже й ніби трави гуцул прикладав, та ніц не дає. 
Жар ще трохи обвівав тіло лірника, та він чувся набагато ліпше.

— Дарій, — коротко представився чоловік: — Майбутній чарівник.
Северин через біль всміхнувся.
«О, буде жити», — подумав хлопець.
— Хе, легіню. Я мо’, й старий, але зовсім не дурний і слава моя від того 

йде, же відаю я про людей багато й вшистко в організмі бачу. Болить, за-
раза… — й дід щільніше притиснув ноги. — Чарівниками не стають. Ними 
народжуют си, навіть коли той дар не з народження приходит — розкрива-
ється з часом. Бо єк би ти був відун — то спас би ціле село, а ти, мале-зеле-
не, але старого іспас. Дяка тобі й Господові. Проси, чого хочеш, Мирославе.

— Як Ви?.. — у хлопця аж горлянку звело: звідки той взнав справжнє ім’я?
«Хоча… — у голові легеня роїлися сотні думок, — чарівник ж…»
— Чарівник я, сину. А ти — травник непоганий, хоч і не маєш такої 

сили, проте руки й серце в тебе відчувают. Ану, скажи із заплющеними 
очима, що в мене найдужче нині болить?

Дарій всміхнувся хитро й навіть не подумавши, мовив:
— Знак. Я навіть і заплющувати не буду, його й так видко.
— Е, видко-не видко, та найдужчого болю мені мали б давати ноги, 

а ниє той клятий знак, відмітина. Тямущий хлопака. Проси, чого хочеш.
— Та що ж. Нічого не хочу, тілько от дуже одного. Єк видужаєте, на-

вчіть мене своїй мудрості про трави, дуже Вас прошу.
— Мій час на землі обмежений, хлопче. Й у горах довго не житиму, 

але скільки матиму чєсу — навчу. Звари мені м’ятний чай із мелісою. От 
чує мій ніс: і те, й інше в тебе є. Чебрецю й ромашки із барвінком налий 
у тазик з водою: вмиватимусь. Жар правильно збив, ще, правда, трохи 
лишилося. Дивно, же я не кашляю, хоча б мав. Скілько часу валяюся тут-
ка? А мій пес живий? — одразу взявся старий до справ.

— Так-так, зараз усе зроблю, дідусю. Ви тілько поправляйте си. Трохи 
вже лежите, не з один день, — Дарій аж посміхнувся: такого знатного 
гостя у себе приймає. 



95

— А я тебе скорше не бачив, де пропадав, сину? Ти ж тутешній?
— Сам я звідси, але довгий час вже живу у Львові. Стілько років на 

лікарську справу вчив си, а матуся моя тут була. То я й на літні канікули 
на пару тижнів шусть — сюди, а так то все вчився, світ троха дивився, а 
світ на мене споглядав. Світ ловив мене, та не спіймав, як казав був сам 
Сковорода. Ото й приїхав на кілька днів додому, бо мама не справля-
лась, а татуньо в розлученні й має іншу сім’ю, а я радий старатися матусі 
помогти. Зробив вид, же я захворів, а сам чистим повітрям гуцульським 
дихаю — не надихаюсь, матусі помагаю. Песик Ваш живий: вже відігрі-
ли, і їсть файненько. А от і неня моя.

— Слава Ісу! — привіталася жінка років із п’ятдесяти. Її волосся було 
затягнене у тугий пучок, руки — спрацьовані, та погляд свіжий і теплий 
— у ньому можна було черпати молодість кілька десятиліть підряд.

— Слава навіки Богу… — ледь чутно озвався Северин. — Скажіть, 
жінко, в якому то я селі опинився?

— Черетів. До Вашого хутора, Наливайку, трохи є шо йти. Ми Вас 
врятували дивом, єк би не мій син — шо він завжди у вир подій лізе — 
рятувати, — не жилець би були. А ще ’йго друзі ото зібрали си.

Лірник був дуже слабкий, його боліло й нило все тіло, мучив знак, 
але він розмовою намагався хоч трішечки себе розрадити.

— У Вас таке цікаве ім’я, пані, ґаздине? — лірник прислухався чи то 
до себе, а чи то до потічка, що біг десь поруч: — Чи то Доля, чи як?

Жінка поспішно поставила на стіл нову порцію якихось зготованих 
нею і сином трав, та, ніби й не дивуючись такій розмові, мовила:

— Долина. Часто кликали Долька, син — матір’ю називає, чоловік у 
мене… Той, — затялася, — пішов ув іншу сім’ю, сусіди хто як кличе, але 
шоби Долею — вперше. 

— Северине, для нас велика честь приймати Вас у себе. Село в нас 
невеличке, проте талановите й голосисте. От і мій синочок, Мирослав-
чик, відомим його зробив, бо нині вивчився на дохтіра. Мабуть, і правда 
доля нас з Вами ниточками прив’язала. Адже він травами захоплюється, 
з ними часто говорить, боїться зірвати, щоби Матінці Землі не нашкоди-
ти. Про ту його дивакуватість знаю тілько я, бо ж іншим лише трави дає, 
а процесу збирання ніхто не знає.

— Дякую Вам, шо врятували й прийняли до себе. Хата моя, певно, 
розвалилась, пес хоч у Вас — то й мені спокійніше. — лірник із великим 
зусиллям підняв си, взяв свій обсушений одяг, що його Долина розклала 
на іншому тапчані, знайшов у ньому маленький меч та й промовив:

— Дай Боже щастя та здоров’я тим людям, які врятувалися від негоди 
та й мусять збитки рахувати… — і він впав на коліна, які пекли-нили-мучили.
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— Простіть мене, мої спасителі. Єк би ви то так зробили, шоби нинь-
ки лишили мене самого? — слова давалися так важко, що здавалося, він 
нині помре, у своїх муках душевних й тілесних.

— Йо. Будемо готувати обід. Відпочивайте, — Мирослав ніби думки 
вичитав, та й що їх читати: людині важко і боляче. 

Коли гуцули залишили лірника самого, він тихо, напівмертво мовив:
— Дякую тобі, Всемогутній Боже, що лишив мене пожити на цьому 

світі. Маю спокутувати гріхи й переживати за своє життя коло Тебе, мій 
милостивий Господи! Й маю якусь місію, шо Олюся мовила. Бідна дити-
на, чи й не дитина — янгол. А я нині можу бачити. Тільки от шо бачити: 
моя хата зруйнована, жити нема де, хіба добрі люде поможут. Шо по-
можут, знаю, тілько тяжко мені й зимно нині. Але здолаю, — і перехрес-
тився та меч перехрестив. 

«І звідки він тілько з’явився? — подумав, ніби лишився був пам’яті, 
— шо ж то я старий, ніц не пам’єтаю? — задумав си, — ага… То ж мені 
дід подарував, коли я вже мав вісімнадцять років, а діду — його прадід, 
а прадіду — його дід. Давній той меч, єк земля українська. Та шо ж я ото 
думаю, й думки мої в’ються-розвиваються, спокою не даюТ». 

Молився Северин, чи то півгодини, а може й цілу, та й так, знемо-
жений, піднявся з колін на ліжко та заснув. Обідати старому аж ніяк не 
вийшло. Бо коли до нього через якусь годинку завітала Долина, старий 
міцно спав. Сон окутав його й прив’язав до ліжка.

— Ходи, сину. Не буди лірника. Ще надто він слабкий.
— Мамо, але ж… — тільки й встиг сказати Мирослав.
— Тихо-тихо. Всі питання — потім. Синку, не їдь на свою конферен-

цію, прошу тебе. Ти мені й Наливайкові потрібен.
— Та і як не їхати, неню? Я там потрібен, вже квитки взяв, віза від-

крита. То ж Вам не зовсім просто, то ж Бельгія!
— Ой, сину. Завтра тобі їхати. А єк захочеш чогось спитати у старця — не 

питай, бачиш, він надто слабкий, хоч і сильний духом. Твої трави заждуть.
— Ай, була не була! — Хлопець вийшов надвір, зробив телефонний 

дзвінок і повернувся до матері: — Не поїду, най йому грець! Я ніколи 
більше не матиму такого вчителя. А тепер Наливайко трішки видужає й 
допоможе мені з отим даром трави збирати й лікувати! У мене вже руки 
сверблять: чую я, що маю помагати людям, а робити ще не все вмію. Тая 
медицина офіційна — стільки клопоту із нею! А тут — неоране поле ро-
боти, і стільки бажання... Знаю я, що це мені, як повітря, потрібне.

— Най Бог бороне, — Долина хрестилася й сина перехрестила: — 
Краще би ти вженив си. Он і дівчат купа — куди дивишся, а не ото: трава 
й трава…
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— Ну Вас, мамо! Щось як ото придумаєте! Казав: люблю Мелану із 
Розколова, а єк вона моєю не буде — буду холостяком довіку. Й не пи-
тайте. Й не просіть — не маленький. Женитись, шоби тілько псувати жит-
тя людини й дітей народити — не хочу й не буду. Крапка. А як надумаєте 
мене сватати — узагалі поїду закордон, я ж можливість маю, знаєте.

Заспокоївся легінь трішки й додав:
— Розумієте? Люблю її більше життя, а вона, противна дівка, із тим 

Остапом-задрипанцем копирсається. Та у хлопа нині сестра хора, йому 
не до неї! Лізе за ним у той його Львів, мо’, там і залишиться. То й не 
хлоп! Тьху — й нема! Акуратист «львівський», — зітхнув тяжко: — Мамо, 
і Вас я дуже люблю, але не можу. Серце прикипіло до однієї. А як недо-
ля — то бути мені одинаком.

— Бачить Бог, важко мені із тобов. Піди курей погодуй, єк ти ще тут 
у селі є. Чи ти вже дуже міський став, мо’, боїшся «важкої» роботи? — 
Доля сумно посміхнулася.

Зовсім не боявся Дарій, чи то пак Мирослав, якоїсь роботи, тільки от 
із ненавистю курей годувати — нефайно: то ж поздихают. Заспокоївся, 
випив кухоль домашнього молочка й пішов. А негода у серці лютує — 
все на суперника хнюпиться.

Негода й у серці Остапа. Та Вікторія потроху приходить до тями. Уже 
і ліпше їй, й посміхається. Слава Всемогутньому Богу! Не відступить хво-
роба, але поки він дає Життя — існуватиме. Хоч і тяжко, проте — жива. 
Забув Остап за лірника й своїй тузі місце дає. Про нього нагадала кохана, 
яка приїхала підтримати хлопця. 

Про катаклізм, про горе всього села розповіла й бідкалася: зник 
старий, як крізь землю провалився. Усеньке село шукало — у ближніх 
місцях не знайшли. Чи то йо так добре сховали? Баба Женя найважче 
реагувала, плакала днем і нощно, свого любого лірника чекала…

Тужив днем і ношно сам Северин. Довго відходив, все хнюпився за 
своїм життям, як дитина мала. Та у снах якусь Олюсю кликав. Чув то ім’я 
добре Мирослав, та ніяк не годен був збагнути: що то за дитина? Чи його 
ненароджена, чи ше яка біда?

Однієї ночі прокинувся старий та й почало його трясти, ніби в про-
пасниці. 

«Помираю, — закралася було на мить думка: — Ан, ні. Мабуть то 
просто хвороба виходить».

Подумав й назад до подушки прилинув, так, ніби вона його чим вря-
тувати могла б. 

Якраз навпроти його голови стояла ікона Ісуса Христа. Старовинна, 
просічена часом, вона втратила барви, та раптом на його очах фарби 
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став яскравішати, а очі Ісуса набули нового кольору і блиску. Так, ніби 
ікона була жива, ніби сам Ісус нині був перед Северином. А то все — не 
просто так. Бо як інколи ікони подають сигнал: мироточать та змінюють 
облік — то диво, гой, диво… Божеє. То всьо Бог робить, щоби приверну-
ти увагу людей, щось розповісти, запантрувати1, попередити про біду. 
Лики на іконах завжди святі та живі. То Северин відчував.

Знав, що таке вже було й не раз: ікони починають мироточити, то 
ніби із них рідина виділяється, та й так пахне, шо ніхто й не вірить. А свя-
щеники кажуть: диво. Бувало, що ікони плачуть. 

Науковці досліджують такий феномен, та розумом до нього не ді-
йдеш, тільки вірою. Священик нещодавно розповідав лірникові див-
ну річ: коли в Осетії наближалася розв’язка кривавої драми, у храмі 
з’явилася луна. Кожного разу вона зароджувалася в певному місці — у 
центрі храму. Навіть неголосно сказане слово відгукувалося багаторазо-
вою луною, несучи його під купол. Це здавалося більш ніж дивним, бо 
внутрішня обшивка церкви була дерев’яною. Враження ж було таким, 
ніби голос звучить усередині величезного металевого дзвону. Чи не так 
біль, породжений загибеллю сотень дітей, відгукнувся відлунням в сер-
цях людей багатьох країн світу?

Лірник раптово піднявся, сів на ліжку й почав хреститися та читати 
молитву: зрозумів, шо то все — не просто так. Десь із найдальшого кута 
хати долинув знайомий голос:

— Северине, житимеш. Не час тобі. Не час…
— Звідки?.. — лірник хотів щось мовити, аж зрозумів, що то Олюся 

говорить. — Оленько, сонце моє! 
Серце у діда тьохкнуло, а образ посвіжілої ікони залишився в пам’яті 

Северина. Як і голос дитини, що вона більше не могла бути поруч. 
Лірник відчув в собі таку втому, ніби не спав кілька років підряд. 

Взяв його сон. Та й такий неспокійний, усе шматками та різними барва-
ми вкрився. А Северину же до того майже чорно-білі снилися.

Щось таке цього разу привиділось незрозуміле-заплутане. Про коза-
ків, Польщу, Долину, та й про Меланю. До чого то все?

Зранку старий прокинувся і відчув неспокій. Добре, що коло нього 
вже Доля сиділа, он, щойно корову видоїла, молочка старому принесла.

— Гарно…
— Доброго ранку, діду! А Ви, бачу, тей… Видужуєте?
— Доброго. Лепкий2, кажу, ранок. Господь Біг дав мені щестє ще 

один день прожити. А Ви, бачу, Доленько, щось зле почуваєте си.

1  Запантрувати (гуц.) — застерегти.
2  Лепкий (гуц.) — гарний.



99

— Та щось такеє... Не дуже, Наливайку. Певне, щось з’їла погане, бо 
мене нудить.

— Малини немитої поїла, скажу тобі, дочко. А коло вас учера кис-
лотний дощ падав — хімікатів наїлась. То я тобі заре якоїсь трави дам від 
отруєння… Хіба, коли дозволиш мені в сина у травах попорпатися.

— Лежіть, лежіть, діду. Вам ще не можна вставати… А я якось буду, 
помучусь ше трохи. Та й не можу злягти: хозєйство чекає. Не їстиму ніц.

— Шо ж ти таке мовиш? Тобі життя не миле? 
— Ой, миле-миленьке… То скорше мені тяжко було, а тепер мій Ми-

рославко — ясною зіркою став, а з ним життє — мед…
Устав лірник, та тіло його не слухало, ледь ногами пересував — важ-

ко, шо най Бог бороне. А нічого не зробиш. Треба жити.
Дав Долі материнки звичайної на половину із ромашкою попити, 

вона трішки прилягла: ніби легше стало.
— А де твій син, жінко? Я хотів йому спасибі сказати, що то він і ти 

мене врятували.
— Пішов до лісу — набиратися сили, — відповіла Доля.
— Сили, кажеш? — Северин посміхнувся, і сам собі зрадів: можна ж 

на світі жити, а не мучитися. Он, і жінка коло нього ходить, а все — про-
сто через свою доброту, і сонце для нього світить, і Остап живий-здоро-
вий… Відчував. Сам він не хотів видавати себе, шоби люди знали — він 
тут. Прагнув спокою і тепла, як те молоко з теплих рук господині.

— А шо, Доле, тобі легше стало?
— Трішки, Северине. Дєкую Вам.
— Я ж ніц такого не зробив. Тільки ти от сумна ходиш. Може, роз-

кажеш, шо з тобою, жінко, стало си?
— Довга історія, лірнику. Довга і тяжка, йой, Господи.
А ти розкажи: мо’, і я тобі щось повідаю.
Долина лягла так, шоби лірника було видко. Біль у животі ще мучив 

бідолашну, й вона змушена була відвідати требник. Як стало трішечки 
ліпше — почала розповідь.

— Прошу Вас, Северине, тілько прилягти, жеби Ви на ногах тримали-
ся, й тоді я зможу розповісти.

— Добре. Не дарма мені Полонія нині снилася, правда ж? Бо твоя 
розповідь, Доле, розпочнеться не від цих країв.

Жінка здивувалась:
— Звідки Ви…? — і, згодом, подумавши, додала:
— А втім, вже не дивуюся Вашому дару.
І Долина із тяжким серцем заходилася розповідати.
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15. «Нехай буде воля Твоя, Як на Небі, так і на землі»

— Ви, лірнику, із тего покоління, шо добре пам’ятаєте ті 90-ті роки. 
Була перебудова, закривали си заводи і фабрики. Так-от, дев’єносто 
шестий рік став дуже тєжким для мене. Хвороба близької людини, по-
тИм втрата роботи… От і на руках — Мирослав. Грошей — зовсім жмень-
ка, хоч і хозєйство було, а все ж… Зовсім не вистачало. Добре, шо мала 
вуйка із Польщі, він мені документи зробив, то й підшкребла грошенят 
— поїхала до нього в гості, — Долина на мить перевела дух: — Розказу-
вати, чи знаєте, шо далі було?

— Не хочу заглядати в твої думки, — Северинові тепер болів не знак, 
а потилиця. Дивина та й годі. 

— Так ото й кажу: краса у Польщі була неймовірна! Чисті вулиці, 
люди, які дуже доброзичливо до мене ставили си, а ше мені до душі 
поїзди припали, сидячі вагони, як ото домашні… Знаєте, я — жінка, що 
любит тепло…

«Як і всі кобіти», — подумалося тоді Северинові. Знав, що тоді тепла 
Долині було не те, щоби мало… Не було його зовсім.

Доля продовжувала:
— Вуєк (то ми вуйка на польський маневр кликали) і його діти зустрі-

ли мене гарно, то ми із Мирославом аж 2 місяці жили в Польщі. Їсти було 
шо, мали там помешкання, краса та й годі… Якось вуйко повіз нас на 
рибу — давно такого не бачила. Ніби й нічо особливого, а все ж приро-
да, річка-ліс. Ше тоді показував нам, як і куди йти — дорого різні. Певно, 
відчував, шо колись мені то пригодиться. Тоді ми із Мирославом задо-
волені до України назад чкурнули. Та знов у ту безвихідь: грошей мало, 
дитину ж тре кормити-вчити… Отож ризикнула я поїхати до Польщі пра-
цювати. Перший раз потрафила на збір помідорів і руж. Дуже вчасно, 
скажу я Вам, лірнику: було тепло і спокійно. Але нерви не витримали. 
Не могла так довго без дитинки своєї рідненької — повернулася з гро-
шенятами, але вже дуже скоро знову пошкодувала… Бо тут, у селі, та й у 
містах теж, роботи не було. Шось із пару тижнів перебула вдома, купила 
синові й собі троха одежі, відпочила. Мені ж до важкої роботи не звика-
ти, самі бачите, діду, — і Долина зітхнула. 

— Заспокійся, Доле, — мовив Северин. — Спогади завжди важко 
дают си.

— Так і є, лірнику. Знаєте, моя сусідка, шо поруч жила, привезла 
якось із Франківська звістку від сина, шо ’йго знайомий має агенцію, 
котра шукає роботу за кордоном. Та за інформацію тре’ було платити. 
Шо мені тоді було робити? Мусіла відкладені гроші, шо збирала синові 
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на зимові речі, витрачати, а то вам не тако собі — 130 долярів, як нині 
пам’ятаю… Отже, поїхали ми із сусідкою. Коли вже були на місці, в поль-
ському містечку — підходимо до брами, а там — ніхто нам не відчинив. І 
шо думаєте, здалися? Ми чого приїжджали — їхати ні з чим?! Кажу своїй 
колежанці і ше тим хлопцям, шо з нами були: стукаємо! Нам відчинили 
за півгодини. Нема, кажуть, роботи. Хоч і фірма реальна була… Шок! 

— Чули, лірнику? Нам стало не по собі. А ще… Мені тоді не те, щоби 
їсти захотілося, мені так схотілося ЖЕРТИ, шо я Вам нині не можу пе-
редати. І пити теж… Стоїмо-хнюпимось коло тої брами, йти нам немає 
куди. Точно не пам’єтаю, скільки ми там чєсу провели. Тілько господар 
змилостився над нами, й сказав, шо візьме працювати, але багацько не 
заплатить. Щасливі, погодили си… Подєкували Богові, та й ото поїхали 
до тего дому, де нас помістили. Жили поряд і старі, й молоді, й чоловіки, 
й жінки — в одній кімнаті.

Мешкали в брудному маленькому корівнику, й дружили — бо ж за-
робітчанське горе всіх об’єднало. Біда — вона людей невидимими нит-
ками прив’язує один до одного. Ніби пече всім і разом. Час потроху на-
ближався. Дні стали коротші й холодніші. Я приїхала в літній одежі, й не 
задумувалась про те, шо затримаюсь тут без грошей. Терпіла: бо ж упер-
ше оплатила борги. От і капці мої розлетілися — тре було шось думати. 

— Благо, знайшли магазини для малозабезпечених — купила собі 
дві курточки і які-небудь резинові капці. Так в них і ходила. Скінчилась 
моя робота, грошей — мало: 50 долярів — смішна сума! Не повернуся ж 
до сина червоніючи: ні гостинця, ані грошей — пустка. Й у серці теж. Ди-
тину на родичів залишила, а Мирослав, певно, вже й забув, як я вигля-
даю. Думаю, годували його вже не за мої гроші — отож треба було хоч 
якісь пеньондзи повернути. Але сумувати можна тільки в теплІ й в добрІ. 
Та не тоді, коли треба якось викручуватись. От і «коліжанка — одна із за-
робітчан обізвалась: 

«Треба троха розвіятися, — казала: — Ходімо на дискотеку, тут хлоп-
ці запрошують… Скільки ото можна сидіти-хнюпитися?».

— Чи я тоді відморозилася, шо маю сина й чоловіки мені ниньки не 
потрібні, чи розваги ’мні не тре? Не пам’єтаю. Але порішила, же мені 
дійсно тре відпочити від дурних думок. Дівка запевняла, що ті її знайомі 
хлопці — порєдні. А сама вона не піде на свято, не цікаво ж — одній! 

— Шо зі мною тоді було? Не відаю, єк нечистий поплутав душу мою… 
Погодилась. Але тілько один вечір — у неділю. От і чоловіки приїхали — 
красиві, статні. Куди нам до них! Посадили в машину. Їх троє, нас — дві. 
Тре’ було тоді одразу думати: небезпека! Ні, я ше тоді молода-дурнень-
ка… По дорозі «подруга» зупинила машину й сказала, же до пана Едзя 
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хце, тобто до туалету. В авто лишилась одна дівчина — то була я. Одна 
серед чоловіків, у лісі. Страшно? Не те щоби, просто моторошно: у мене 
навіть трусились коліна. Молилася про себе весь час і намагалась не по-
казувати, шо мені лячно. Та шось усередині казало: їдь далі. І ми поїхали. 
Мені в той час нічого не хтілося, та одне знала напевно: тре’ запам’ятати 
дорогу. Тому я дуже уважно слідкувала за рухом авто, притворюючись, 
що хочу роздивитися красу нічної природи. 

— Ми, дійсно, приїхали на танці у село до клюбу. Ті хлопці купили 
мені квиток і хотіли пригостити горівкою. Відмовилася. Чоловіки вмов-
ляють: усередині — тепло, лиши курточку в машині, щоб не вкрали. Як 
загіпнотизована, я залишила її в авто. Коли танцювали, прораховувала 
всі шляхи, як ліпше втекти. Але не встигла: хлопці сказали, шо я дуже 
подобаюся одному чоловікові й він хоче зо мнов познайомитися, — тут 
Долина замовкла, бо їй стало так боляче, ніби не сльози душили горлян-
ку, а якийсь невидимий зашморг. Северин мовчав. Біль потроху стих, та 
він і не хотів шось говорити, йому було дуже боляче — за Долю. За його 
рятувальницю. Але — ні пари з вуст. Слухав.

За кілька митей вона продовжила:
— Я не погодилась, сказала хлопцям, що коли домовлялися, у нас не 

було такої умови: з кимось ще знайомитись. Мова йшла про танці, а дан-
цюванням мені нині займатися зовсим не хочеться. — Навіть зараз, через 
багато років вона ледь стримувалась, — тоді сказали вибирати: або він 
один, або вони — троє. Почуття гидотності переповнювало мене. Нама-
галась не показувати виду, та все ж… То було добре видко по моїх очах. 

— Як тільки ми знову увійшли в танцювальний зал — у клюб, я вже 
знала, шо зроблю. Скориставшись моментом, коли за мною ніхто не ди-
вився, вирішила втекти. Бог мені допомагав — чула то, бо мала сильний 
розум, незатьмарений страхом. Вийшла за двері й, як тілько могла спо-
кійніше, пішла дорогою, з кожним кроком прискорюючи хід, пройшла 
метрів зі сто, чую… Ззаду їде машина. Усе похололо у душі. Бачу: то хло-
пець та дівчина. Зупинились. Питають: куди на ніч йдеш?

— Я їм: підвезіть, Христом-Богом молю… 
— Сказали, що їм — в інший бік, але вони мене не кинуть тут, саму-

нещасну. Троха підвезли, а я їм та Богові дєкую. Йду, молюся, прошу в 
Бога, щоби мене ніхто не догнав. Коли їхало кілька машин, я здригала-
ся: думала, а може, то — ті хлопці. Слава Богу, не вони. Так-сяк добігла 
до свого «корівника», вляглася і — спати… Була така змучена та вбита 
тим нещестям, шо не могла нічого робити, тільки спати. Снилися мені, 
як тепер пам’ятаю, хлопці на конях — браві козаки… Шо вони мене на 
руках несуть. Вороги снилися. Вороги снилися, що в мене стріляють, а ті 
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козаки — кулі голими руками ловлять, ніби час затуманюють-затриму-
ють, та й ті кулі до мене не долітають. Ше як нині пам’ятаю: сниться мені 
великий місяць та сонце в одному Небі. Шо за дивина? — думаю собі. 

— Й приходить до мене якийсь дід із булавою, сивий-старий. Як ото 
Ви. А може то й Ви були тогди? — задумалася жінка. — Ну тай так: по-
казує на Небо своєю булавою. Потім на мене, згодом знов на Небо й на 
землю. Щось шепотить. Мені тепло й добре — якби то мене мама по го-
лові гладить. Згадала за рідних — за Мирослава. Дід мені своє прізвись-
ко мовив. Не пам’єтаю нині — але тоді чула, шось якийсь такий астро-
ном — Цілкович, чи Цілковський…

— Менше із тим, доню, — втрутився Северин: — То твоя підсвідо-
мість тогди працювала.

— Та де, діду! Мені синочок розказував, шо десь у тих днях теж сон 
бачив, та й такий яскравий! Ніби і Сонце, і Місяць, і Трави коло нього 
ходять по колу. А через кілька тижнів почав із лісом говорити. То він вже 
мені потім розповідав…

— Бачу я, Доле. Бачу, що дар Мирослава Господь як подарунок тобі 
послав. Подарунок наперед — шоби ти все життя вірила в Нього та в 
Силу ’Йго Любові.

— Не знала я дотепер того, Северине. Добре, що Ви ’мні то розтлу-
мачили… Отож, пройшло ще троха часу. Мене ніхто не чіпав — тих хлоп-
ців більш не бачила. Ну, подумаєш, лишилась без курточки, зате не без 
честі жіночої…

— Дні — коротші, ночі — холодніші. Роботи — зовсім нема. Господь 
дав ’мні зустріч: під час збору фруктів познайомила си з білорусом. Його 
господарі дали ’йму хатинку без зручностей. Чоловік попався від Бога. 
Його слова і погляд тогди мені видалися такими щирими, шо я не могла 
не повірити чистій людині. Згодилась, боячись, та все ж пожила у нього 
троха, — нічого поганого мені не пропонував, хоч і ночував близько коло 
мене. У хатці не було світла, та нехай, аби тепло!

Знову розлетілось взуття — тре’ було їхати в місто. На трасі — голо-
сую: ану ж, хтось підбере… Зупиняється біла вантажівка. Чоловік уже не-
молодий, підібрав та зачав розпитувати: куди, чого їду? Розказала, шо 
на базар. А він одразу пізнав, шо пані — не полька. Правда, здивувався 
такій гарній манері розмови польською, бо я майже без акценту говори-
ла… Питав, чи тре’ ’мні робота, пропонував у його ресторан влаштувати-
ся. Я й погодилася спробувати. Подєкувала, купила собі капці, доїхала 
до своєї хатинки й зачала чекати неділі — зустрічі із новим господарем. 

— Ранішня неділя, коли люди поспішають в місто до костелу, ви-
далася важкою. Зранку виглядала свого спасителя. Приїхав та зробив 
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комплімент, шо я добре виглядаю. Звісно: порадилася зі своїми новими 
друзями-поляками, одна жіночка мені туфлі й кофтину свою дала, прав-
да, речі не зовсим нові, але… Я була рада малому. Сіли ми в машину 
та гайда — в дорогу! Домчали до хутора — там хатка в хатку — кіль-
ка людей живуТ, та й гриби збирають. Зайшли в один дім, а там бабця 
якраз юшку варить. Побачила, же в мене слина тече, налила мені аро-
матної грибної зупки. Смакота… Все би добре, поки я не побачила на 
столі пляшку горівки… Потім мої співрозмовники відійшли й почали тихо 
говорити про мене. Я то відчула. Вони, певно, хотіли мене споїти і від-
дати у руки сутенерам. Чи кому…

— «Бігти! — знову майнула думка у голові, — Довіряти нікому не 
можна». Нові друзі мене не знайдуть, вони ж не відають, куди я поїха-
ла… А мобільних тогди ще не було. Одним словом, то вже не був страх. 
То була дика біль — шо я знову піддала си спокусі. Лишила куртку і 
гейби-то пішла до туалету. 

«Тікати!» — була в мене одна думка.
— Дєкую тобі, Боже, шо ти наділив мене доброю пам’яттю. Бо спіл-

куючись із шофером — «ресторанним магнатом», я запам’ятовувала до-
рогу…

Та то було ше не все, ой, не все. Коли я борзо йшла, намагаючись не 
обертатися, коло мене в’юнами вилися зграя собак. Перепудилася, та 
знала, що треба бути спокійною — я ж гуцулка, чи нє?! Йшла коло них, 
не подавала виду, що я боюся, а пси — вони ж чують усе! Так чалапала 
собі, завернула за село, аж там — пісочна дорога, з двох боків якої ви-
глядают молоді сосни. «Як красиво й тихо», — подумалося мені тоді…

«Господи, прости мене знову. Поможи»… 
— Дорога зайняла б не одну годину. Уже потім довідалася, що до 

того хутора — 33 км. Як над православними храмами не більше тридця-
ти трьох куполів. Як вік Христа…

— Ліс закінчувався, починалась нова дорога — роздоріжжя. «Куди 
ж мені йти — праворуч, ліворуч? Куди, Боже?», — думалося мені. І по-
тягнуло… Ліворуч. Така сила, якій мало що пручатися, мало шо не пови-
нувати си. Тілько слухати. Йду. Темно, тихо, аж ось із темряви з’являється 
фігура. Боже, а навколо — ні душі… То був літній пан, у якого я запитала 
дорогу. Осміліла, йду вже скорше.

«Мій рідний Господи! Пробач мене, дурненьку! Мій дорогий дядеч-
ко, дєкую тобі, що ти розповів мені свого часу, як знайти дорогу, шоби 
не заблукати», — подумки дякувала вуйкові. Знову добрі люди піді-
брали — кілометрів із шість проїхала. Не боялася, бо мала непохитну 
віру: мусила доїхати живою й неушкодженою. Якийсь час знову йду.  
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Підібрав ще один чоловік, шось питав — не пам’ятаю. У голові тілько 
його слова: «замерзла, бідна… Ходи ночувати до мене — зігрію».

Мчала із машини, як прострілена. 
— Ні! — бігла, поки мала сил. Знову їде авто, підозріло зупиняється…
— Я ледь не вмліла, лірнику. Переді мною сиділо троє хлопців, з яки-

ми недавно «данцювала». Одна на дорозі, ніхто не поможе. Ліпше — по-
тихому, спокійно. Може, все обійдеться.

— «Обійдеться, обійдеться», — у вухах дзвоном, ніби то мені хто го-
ворив. Морально приготувалася до найгіршого, а сама — давай моли-
тися. Бо єк людина говорит до Бога — він їй сили дає й заспокоює. То як 
мантра. Коли довго молитися — впадаєш на мить у стан розмови з Ним. 
Ніби Він — не за мільярд кілометрів, на іншій зірці, а тут — коло тебе. У 
той момент лише із тобою розмовляє, дарма, що стільки людей на Зем-
лі. А може, Він ше й не тільки Землю тримає силою своєї Любові…

— Першим почав говорити старший парубок:
— Пробач нас, Долино, — мовив польською: — ось твоя курточка, 

поїхали — завеземо тебе до твого дому.
Сказати, шо здивувалась — не мовити й слова. І на цей раз повірила. 

В четвертій ранку була в своєму польському ліжкові. Знову втома ломи-
ла свідомість. Одразу, без думок — майже не роздягнувшись — заснула. 
Встигла тілько сказати Господові ще одне «дякую» і «вірю Тобі».

О дванадцятій пополудню — сигнал. Тоді на роботу не пішла — зле 
почувалася. Розбитою, понівеченою, розпеченою, як те вогнище.

До мене приїхав той пан-ресторатор:
— Пробач! — каже мені. — Я тебе перевіряв. Не подумай, у мене — 

пристойна сім’я, троє дітей, жінка померла. От і подумав: тебе взяти в 
ресторацію, тільки не знав, яка ти. Поїдеш?

— Поїду! — сказала я і не пожалкувала. Дорогою молилася за своє 
рішення, та й все стало на місця. Господар добре платив, повернулася в 
село щасливою й при грошах — троха синочка відгодувала, шось наку-
пляла. А головне, зрозуміла, що Бог ніс мене на своїх руках… 

— Так воно й було, дочко… 
— Тілько от сни, віщі. Про синочка вже зрозуміла, а от козак та астро-

ном… Який між ними зв’язок, лірнику?
— Як Бог нам дасть, то ми розв’яжемо. Головне, що тобі легше стало, 

доню…
— Ой стало, лірнику. 
— Гой, гой, Доле. Скільки всього з тобою сталося… Тільки то все не 

просто так. Ти ж багато зрозуміла? Й життя стало по-іншому цінувати си. 
Правда?
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Долина плакала. Уже й про тілесний біль забула. І хоч то справа була 
не сьогоднішнього дня, Доля все одно щодня про неї згадувала та кар-
тала себе.

Северина трусило. Може, то ше й від того прикрого випадку із ка-
таклізмами. А мо’, від жалю й болю? Ні, не свого, людського. Бо уявив 
він собі, же то могло і з його Марисею стати си. Відігнавши, як рій мух, 
від себе дурні думки, Наливайко намагався хоч якось битися з недугом. 
Попросив бідну Долину налити йому чарчину-другу карпатської горівки. 
Одним духом вцьмакав — навіть не закусив — і мовив:

— Єк я нині засну, не буди. Навіть коли спатиму два дні. Мені вже по-
ліпшає — чую то нутром. А ти, жінко, не тужи за минулими роками. Шо 
було, те вже не вернеться. Головне, шо ти нині жива-здорова, молода й 
красива. Все інше — то дрібота. Засинаю…

Чи спав лірник довго, а чи ні — точно не знав. Прокинувся й прислу-
хався — десь далеко озивалися цвіркуни, корови бились дзвіночками об 
теплу й мокру від сліз Сонця, траву. Ген далеко їхав цуг1. Чи то лірник чув 
відгомін за кілька сотен кілометрів? Десь гавкали перги, а когути час від 
часу сповіщали про себе рясним кукуріканням.

— Дай, Боже, новий день! — сказав сам собі Северин. — Ось розкукурі-
кались. Не схоже, шоби то була п’єта поранню. То ниньки друга пополудню…

Співала якась дивна птаха, то розбавивши своїм голосочком звуко-
вий простір, то стрепенувшись, летіла забавляти Небо. Та оці прекрасні 
природні звуки розбавляли шум машин та звуки бензопил, що роїлися-
мучили-нищили Ліс. 

Гули бджоли, комахи пролітали повз розчинене вікно, хлюпали сво-
їми розпеченими «дз» на полотно його слуху і летіли геть. Десь крича-
ли-бавились діти, сварячись, чия корова ниньки увечорі перша прийде 
д’хаті. Дідові й трактор почувся, бо ж до дороги — недалечко.

Ті пахощі, звуки, розпечена млість Карпат заглядали у душу. Пита-
ли-розпитували: «Чи живі ще, діду?». А він пручався, не хотів мучити ні 
себе, ані Остапа, ні Долину з сином, котрі його виходжували.

Коров’ячі перегукування та передзвін дзвіночків видавалися Севе-
ринові схожими до церковних дзвонів, що очищували, примножували 
теплом та енергією. Він чув попід хатою землю, другу рідну землю, що 
має під низом ґрунт, підземні води, б’є кількома потічками, що вміщу-
ються у річку та пливуть ген — за виднокруг.

«А якщо й справді то все, же маю нині, — моя доля? Не заховаєшся, 
не стримаєшся, не відірвеш від серця, — думав за час, що лежав, Севе-
рин. — Тут все мені рідне…» — з цими думками засинав.

1  Цуг (гуц.) — поїзд.
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«…Сьогодні усе для тебе –
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба, 
Кохати спішити треба», –
— «Гляди ж, не проспи…»1 — озивався Дарій і думав про своє, щось 

собі усвідомлюючи…
Усвідомив пекучу хоробу і знесилений Остап, засинаючи у своїй 

квартирі. Неспокійний сон змінився тихим сновидінням. Снилося легі-
ню, що він стоїть посеред величезного макового поля, квітів — стільки, 
скільки око сягає. Краса — невимовна, що й там казати. А коло нього 
стоїть Меланя. Невиспана, страшна, ніби її щось мучить, а вона й не знає, 
що. Маки напроти неї розступаються й вона по доріжці йде до Карпат. 

Не знав хлопець, чи довго той сон тривав: чи пару митей, а чи хвили-
ну. Бо його змінив дикий крик.

Кричала Меланка, яка прокинулася й виряченими очима дивилась 
у стелю:

— Що, що сталося? Зірко?
— Остапку, мені наснився жах.
— Кошмар? Спокійно, хороша моя дівчинко: ти коло мене, я тебе 

зараз вкрию ковдрою, і все буде добре, — хлопець вже й не переживав, 
що його дівчина ночує в нього й спить поруч — сестра ж не проти.

— Що тобі снилося, сонечко? — він підозріло глянув на дівчину: — А 
втім… — на мить зам’явся: — Як не хочеш — можеш і не розповідати.

Меланя, трішки заспокоївшись і зігрівшись теплом його обіймів, сіла 
на ліжку:

— Снилося, — каже, — що Северин — живий. У Карпатах десь. Але 
хворий дуже, паралізований і говорити не може. Помирає…

— Чого б то такий сон? Спокійно, зірко, то просто сон. 
«Дивно… Ми ж за лірника не згадували, бо горе нас зі світу білого 

збило. А від нього ні вісточки, нічого. Не міг він забути про тяжку хворобу 
Віки, точно не міг…»

— Спатимемо, сонечко. Завтра — новий день. От і побачимо, чи той 
твій сон віщий. Думаю, спиться, та й сниться, — і він солодко поцілував 
кохану.

«Сниться та й не просто так… Що ж із Северином? Де він? Як? Нічого 
не чути. А батьки Мелані подзвонять на хвильку — спитати: як вона? — 
та й біжать у справах. Які можуть в Карпатах бути невідкладні справи? 
Дивина…» — із тим і за

1  Поезія В. Симоненка
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Частина друга
16. Починається розмірене життя

— Дивина та й годі, — мовив Дарій: — Як то Ви, Северине, й досі 
не впали в око моїм сусідам? Бо вони дуже вже в нас цікаві: хто живе, 
чого, як, звідки? Тільки заходили солі попросити та й помітили Вашого 
Бровка. Мовляв, шо за пес, звідки? Хотіли зайти до хати, та мама не пус-
тила — боялась, що за Вас питатимуть. А Вас, до речі, шукають. Чув я, єк 
ходив у гори, — Дарій вмився свяченою водою після довгої подорожі по 
Карпатах. — Дєкую Господу, же похід гарно пройшов.

— Дєкуй Господу, сину, же маєш такий дар. А за мене не бійся: я ж 
не якийсь злочинець — переховувати си. Просто не був час мені ше по-
казуватись. А нині — можна, бо вже троха сили маю. Тільки от…

— Знак, Северине. А звідки він у Вас?
— Так, сину. Тямучий. Болить мені й пече. А я сам не можу розібрати, 

чого б то. То я падав із дерева й шию собі обтесав — зашивали, — збре-
хав старий. — Ше й потилиця болить інколи.

«Дивної форми шрам. Щось тут нечисто. Що лірник із даху своєї хати 
падав?» — думки Дарія літали, одна цікавіша від іншої. 

Лірник, звісно, здогадався про ті розмисли, але промовчав. Він те-
пер намагався не «лазити» до голів людей, що його оточували. Виходи-
ло важко, бо шось його у тому хлопцеві насторожувало. А що — не хотів 
знати: нащо було клопоту на свою голівоньку. 

Загавкали перги. Бровко й собі загавкав — сумно йому було без ком-
панії.

— Ходи, мій друже, до мене. 
Пес заскавулів.
— Що це ти, голубчику, гуляти надумав? То я тебе пускаю, лиш вер-

тайся швидко, — і лірник відкрив двері хати перед собакою, тим самим 
припрошуючи Бровка вийти поза її межі. Пес був розумним, і його не 
потрібно було припрошувати двічі: вибіг, тільки й бачили.

 Усміхнувся лірник:
— От би й мені хтось так сказав: йди гуляй, друже!
— Чого ж, лірнику, — озвалася Долина, — Ви можете йти. Все, що 

ми могли, — для Вас зробили. А як хочете — залишайтеся. Місця для Вас 
вистачить. Живіть, скілько хочете. Свого ж дому у Вас теперечки немає?

— Чую, шо немає. Маю лише пересвідчитися на власні очі. Піду, ма-
буть, бо вже ліпше мені. Тілько тре’, жеби мене яка машина підкинула 
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додому, хоча б у долину. А у горах я вже якось сам…
— А Ви повернетеся? — із недовірою спитав Дарій.
— Не тільки поверну си, а й тобі доведеться терпіти старого ще кіль-

ка років.
— Та Ви що, залишайтеся потім у нас жити! Тут гарно, і місце є, й 

кімнатка, ми Вас годуватимемо, а Ви допомагатимете Мирославу, роз-
повідатимете про трави, — Доля світилася теплом.

— Я не буду байдикувати, не думайте, — пообіцяв Дарій. 
— Де там… Оце сказав! То тре’ буде багато вчитися, хлопче, — ста-

рий підморгнув легіню, гейби й зовсім нещодавно не було у нього горя, 
ніби й ноги не відмовляли, а серце каменем не стояло. 

— Ходіть, я Вас підкину, — мовив Мирослав, бо ж мав непогану іно-
марочку. — За п’ять хвилин долетимо. Ото всі ваші раді будуть, єк Ви 
появитеся!

— Ага, особливо баба Женя… — під ніс пробурмотів лірник.
— Що Ви казали? — автівка вже мчала, а Северин так-сяк вмостився 

й вирішив поки мовчати.
— Нічо, хлопче… Їдь. Дай тобі Боже здоров’я. Й подякуй мамі за все, 

бо я, старий, забув.
— Нічого, лірнику, — хлопець намагався їхати нешвидко, аби Нали-

вайку було комфортно. 
— Який уже із мене лірник? Ліра моя втопила си. Не гратиме, навіть 

коли я її підрихтую. Знаю точно. А дримби коло себе вже не маю, теж 
втопилась. То ж музикант із мене — ніякий.

— Зате Ви он який знахар!
— Най Бог бороне. Ти, хлопче, багато не базікай, на дорогу дивись. 
Їхати, направду, недовго. Северину лише було важко, адже ж сам-

один, неприкаяний, нещасний.
Нещасні й гуцули, що залишилися без домівок. У долину нині зі-

йшлися купа людей: жили хто в кого: добрі сусіди, що не постраждали, 
спробували дати притулок усім нещасним.

— Горе! Горе! Горе ти моє! — Тільки-но баба Женя побачила Севери-
на, одразу на шию старому кинулась.

— То ти, Женю, геть із глузду з’їхала? То ж яке горе? Щастя! — Лірник 
і собі радий був усіх бачити. Йому ніби й ніяково, й приємно водночас, 
же всі за ним добряче засумували.

— Діду, Ви — живий! Слава Богу! — Остап якраз кілька днів уже «гос-
тював» у батьків коханої, аж сусіди пішли в гори й йому переповіли, же 
Наливайко найшов си.

— Живішого не буває… 
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Підійшла Меланка й так підозріло глянула на діда, а потим на Ми-
рослава, що здалося: знає хлопця давно.

Змовчали. Й один, й інший. Пішли до хати сусідів, взяли із собою ще 
деяких гуцулів — частувалися самогонкою, огірками, салом та бринзою.

Дід розказував, єк його Дарій на ноги поставив. Мирослав косував то 
на Остапа, з огидою щораз голосніше спльовуючи, то на Меланю — зі-
тхаючи. Оскільки увага була прикута до героя дня — діда Северина, усі 
його, від старого до малого, слухали, а потім про свою гірку долю роз-
повідали. Баба Женя аж нарадітися не могла: її улюблений Наливайко 
тут, поруч, та ше й бачит не гірше молодих! Остап згодом про хворобу 
сестри, що прогресувала, розказав. Тільки Меланці було зле. Щось її ну-
дило, а батьки під’юджували: чи то, мовляв, не вагітна…

«Ой, не вагітна, то точно, — думалося їй. — Та от погляд Мирослава 
якийсь такий їдкий, сильний і гострий… Заважає, що мене аж мутить…»

Розказували про Олечку, ніби вона десь лікується закордоном, та 
вже ліпше їй, тілько додому нескоро верне. Та чи й верне… Сподобали 
дитину собі пара молодих лікарів, і вирішили до себе забрати — удоче-
рити. Тільки батько був проти, а мачуха, ніби, зраділа: на одного менше 
годувати. Чоловік поїде до дитини, раз у рік, а мо’, вона із новими бать-
ками якось приїде. Та й так порішили. Чекали лише вердикту суду, бо ж 
при живому батьку та матері мати нову родину? Хіба батькові й неньці 
тре’ було прав лишитися. Дівчинка лиш дуже сумувала. Ні, навіть не за 
неньом і братиками, не за Карпатами, а за… Северином.

— Як-то так? — не вгавав лірник. — Як оддали? Чого оддали? Вона 
що — річ?

Добре, що тата дитини поруч не було, бо ж — побив би, їй Бо! Хоч 
добре знав старий, чому так сталося. Ангелики живуть в іншому світі, 
тому люди їх не помічають.
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17. Стелися, барвінку, стелися, зелений,
Най ся би ви жили, як в небі ангели…1

Минуло півроку. Остап на кілька тижнів забрав Северина до 
себе, хоч Доля й заперечувала (бо ж старий увесь той час у неї жив), 
а баба Женя — й поготів. Розписалися по-тихому Меланка та Остап, 
прийняли таїнство вінчання. Не хотілося гучних святкувань. Бо Ві-
кторія себе зле почувала, та й грошей величезних на шлюб не мали. 
А нащо кредити брати, от для чого? Головне — щоби молоді добре 
потім жили.

Тішиться старий за молодят. Уже й сопілку нову змайстрував, по-
дарував, і по хаті помагає, хоч і не годен, і пісні співає, догоджає у 
всьому! А ще Вікторію травами поїть та все з нею нові молитви ви-
вчає. Здається, що дівчині ліпше стало. Тісно усім в одній квартирі. 
Та нічого — головне, що разом. Радий дід, як ото дитя мале, за нову 
сім’ю. Тільки щось йому так тяжко, що гой, най Бог боронить. Ніби 
стільки на його плечі всього поклали, що й не годен із тим йти.

— Тре’ мені, сину, додому. Чого ж я тут вештаюся? Молодій парі 
медовий місяць псую? А Вікторії надокучаю…

— А ми й не дуже робимо його, не хочемо нікуди їхати, ліпше 
коло сестри будемо.

— Свят-свят. Діти! Побійтеся Бога. Хоч десь на пару днів поїдьте — 
просто, без пафосу. А чи до мене в село приїдьте — відпочинете десь 
у Карпатах, я проситиму когось зі своїх…

— Та не треба, — якось насторожилася Меланя, що вже й обід на 
столі розмістила, вправна господиня. — Якщо до Долини, то ні. Зна-
йдемо, в кого із моїх родичів гостювати. Або ще краще — знімемо 
хатку…

— Так-так, серденько, як скажеш! — Остапко нині вже порядний 
сім’янин, ніби й не було в його житті стільки всього страшного, що 
жінкам заподіяв. А таки ж не подзвонив деяким, не вибачився. Забув 
чи…

— А й справді, Северине. Чого то Ви до молодих причепилися? 
Най собі тішаться, та й мені веселіше… — Вікторія вже була майже у 
формі.

— А що ж, тоді завтра-післязавтра поїдемо… — гуцулка вирішила 
у сім’ї головною зробитися, бо хіба погано? 

— Ге, мої солодкі, ви, головне, робіть усе із Божою поміччю, про-
сіть у нього здоров’я. Господь — він довготерпеливий. Як і любов. 
1  Частина тексту галицької ладанки (традиційна весільна чи обрядова пісня), записаної у 

Буському районі Львівської області автором.
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— А ви, діти, знаєте, відки Господь Біг нам слово «любов» прислав? 
Лю — люди;
Бо — Бога;
В — Відають.
Любов — це люди, котрі вірять у Бога. 
— Северине, Ви такі мудрі слова кажете. Так і є, — зітхнула Вікторія.
За кілька годин, коли молода пара залишилася тет-а-тет у кімнаті, 

Остап мовив: 
— Я не буду тобі брехати, сонечко моє. Тепер, коли ми належимо 

один одному, ти маєш знати.
— Про що, сонечко? — вона була така щаслива, що їй навіть стало 

соромно: у Карпатах ще не втихло горе, а їй весело, бачте.
Хлопець затнувся. І, ледь не бовкнувши зайвого, від чого, можна 

сказати, залежало б його майбутнє, усе-таки не зміг сказати про те, яким 
був у минулому.

— Щось сталося? — Меланка вже й занепокоїтись устигла.
— Ні, солодка моя дівчинко. Просто я ніколи не казав тобі, наскільки 

сильно тебе кохаю. 
— І я тебе кохаю. А ти — такий романтичний… — вона ледь не роз-

плакалась від щастя. То от воно що таке — любов справжня. 
У сусідній кімнаті лежав Северин. Спати йому геть не хотілося, лиш 

дурні думки у голову лізли. І всі живі-здорові, і все до ладу, та все його 
Мирослав насторожує. Ніби щось таке в тому хлопцеві криється, цікаве 
та непередбачуване, тільки не знає старий, що то таке:

— Бог усе розставить на свої місця, не тре’ мені того знати, не моя то 
справа, значить. 

Наступного ранку збиралися до рідних місцин: усе розрахували, бі-
лети замовили — якось так цікаво, досі Северинові не було відано, як: 
по інтернету. Меланя пиріжків напекла, канапок наробила, купили все, 
шо потрібно в дорогу. Добре, шо Меланчині батьки трохи грошенят під-
кинули — на медовий місяць. Хоча всі знали: на буденне життя. 

Карпати зустріли якось неприязно: і сонце ніби не світило, й нібито 
все щастя звідтам вивітрилося.

Лірник перше до Долі заїхав, а молодих пустив наперед. Казав, що 
попуткою добереться чи сусіди завезуть. Мирослав десь на конферен-
цію гайнув — то не було його.

— Наливайку! Щастє яке нам! Ви повернулися! Тут мене вже всі діс-
тали, всі хотят від Вас помічі, відправляла до Львова. А Ви ж, як на зло, 
не їдете й не їдете! І до мене гості приїжджали. То Ви собі роздягайте си, 
нині Вас нагодую файно, тільки зупки зварила, та й маю банош файний, 
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зі шкварками!— Долина посміхається.
— Аж слина мені тече, Долю. Ти така ґаздиня ладна! Був би молод-

шим, то джентельменував би до тебе.
— Щось такеє вигадуєте, лірнику!
Наливайко розібрався, гостинці зо Львова подарував — сяє Доля, як 

роса на вранішньому сонці. Красива жінка ж, аби доглянута була тільки. 
Ось і Бровко підскочив, старий і за пса, ясно що, не забув. Привіз йому 
корму, хоч собака була геть не вередлива: все їла, та вирішив побалува-
ти свого улюбленця. Бровко вже і хвостом махає, й облизує лірника. Та 
й такий радий! 

Попоїли, Северин подобрішав: втомився із дороги, хотів прилягти. 
Аж згадав: його чекають молодята.

— Почекают, най натішаться горами і повітрям. А Ви ходіть зо мною до 
Вашої кімнати. Тут і Ваша шабелька, і всі Ваші трави, що Ви із Мирославом 
розбирали. Маю для Вас новину, що тілько й Вам повідаю, нікому більш.

— Кажи, Доле, — Северинові й тепло, і тихо, й на серці мило.
— Отож поїхав синочок мій на конференцію цього разу аж у саму 

Прагу. Дивина! — Долина ніяк не могла звикнути до того, що Дарій по-
дорожує: — Щось він мається. Та цілий час до Львова поїде — і ні слуху, 
ні духу, чогось його туди так тягне, йой! Поговоріть із ним, ніби вже мо’ 
й оженив си!

— Та хіба він мене почує? — Северин здивувався на таке прохання. 
— Ніц хлопцеві не зробиш, єк сам не захоче.

— Та він ото якусь білявку довгоногу має. А їй тілько гроші йо’ по-
трібні. 

— Ніц не бендьзе, не поможете! — мав рацію старий.
— Ай, біда та й годі. Я про інше, — вона раптом зашарілася: — Кажу, 

приходили до мене люди, я й говорила, шо Ви будете за місяць. Слава 
Йсу, то вже й не ходять, хіба нині вранці сусідка приходила, бо корова її 
захворіла. То хіба з тим шось зробиш?

— Ти мені околяса не ходи, жінко, — Северин всміхнувся у сивий вус, 
гейби й ніц його не боліло з тих пір. — Я — старий чоловік, в житті багато 
побачив, ноги свої скалічив, ледь не вмер, — бачу, шось тебе мучит. Але 
то гарне ж, кажи!

Долина посміхнулася, ніби знову стала молода, років із двайціть 
мала:

— Поляки приїжджали.
— Ті самі, шо..? — лірник ніби й не був здивований, хоч і думок не 

читав.
— Так. Ті, що мене перевіряли, — нібито й скривдити не хотіли, 
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проте на все життя запам’єтала їх… — сльози наверталися на очі, але 
вона продовжувала: — Так от. Я не знаю, єк вони мене знайшли, але… 
Приїхали, дві години посиділи, казали, шо в Буковель їдут, але я знаю, 
совість їх мучила… Хіба в них Татрів своїх нема? До мене спеціально 
приїжджали.

— Бачиш, жінко, єк буває. Пробачила? — лірник вже наперед знав 
відповідь.

— Бог пробачив, — вона не стримувала сліз.
— Ну, й добре. Піду, Доленько.
— Ой піду я босий полем, 
Пошукаю свою долю.
Доленько моя! 1

— Жартую, звісно ж. На старості років, яка може бути доля? — лір-
ник почав збиратися до своїх молодих голубів. — Шось мені знову знак 
болить. І чого? Головне, шо не знаю ніц сам, хоча мав би, — Северин уже 
і йти збирався: — Доленько, це у тої сусідки, же через дві хати від Вас, 
корова захворіла?

— Так, у Явдохи ж!
— Ніц із того не буде. Кажіть, що хай телиться і її дорізают. Корова 

вже не житиме, а от телятка дадуть лепкий «урожай». Долю, а ти... Не 
забувай про своє здоров’я. Ти ж знаєш, шо маєш високий тиск — чо’ так 
нервуєшся? Інсульту хочеш? А до нього недалеко!

— Передати сусідам, то я передам. Сама ж трохи нервуюся, їй-Бо! 
Та Ви не переживайте, єк Господь порішит, то й так і буде. Жити мені ще 
трошки можна, — Долина заспокоїлась після його слів. 

— А єк Ви, Наливайку, додому вернете? Хіба маршруткою… — Доля 
вирішила провести діда, не молодий вже, та ше й дорога не те, щоби 
далека, та є куди йти, й песик попрощається з господарем.

Маршрутку чекали трохи довго, але то ніц. Приїхав Северин, його єк 
баба Женя побачила — одразу всі справи кинула й помогла дійти до хати 
Меланчиних батьків.

1  Уривок із поезії Лесі Українки «Якби мені черевички», від чоловічої особи.
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18. Життя іде, і все — без коректур1

— Жаль мені тебе, сину! — Долина вже й так, і так до Мирослава під-
ходит: — Мірцю, тяжко тобі буде без дружини.

— Мамо, ну який я Вам «Мирцьо»? Я — Дарій, пам’ятаєте?
— Добре-добре. То твоє друге ім’я. А все ж…
— Піду, матусю. Гори чекають. Чи то повітрям подихаю, чи як?
— Знову? Знову туди? Не заважай, синку, тому шлюбу. Розвалиться 

через тебе.
— Що Ви, мамо, говорите? До чого тут Меланя і той її не дуже гарно 

розвинутий гуляка? То я так, пройду си.
— Машиною? — Мати чула біду серцем.
— Усе. Дорослий я, не хлопчик уже! Не питайте!— І Мирослав швид-

ко вийшов.
Сів за кермо, думок — рій! І що ж це робить? Їхав чи довго, чи ні — 

дорога ж знайома. Та все ближче до Мелані. Вітер наминав колеса, до-
рога — слизька-дощова. 

Думав-думав, та, поки їхав, роздивлявся краєвиди. Ніде йому так не 
любо, як у рідних горах! Повітря — чисте та п’янке, карпатським щастям 
дихають смереки, а старі хатки ваблять: зайди і почуй якийсь неймовір-
но терпкий аромат, змішаний зі старістю та цікавою історією.

Та чи довго їхав, вдивляючись у ту красу? Ні. Йому сьогодні підвезло. 
Його кохана якраз до магазину йшла — щось треба було купити. Сама.

— Меланко! — Мирослав зупинив авто, вийшов із машини і попря-
мував за дівчиною. — А шо, кажуть, замуж вийшла?

— Може й вийшла, тобі то шо? Мажорчик! — І вона зробила вигляд, 
ніби їй бридко.

— Мені ніц, тільки хлоп у тебе якийсь такий. Як кажуть, «не очень».
— Так-так, тебе із білявкою бачила, чуперадло із сумкою Gucci. Ди-

вись, щоби всю зарплатню тобі не прошмаркала!
— Моя дівка — вона моя. А твій коханий чоловічок, думаєш, тілько 

тебе одну в житті мав? Та в нього на рахунку таких, як ти — десятки!
— А тобі завидно? Мо’, він досвідчений. Мені нормально, люблю 

його! — і дівчина аж театрально відвернулася вбік, бо майже підійшла 
до магазину. Продавщиня якраз від нічого робити стояла собі й диви-
лась на то все, аж язик їй чесався.

— Слава Йсу! — Меланка нахилилась до жінки, шоб тілько вона й 
чула. — Тільки спробуйте шось натякнути, мовби той дурень за мною 
ходе! Миттю про Вашого любасика розкажу. 

1  Уривок із поезії Л. Костенко. 
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— Слава навіки! — Продавщиня ледь не пожовтіла. — Та я ж теє, 
заходь, хлібчику мо’, ковбаска свіжа, чи той-во — горілочки? У мене най-
краща і недорого, тільки як ото тобі. Чи мартіні, італійське? Добре таке, 
свят-свят, правду кажу! — защебетала, а у серці кинджал: звідки знає? Й 
нікому не каже, ото молодець баба, не патякає. 

Мо’, Северин де бовкнув? Як вона до нього по аборт ходила — дива-
ни-канапи підіймати. Ото дівка — але ж стерво ше те! 

Мирослав здогадався, шо тут діло нечисто, але то ж бабські справи, 
йому до того — усе одно. 

— Задок у тебе шо треба, а той Остапко ніц не цінує.
— Та я тобі! Їдь геть! — Меланка червоним буряком заскочила усе-

редину магазину.
— Побачимо, хто кого! — він тільки запалився ще більше й поїхав 

далі. Ніякі Карпати йому не були потрібні, головну квітку побачив — і до-
ста. До білявки набирає:

— Зайчик, котік, самальотік, — сюсі-мусі, як ти, золотко?
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19. Серйозні розмови

— Золотенький, як тобі не подобається робота, то кинь її! Ти ж у мене 
історик! Мудрий, тебе ж будь-куди візьмуть.

— А мені «будь-куди» не цікаво! Я хочу розвиватися, може, навіть, й 
наукову роботу писати.

— Дисертацію?
— Навіщо, жінко? Вона мені ніц не зробить, ці всі звання — тільки 

гроші, викинуті на вітер. От захищу її — і що? Не поїдемо відпочивати, 
ремонт не зробимо, а ти ж не будеш на двох роботах, тобі й однієї ви-
стачає нині. То ж тридцять тисяч за підписи-штампи-рецензії-захист ви-
тратиш. Я для себе писатиму. Цікаво мені!

Меланчиної зарплати й на нову косметику не вистачить — у дитячо-
му садочку працює. Усе Остап своїми руками заробляв: а нині й не тільки 
на себе — дитинку запланували.

Проте, як можна дитя «планувати»? Треба, звісно, думати. Але ти 
думаєш, а Господь вирішує. Так і молодята. Уже не один місяць у шлюбі, 
проте відважитися не можуть. Остап саморозвитком займається: ходить 
на конференції, й на концерти тягає дівчину, а вона собі сподобала вдо-
ма хенд-мейд робити, сякий-такий заробіток, та для душі — файно.

— От що, кохана, — хлопець став гарним сім’янином, а правду про 
минуле їй так і не розкрив. — Стомився я отут, на одному місці. Домо-
вився із батьками, позичив у них кілька тисяч — потім віддам при нагоді, 
бо ж дарованого не візьму, — ти не пропадеш, а сам гайну…

— Куди?! — Меланка здивувалась і обурилась. 
До цього вони добре жили, не сварилися і, ніби, розумілися. Севе-

рин жив у Долі, допомагав людям, чим міг, Остап до нього навідував-
ся, якось навіть надовше затримався. Вікторія поїхала до санаторію. А 
дружина щось нудитися почала останнім часом. Ніби все добре — та 
за Карпатами сумувала. Чи то не за домом? Сама не знала, аж тут ще й 
чоловік їде.

— У експедицію, Меланю! — чоловік вирішив трохи попрацювати і 
зовсім не подумав про дружину. Хоча, як сказати — турбувався ж про її 
статки…

— Бери мене із собою! Готуватиму та пратиму, підтримуватиму тебе, 
а в таких умовах це ж дуже важливо! — Меланочка пішла в наступ. Бо 
злякалася: а може, теє, наліво йде?

— Не можу, — зітхнув тяжко. 
«Мабуть, і справді, по роботі. Надіюся…» — прикрі думки виїдали 

Меланчину душу. Вона вже й до життя у Львові призвичаїлась — говори-
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ти по-львівськи почала, потроху свій діалект забувала.
— Не можу, бо там розкопки різні. Звісно, якщо все вийде, бо мене 

вже майже затвердили. Це не довго, місяць-другий…
— Місяць-другий? Коханий, я ж сумуватиму!
— А як чоловіки на заробітки їздять? Вважай, що і я поїхав. У Італію, 

приміром. 
— Куди збираєшся? — Меланка ледь не плакала. 
— У Запоріжжя. А ти знаєш, як я захоплююсь козаками...? Богдан 

Хмельницький, Іван Мазепа, Байда Вишневецький…
— Нашо мені твій Вишневецький? Я хоч зможу приїхати, навідатись? 
— Звичайно, мила! Я ж не в Америку їду. Ти, поки що, заспокойся. Як 

утвердять, то пройде тиждень, а чи два. Встигнемо відпочити гарно. Хо-
чеш, у кіно чи театр сходимо, у Стрийському парку погуляємо? А може, я 
влаштую романтичну вечерю?

— Як так, то… Збираюся! Тільки ти мене спочатку із салону краси 
забери, на манікюр хочу! — посміхнулася туго. — Це так. За моральні 
збитки.

— Звісно, зіронько! Сяятимеш, як новенька!
— І ти сяй для мене… Хоч дзвони, Остапе! Сумуватиму! — щиро зі-

зналася Меланя і поцілувала чоловіка.
— Писатиму й дзвонитиму, є ж скайп. Приїдеш до мене, як схочеш, 

жіночко. Та я спочатку у архівах копирсатимусь, нецікаво… Та то нічого!
Хлопець поїхав. День-другий Мелашка відпочивала після роботи, 

книги гортала, із подругами гуляла, на третій затіяла прання-прибиран-
ня-прасування. На четвертий — у кіно гайнула, на п’ятий — засумувала. 
Вікторія мала приїхати — та шось не було її. Аж згодом телефонувала 
і сказала, що затримається ще на три тижні, певно. На Закарпаття по-
їде, там і відпочине. Добре, що у Віки непоганий шеф, розуміє стан її 
здоров’я, отож жаліє і відпускає свою підопічну на довший час. 

Нудилася Меланя. А що найбільше підтримує у тонусі під час хвилю-
вання жінки? Чарівне слово американського походження — «шопінг».

Тільки от багато грошей Меланка коло себе не мала — пішла про-
дуктів накупити, щось їсти зварити — може, кого в гості запросить. 
Січневі морози завітали до Львова. Проте холодів дівчина не боялась: 
пройшлася Галицьким ринком, трішки заморських фруктів придбала, за-
йшла й курочку купити. А тут продавалися не тільки продукти, проте й 
одяг. Отож її очі не могли проскочити гарний барвистий шалик, що бук-
вально благав: купи! І хоч на придбання грошей — катма, подивитися, 
усе ж, вирішила.

За декілька метрів чує солодку мову:
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— Пупсику, ми ж на шопінгу на простому базарі — ходи в бутики: 
тут так важко зосередитись! А якщо твоя киця захворіє від цього шуму? 
— Звісно, голос дівчини — незнайомий, та їй відповідають і Меланка 
здригається: здається, вона знає, хто це.

— Вибирай тут, я тобі кажу. У бутиках удвічі дорожче буває.
— А як же знижки, зайчику? 
Чоловік обурюється:
— Сама собі купуй, а мій гаманець не руш! — пів-ринку тільки те й 

робило, що витріщалося на цю сцену. Жінки насуплені, втомлені важ-
кою роботою: хто іронізує, у кого заздрісний погляд, кому просто шкода 
бідолашного хлопця. 

Раптом нещасний фацет бачить іншу дівчину. Щось змінюється, мі-
зансцена стає цікавішою, й у продавщиць роззявляються роти: от тобі і 
Санта-Барбара!

— Меланю, ти? Не чекав.
— Привіт, Мирославе! І я не очікувала.
Кохана усього його життя якось невпевнено говорить, чого б оце? 

Добре, хоч вже не знущається з нього.
«Що зі мною?» — миттєва думка змушує пришвидшитись усе. Об-

ручка муляє, і вона розуміє: коли їхні погляди зустрілися, відбувся якийсь 
поштовх чи ше яка хімія.

Білявка відчула: щось йде не так, — і потягнула Мирослава за собою, 
не церемонячись.

— Сонце, почекай мене коло машини, — Мирослав був настроєний 
рішуче.

— Але ж ми ще нічого не купили! — білявка розуміє: зараз щось 
буде, — проте не сміє заперечити, йде собі, навіть не обертаючись. 

Її стегна видно за кілометр: овва, хто ж це такі короткі спіднички но-
сить — узимку! Усі чоловіки обертаються, а вона й рада: мовляв, дивися, 
супернице! Нічого тобі не перепаде від мого пупсика.

Мирослав — лікар. Звідки гроші взяв на навчання, як вивчився? Був 
колись бідося. Певно, знав, як і що робити для кар’єри — у нього грошей 
на п’ять таких білявок вистачить, ще й травами, буває, лікує — в її рід-
них Карпатах. Чула про це Меланя. Якось так знайомо в серці закололо: 
може, й нічого такого — любов-нелюбов, а ревнувати до дівулі почала. 

«Вона нині доросліша і ще гарніша: розквітла жінка, коли коло неї 
вмілий садівник. Щось не підливає, бачу, бо ходить сама й не посміха-
ється…» — Дарія гризуть думки-спогади. 

— Ти дівчину не залишай саму: ще вкрадуть, — Меланка іронізує.
— Куди тільки твій чоловік дивиться, а то й тебе, скарб, вкрадуть.
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— А він — в експедиції, — жінка посміхнулася. Та й так, що у Мирос-
лава все усередині похололо: ой погано, зупинись! 

— Повечеряємо разом? Набери мене! — візитівка опинилася в її ру-
ках.

— Чому б ні. Це ж — просто вечеря… — усмішка стала якоюсь звіри-
ною, ніби вона хотіла потрапити в його пастку.

— «Скажи мені так, щоб я тебе побачив». Так казав ще Сократ.
— Прошу? — Жінка не зрозуміла натяку, хоча нутром вчула: лама-

ється шлюб, котрий щойно сформувався, ще й року нема. Які ж там діти?
Зацікавлені погляди свідків не відлякували двох молодих людей.
— Кажу: скажеш коли й де. Як ТОБІ заманеться, — Мирослав уже 

зрозумів. Стільки років — коту під хвіст, аж тут — вдача сама тобі в руки 
йде. Дякуй тепер тому телепню-чоловіку, шо таку кралю наодинці зі сві-
том лишив.
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20. У Запоріжжі

— А що, хлопче, кажеш ти — із Західної?
— Так, бабо Любо, саме так. Звідки Ви так гарно українську знаєте?
— А, сину, я сама — із Тернополя, вже багацько літ у Запоріжжі живу. 

Поговорити ні з ким, чоловік вже давно в сирій земельці. От тому й дала 
оголошення незвичне, ніби шукаю на підселення людину, яка приїхала 
із Заходу. Сумно мені, хлопче, грошей мало, діти-онуки по світу розки-
дані, раз на місяць дзвонять, щось трохи відсилають на Восьме березня 
і Новий рік, та ще й на день народження. Сама я тут, а російською гово-
рити не хочу — як тут майже усі говорять. Хочу солов’їної. 

— Дивно мені, чого Ви так мало грошей із мене берете? 500 гри-
вень на місяць? Я, чесно кажучи, спробував би Вам більше заплатити, 
але мені сі подоба.

— Бо добрий ти, хлопче, — стара втирала сльозу: — А я хочу перед 
смертю хоч трохи добра зробити хорошій людині. Такій, як ти. Знаєш, я 
багато чого бачила: і війну, і сльози, і ховала чоловіка, сестер, батьків. 
Та все можна пережити, синку. Якщо є для кого жити, якщо є для кого 
дихати.

— Ви ще — о-го-го! Жити й жити Вам, бабцю Любо!
Старенька була вбрана просто, але зі смаком: навіть удома носила 

срібні сережки, перстень, прикраси. Вбиралася скромно, але все було 
чистеньке, гарне й підібране вдало: ніби бабуся готувалася до зустрічі з 
квартирантом не один день.

— Помру я скоро, сину. А поки Бог дає життя — поможу тобі. Маю 
знайомих у архіві, вони покажуть, як знайти те, що тебе цікавить. Може, 
й до Хортиці доберешся, як матимеш дозволи на розкопки. Хоча, думаю, 
— не дозволять, лише подивитися зможеш. От я у свій час там любила 
гуляти. — старенька згадала про свою молодість. — Як була молода, то 
багато де побувала, а як діти пішли — уже й осіла тут, у Запоріжжі, бо 
чоловік звідсіля. Кохала я його, синку, дуже кохала. А ти маєш дружину? 
— одразу на обручку глянула.

«Чого вона в перший день все розпитує? Я стомлений, із дороги, чаю 
поп’ю і лягатиму, зранку — до архіву… От старша пані — цікава».

Бабця Люба ніби вгадала його думки, чи то погляд якийсь був у чо-
ловіка змучений, тому провадила далі:

— Як не хочеш, можеш не розповідати…
— Чому не хочу? Маю кохану дружину, ще року немає, як ми роз-

писалися.
— А вінчалися? — допитувалась стара.
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«Чого діймає, яке їй діло?» — думки були чорними, а від чого — сам 
не знав. Телефонував коханій — вона раділа, казала, ніби скучила. Він і 
сам сумував, проте… Щось було не так — передчувалося хлопцеві.

— Так, — відрубав, ніби дістала його розпитуванням. Й осмикнув 
себе, що обережніше треба бути, а то бабця виселить: — Красива в мене 
жінка...

— А вірна? — бабуся питала не просто так: у очі заглядала, перейма-
лася за нього.

— Ніби вірна, — здивувався такому питанню: — Часу перевірити ще 
не було. Та й довіряв їй.

— А ти? — бабуся врешті всміхнулася.
— До Вас коханок не водитиму — у них ночуватиму, — підморгнув 

чоловік, і злякавшись гніву доброї старої, додав:
— Жартую. Вірний і твердий, мов криця. Кохаю її до нестями. Нікого 

так не любив, як мою Меланку, хоч і гуляв в минулому, чесно скажу.
— Ой, хлопчику. Життя таке важке й непередбачуване. Мій чоловік 

мені зраджував, інколи — регулярно, а часом — раз у півроку. Але я тер-
піла, бо любила його. І досі люблю, Царство йому Небесне. Розкажу тобі 
трішки. Тяжко це, але на старості літ хочеться побалакати й поділитися 
печаллю, може, її менше стане? — бабуся все не вгавала. — Отож, була 
я молода. Та й сказали мені лікарі, коли замуж вийшла, шо не можу мати 
дітей. То я й чоловікові таке сказала, а він, нещасний, — у плач: хоче, 
бачте, діточок. Придумала йому коханку найняти, — хоч боляче було, 
ой, так боляче, ніби кинджал у душі, — та й вона йому двійко діток наро-
дила. А тоді ще раз пішла до лікарів — ану ж, щось змінилося. Сказали, 
що здорова, і діток давно вже треба завести. Я до чоловіка — щастя, а 
він… Хотів піти до тої — коханки, що я йому знайшла. Боляче було так, 
шо... Жити не хтілося. Але передумав. Народила двійнят одразу по тому. 
Бог дав, отак… Він, правда, не зміг коханку кинути, та довго не був із нею 
— чоловіча сила зникає із роками. Отак і було, сину. Я себе в жертву при-
несла, бо страшенно його любила… На похороні так і зійшлися: я і його 
коханка. Плакали обоє й діти-внуки…

— Не маю права Вас засуджувати… — Остапко ледь тримався на но-
гах від втоми і двадцятитрьохгодинного переїзду. 

— То і я не свята. Зрадила йому кілька разів із сусідом, на зло…
— Пані Любо, вибачте: якщо чесно, я трохи втомлений..
Старенька ніби його не чула, мабуть, загадала щось своє і провадила:
— А твоя жінка — певно, Квітка.
— Так, — відповів на автоматі?, хоч і не зрозумів, до чого бабця хи-

лить.
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— Ти її вміло доглядаєш? 
— Як умію, — Остап уже навмисне позіхнув, і лише тоді бабця Люба 

нарешті здогадалась, що він, мабуть, втомлений.
— Ходи, синочку, постелю тобі.
— Дякую, а то я вже вирубуюсь.
— Хай тобі щастить завтра, я раненько встану — підігрію такий-сякий 

сніданок. Усе-таки стара я, але ж — жінка, чоловіка нагодую.
— Чого це Ви — стара? Молода! А я надіюся хоч щось цікаве дізна-

тися.

О море радості безкрає, 
Чи я тебе перепливу?
Якби того, що в мріях маю
Хоч трохи мати наяву... 1 

— Ти захопив мене, хлопчику, навіть Симоненкові вірші знаєш! Таке 
рідко буває, особливо в наш час. Добраніч. Нехай тобі насниться гаряче 
сонце…

1  Поезія В. Симоненка «Море радості».
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21. Спокуса — подруга ночі

Гаряче сонце було й у очах Меланки.
Воно загортало її думки, кликало десь під животом, манило за со-

бою. І та пристрасть — ота зрада, той гріх Єви, що вона його у раї зро-
била, — ніби під’юджували її, змушували забути про все. Навіть страх 
перед шлюбним чоловіком не був таким сильним, щоби все припинити.

Усе почалося з коріння, бо ж яблуко гниє зі середини. Усе відтіни-
лося у думках молодої дружини. Вона придумувала крок за кроком, як 
зробити зраду ефектною і малопомітною, адже сусіди можуть бовкнути 
зайвого — а навіщо молодій дружині розголос? Щоб чоловіченько ви-
гнав, як ту шавку, свою кохану жіночку із теплої квартироньки? 

Ні, гаряче сонце хоч і палає жаром, проте не обпече. А лікар — бага-
тий і красивий, він може крім хорошої ніченьки подарувати ще й хороше 
забезпечення. А може, вона бідного чоловіка коло себе бачити не хоче? 
Може, Мирослав стільки років за нею ганявся, бо вона, усе ж, і є його 
долею? 

Плювати на Остапа, на Вікторію, на оцю тупу білявку, на все й усіх! Їй 
хотілося нового, незвіданого, бо ж мала одного-єдиного... 

Як божевільна, м’яла ту візитку в руках, мучила себе, свого майбут-
нього коханця, що сьогодні, мабуть, захотів скоріше йти спати, щоб не 
облизувати з ніг до голови свою манекенницю. А може, то вона його…

Ревнощі попелом впали на вогнище її сумнівів. Ревнувала не свого 
чоловіка, до якого дзвонила кілька митей тому, зовсім ні. Потребувала 
прихильності лікаря, який обезболить її знаходження на самоті. Ще й по-
дарує задоволені здушені крики, пригорне з новою силою і пристрастю, 
якої вона доти не відала ні від кого, крім свого Остапа.

Єдина проблема залишалася незмінною, як і в декількох поколінь та 
століть до неї. А якщо вона, дурна-наївна, хоч і досвідчена, зможе забути 
усе на світі під вмілими руками Мирослава, а він скористається тим, щоб 
відімстити за стільки прожитого часу без її кохання? А якщо він викорис-
тає момент і зробить їй дитинку? Вона не зможе потім збрехати, як ото 
собака, шо то Остапова. Не зможе, й край.

— Боженько, пробач мене! Я така грішна, але цікавість і жага силь-
ніші за мене.

Мобільний показував третю годину ночі. Довгі гудки повідомляли: 
Мирослав або... Вона не хотіла думати, що ж він робить. Довжелезне 
очікування вбивало, здавалось, що минуло не двадцять секунд, а ціла 
вічність. Сонний голос у трубці свідчив про першу здогадку, хоча він міг 
отримати свою дозу задоволення і радо відключитися.
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— Алло! — здавалося, його сон до цього був глибоким.
— Добраніч… — він одразу впізнав голос тої, що подзвонила: — Ви-

бач, що розбудила.
— Привіт… Я … Не спав, так, ТВ дивився, — відгукнувся радісно.
— Приїдеш завтра? — спитала без особливих церемоній, бо ж і так 

все зрозуміло, бо ж серце калатає швидше, аніж будь-коли.
— Так. Після роботи. Десь у вісім. А ти мешкаєш?..
— Запиши адресу.
Після довгих спроб знайти ручку і папір, він усе-таки вирішив запи-

сати адресу на телефон. Руки не слухались, голова ніби здуріла після ви-
питого рому. Та й скільки там — півпляшки, а в мозку — калабаня. 

— Є. То у вісім? У тебе?
— Ні, будь ласка, приїжджай після першої ночі. Бо… — завагалась.
— Так, сусіди. Розумію. А чоловік твій де? Чи ти, може, полюбляєш 

утрьох? — вишкірився Мирослав.
— Що ти мелеш?… Поїхав… у Запоріжжя.
— Так. Забагато інформації, дівчино. Я щось погано кілішую. Спати 

хочу, — тримався, як лев, що впевнено притискає лапами жертву до 
землі.

— Добре, вибач, що пізно, — вона здивувалась, бо раніше Мирослав 
поводився як закоханий пройдисвіт, а сьогодні його зухвалий тон насто-
рожував.

— Нічого, мала. Я тебе все життя чекав! — це пролунало без ніжності 
й найменшого натяку на любов. 

Знітилася, але зібралась й попросила:
— Але маршруткою. Або таксі — вийди на зупинку раніше, не автів-

кою, чуєш?
— Маршрутка о першій ночі? Цікаво… Слухай, чого б до мене не заї-

хала? Конспіраторко! У мене травами пахне, а вони сприяють любовним 
втіхам! — іронізував-знущався кожним словом.

— Або в мене, або бувай здоровий, — Відрізала й зрозуміла: нема 
шляху назад, влипла, запала — він її згребе, розтрощить, а потім поці-
лує, і світ стане набирати яскравих барв.

— Воу, воу, легше! Я приїду, мем! — видавався якимсь чужим. І чим 
їй сподобався раніше, лише ж нещодавно, як зустріла?

— Доброї ночі. Тобі і…
— Сам я. Ревнива! — Дарій відключився. 
Як він її завтра кохатиме! Сусіди не те, що не запідозрять, вони із 

диктофоном слухатимуть їхню пристрасть. Якраз ранком і підготується, 
зайде до свого кабінету в лікарні й попросить медсестру зробити йому 
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масаж. А що — розслаблятися треба перед бурхливими ночами! І це 
звичне: «Мирославе Андрійовичу, ну що Ви при людях халатик знімає-
те? Хоч би двері зачинили, чи що?»

Дурненька медсестричка думає, що він її заміж покличе. Ага як же! 
За дружину візьме тільки Меланку! Й не факт, що на масаж потім не бі-
гатиме. Хоча, якщо гуцулочка його вдовольнятиме, — хтозна…

— Та все — зранку! — Повернувшись до стінки, засинає. 

22. Спроби докопатися до істини

Ранок видався холодним, проте не важким.
— Де я? — Остап хотів звично поцілувати в шию дружину: — Ага, 

згадав…
І так йому тоскно стало… Як там його кохана, чи не сумує за ним?
— Треба йти. Часу — катма…
Наїджений та щасливий, Остап вирішив хоч трішки збадьоритися, 

розпитав бабу Любу, куди й чим можна доїхати до архіву, увімкнув у 
плеєрі улюблену музику, й рушив туди. Дорогою подзвонив коханій, то 
вже дев’ята, мала б не спати.

Його Меланя спала й сонним голосом побажала гарного дня.
— Який же ти ангелик! Як я тебе кохаю!
— І я тебе, нехай щастить, — якось холодно те прозвучало. Та пусте, 

може сонна, бо вона ж мене любить!
І цілий світ закрутився.
Довго й нудно реєструвався, бо ж не місцевий, важко зачепитися. 

Розпитували: чого, як, на скільки приїхав? Залишив паспорт і мобільний 
— бачте, такі у них порядки, щоб матеріалами користуватися, не вихо-
дячи із будівлі. Дарма! 

Хортицю розкопувати йому ніхто не дав. Бачте, дітям можна з викла-
дачами, а вмілим історикам з археологами — ні. Бо нема рекомендації. 

Після важкого документального нашестя, помандрував Запоріжжям. 
Красиве місто... На острові відчував себе Колумбом, Магелланом, яки-
мось важливими винахідником, науковцем, що стоїть на порозі ново-
го відкриття. Та нічого надприродного не знайшов і, знесилений, поїхав 
обідати. Шансу знайти щось сьогодні він не побачив, тому подзвонив на 
домашній і вирішив викликати для пані Люби, яка мало ходила, таксі — 
нехай старенька повітрям подихає і трішки місто покаже — цікаво ж! А 
може, вона щось знає?

Доки чекав на пані Любу, все роздумував: як там кохана, — але не 
наважився подзвонити, щоб перевірити й себе і її: хто раніше скучить? 
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Телефонний дзвінок, як блискавка, пронизує Остапа наскрізь.
Не дивлячись, хлопець бере трубку:
— Кохана? — це пролунало з надією.
— Дай Боже щєстє!
— А, Северине, то Ви? Доброго дня!
— А шо, ти Меланю не коло себе маєш?
— Та я поїхав, лірнику. У Запоріжжя. А Ви як?
— Нічо собі! Та я добре, он Доля спекла пиріжків, то я собі нині ви-

хідний зробив. Ті люди, як ото рій бджіл: увесь час літають коло мене, 
ніц не можу із ними зробити.

— Ви їм потрібні, якщо вони так до Вас йдуть.
— Ой, не кажи. Єк життя молоде? Чого аж так далеко їхав? — Севе-

рин знав відповідь, проте йому було цікаво запитати в Остапа.
— Та про Січ писати наукову роботу — «Україну в часи Козаччини».
— То шо, про козаків ніхто не писав? Синку, почитай у своїх книгах, 

точно багато науковців досліджували ту тему.
— Читав я. Перелопатив купу літератури. Не те. Мені цікаво самому 

то все побачити…
— Синку, тобі би коло коханої сидіти, та її пильнувати, дмухати на 

ваше щастя, — якось загрозливо мовив Северин.
— Діду, ну що Ви. У нас усе добре. Тиждень-другий посиджу тут, 

може, й Меланя до мене приїде — як скучить, мені ж грошей не шкода, 
потім віддам.

— Ти, сину, за гроші не думай. Мені люди приносять стільки, шо я міг 
би нагодувати добру третину всіх африканських дітей. Та я не беру бага-
то, єк хто дає. А єк просто приходять — приймаю без грошей, бо мені так 
Бог велів. Та й не всесильний, усе важче мені. Друже, приїдеш — мати-
меш наскладаний гостинець. І не нервуй мене. То подарунок номер два 
на медовий місяць. А захочеш — я тобі свій топірець подарую. Будеш 
справжнім козаком.

— Дякую, лірнику! Вибачте, мушу бігти, треба мені. Здоров’я Ваше 
як?

— Та дай Боже. Тобі від Долини вітання.
— Передавайте вітання Долі… Так звучить якось, цікаво!
— Бо ти сам цікавий, Мелані привіт, — і лірник відключився.
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23. Львівські пристрасті по-гуцульськи

— Мені добре з тобою, — замість: «Доброї ночі», — після дня очіку-
вань на порозі Меланчиного дому з’явився Мирослав. 

— Швиденько заходь. Тебе хтось бачив?
— Ні. Конспіраторка із тебе — що треба! Цікава ти! — Мирослав 

власною персоною увесь день настроювався, згадував все, що вмів і 
знав у тонкій справі: треба Меланку здивувати, бо ж із чоловіком, ма-
буть, багато чого бачила. А він вміє жінку змусити прохати про продо-
вження бенкету.

— Рада бачити. Як ти? — Вона була вбрана по-святковому.
«Вже міська дівка. І панчохи начепила, макіяж-манікюр-зачіска. І 

коротка благаюча сукня. Усе майже невинно, тільки от білизну мабуть, 
красиву має. Стерпіти б, світську бесіду завести, бо мене завести вона 
вже вспіла».

— Добре я, птахо. Та білявка — цей, то моя, кгм, двоюрідна сестра. 
— Ага, так-так. Із якою ти інколи проводиш самотні вечори, — вони 

вже пили каву із коньяком. Гардини були щільно зашторені. У кухні па-
нував ідеальний лад. Сама господиня подала цукорки й печиво до кави.

— Розкусила. Мені просто подобається із нею спати… — сказав так, 
ніби це було звичним походом до туалету. — А ти вже — львівська пані. 
Кава, цукорки…

— Ти теж на гуцула вже не схожий. Дорогий костюм…
— Так, дорогий. А твій чоловіченько носить потерті джинси. Виходь 

за мене, — і він повільно підійшов до неї впритул: — і ти ніколи більше 
не побачиш цю жалюгідність.

Меланка, ніби злякана лань, відступала назад. 
— Я одружена, май хоч трішки поваги до мого чоловіка, а ні, — то 

вимітайся!
— Яка гаряча одружена жінка… А як переживає за Остапчикову ре-

путацію… Люблю гарячих і непокірних, бо сам такий. Чого ж за чоловіка 
горою стоїш, як у самої рильце в пушку? Зраджує благовірний? 

— Ні, чому ж, — спаленіла від запитання. 
Мирослав розстібнув білу сорочку лише на один ґудзик, майже при-

стойно, але видно було: ледь стримується. Підійшов упритул. Не бояла-
ся, тільки просила поглядом: тихо.

— Не зраджує, — ледь чутно посміхнулася. Зухвала така! Не вона 
ж жертва, а Мирослав, стоїть коло неї, важко дихає, ледь-ледь не на-
кинеться.

— Довго мене чекав. Півжиття… — посміхнулася єхидно.
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— Виходь, кажу, за мене! — театрально на коліна став. — Я тобі Єв-
ропу покажу, своє ремесло-хоббі, разом у Карпати ходитимемо — ти і я. 
Діток хочу, двох-трьох..

Стояв на колінах і чув, як хіть розливається усім тілом, а знизу з-під 
короткої сукенки було видно чорне мереживо. 

«Мовчи й терпи. Тобі сподобається розтягувати задоволення».
— Дурнику, — й вона грайливо посміхнулася: — Та я ж кажу — не 

піду. Чоловік у мене…
— Щось він тебе не бардзо приголублює…
— То ти приголуб, — вона забула про сусідів, про чоловіка, по своє 

подружнє ліжко, бо він почав із кухні. Дуже швидко дбайливо закрив 
кватирку, зачинив двері, звільнив інший стіл якраз настільки, щоб по-
містити туди свою жертву і почав зваблення із вірша:

— Провалююсь в Твої очі. 
Вони кольору моєї стіни в кімнаті. 
Спокуса — подруга ночі. 
А я без Тебе не можу вже спати.

Текіла на клавішах тане. 
Чекання так манить. Подих екстазу.
Я хочу до Тебе, моя Пані!
Дим в кімнаті, агонія джазу... 1

— Чуттєва. Моя! Як давно хотів тебе мати, володіти тобою, усією. 
Та ти брикалася, смикалася, відштовхувала, — цілував зухвало, терпко, 
ніколи й нікого так ще не люблячи до нестями.

— Не любила. І зараз не люблю! — вона почула, що його аж заціпи-
ло, звело судомою ногу від усвідомлення: не любить, але він змусить 
любити!

Їй подобалась гра: відштовхування — притягування. Це було новим, 
цікавим. Не думала про те, що хтось почує, коли лишилася в одній білиз-
ні й тихо наповнювала вухо нового кавалера солодкими звуками. Добре, 
хоч плащики взяв, хто йо зна’, лікар із різними недугами…

А далі все закрутилося, не пам’ятала, ні де була, ні як, ні що з нею 
робив, ні скільки разів, ні-чо-го. Опинившись у своєму ліжку, благала зу-
пинитися, бо вона зараз вмре від пристрасті, хвиль задоволення і екс-
тазних схлипів. Але стишувалась — боялась…

— Не бійся, моя карпатська пташко. Ти будеш моєю, і тоді я тобі по-

1  Вірш поетки Насті Брездень, перероблений від імені чоловіка.
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кажу… — він був десь так глибоко, що здавалось — серце не витримає 
тієї глибини. Його очей, бездонних, зелених й хитрих, й всемогутніх рук.

А потім усе вкотре обірвалося. Вона навіть не встигла нічого сказати, 
як миттю її здолав сон.

— Моя… — промовив, і навів будильник на пів сьомої — годинку 
поспати біля кохання, що про нього мріяв півжиття. — Моя, — обійняв 
наге прекрасне молоде тіло. — Тільки моя… — і втрапив до рук Морфея.
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24. Несподівана зустріч

Не спалося Остапові, якісь кошмари ходили його свідомістю. Щось 
таке зловісне приходило у сон. Меланка, Северин, якась бетонна стіна. 
Вона простягає руки, Северин ніби помагає їй — не дістатись Остапа, — 
хоч бери розбивай, а молотка немає. Такі сни чергувалися кошмарами 
з козацьких воєн. Півночі крутився, мучився, аж близько шостої повно-
цінно заснув, помолившись. 

Ранок видався на славу бадьорим: адже якщо щастя приходить до 
тебе, то тільки, коли ти його дуже чекаєш. Так і Остап: чекав на своє май-
бутнє відкриття, чекав і вірив: ось воно — лежить на долоні, достатньо 
тільки відкрити обійми — вмить коло тебе примоститься.

Бабця Люба, як завжди, була привітною та ситно нагодувала.
Дорогою до архіву Остапові здалося: десь поруч пробігла дівчина — 

ну викапана Меланка, тільки очі інші, такі блакитні-блакитні.
А, ні. Не вона. Він сумував, й вікно маршрутки відображало вираз 

обличчя: непоголений, нещасний, забув про себе зовсім. І як його в 
такому стані Меланя терпіла? Джинси протерлись, були брудні — як 
після поїзду, проте не в тому річ. Бадьорість потроху згасала, й він не 
розумів — чому.

Подзвонив коханій, та, як на диво, вона не взяла слухавку.
«Що ж, — вийшовши із транспорту, подумав, — Мабуть, зайнята ді-

тьми у садочку».
Ой, не дітьми, ой не зайнята…
Щось дорога видавалася задовгою, хоча півгодини їхати — не так 

вже й мучитись…
В архіві було багато порохів, проте вони для нього не мали значення. 

Його цікавило все: від важливих історичних фактів до якихось найдріб-
ніших деталей: документи, старовинні реєстри — усе здавалося таким 
рідним і… незчувся, як просидів години з три й навіть не зголоднів. А 
кохана не поспішала віддзвонювати. Коли пролунав її дзвінок, він аж 
підскочив.

— Привіт, — якимось аж надто солодким голосом сказала вона: — Я 
скучила. Як ти?

— Привіт, кохана. А як я скучив! Ти тільки уяви собі, скільки всього 
цікавого знайшов! 

І він заходився розповідати про те й про се, про запорожців.
— І як це допомогло тобі у написанні? — холодна іронія в її голо-

сі мала б обпекти хлопця, проте він не зважав. Саме тут йому допоміг 
педантизм: усе розкладалося по поличках так, як він завжди полюбляв.
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— Все допомогло! Усе! А ти як там, чим займалась?
— Нічим, — такої швидкої відповіді він давно не чув. — Нічим таким, 

— тривала пауза, — Підливала квіти, прибирала, куховарила. Ось і час 
пролетів…

— Яка ти в мене ґаздинька, пригорнути б тебе зараз!
«Ой, не зараз…» — подумала. Вона стала твердою, як криця. Чого б 

то? Чому змінилася? Треба зупинитися, треба. Не можна так із ним… 
А в голові пристрасть каламутить свідомість. Мучить-переливається, 

розходиться усіма судинами.
— Ти там тримайся, маленька моя! Люблю, цілую! Па! — і він очіку-

вав хоч якоїсь віддачі.
— Люблю, цілую, па… — як на автоматі, не подумавши, відповіла жінка.
«Ох, і влипла ж я...» — подумала, і тупо вирубила мобільний. Бо ж 

ніч була солодкою… От Вікторії подзвонить: а ну ж, дівчина негадано по-
вернеться?

Думки про Козаччину геть захопили хлопця. Уже який день поспіль то 
з архіву не виходить, то шмигне на Хортицю — не слідкує за часом, за со-
бою. Рідко дружині телефонує, не знає, чи дощ, чи сонце — усе в роботі.

Ось і транспорт не в голові в молодика — адже де там: у мозку нове 
відкриття! Не зурочили б, не розповідати, тихо…

Тиші у великому місті не може бути аж ніяк. Люди галасують, пере-
дають за проїзд, мучаться від важкої роботи. Мало тиші — але легко 
працювати, як ти маєш таку горєчу справу. Прямо горить під руками. 

Уже і дзвінки лірника ігнорує — коли про щось дуже часто думаєш — 
воно тебе від життя простого відволікає. Цього разу Остап поговорив із ста-
рим, але трішки. Без змін все в того, й дружина дзвонила — відкараскався 
від неї і далі думає-роздумує. А може, на порозі нового відкриття стоїть? Не 
чіпайте, люди, не мучте: бачите, у людини — щастя яке! Не розуміють…

Вийшовши із маршрутки, чоловік звично до архіву почалапав, аж 
доки не почув знайомий голос:

— Боже мій, невже? І тут на тебе натикаюся. Ти що, слідкуєш за 
мною?

— Перепрошую, Ви — до мене? 
«Дивно, — міркує собі чоловік, — українською? Хто тут розмовляє 

українською?». Пакет із паперами ледь не випав із його рук. Виглядав 
знесиленим, заклопотаним, неголеним, але ж щасливим! 

Та посмішка швидко спала із вуст — перед ним стояла Аліса… Зда-
ється, так звали дівчину, з якою він колись мав стосунки і нібито вона 
була вагітна. Це було недавно, порівняно недавно, років три тому.

— Привіт… Вибач, не побачив тебе. Яким вітром?
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— Вітром тутешнім. Я в Запоріжжі вже два роки живу. Із Горлівки 
переїхали… Із чоловіком, — на всяк випадок додала.

— А… Молодець, — він згадав, що у дівчина ще колись говорила ви-
ключно українською. — Алісо, чуєш... Слухай, ти поспішаєш?

— Так, зараз — так. Сина маю забрати від бабусі і завести в садок.
— Сина… — майнула блискавична здогадка, але не встигла розрос-

тись у голові.
— Не твого, турку ти. Не переживай. Та ти й певно, не дуже пере-

живаєш.
— Пробач, пробач, пробач мене, телепня! Ну хоч — на коліна завалюсь?
— Волохатий, непоголений. Люди подумають, що безхатченко про-

сить на хліб. Із золотою обручкою. Проженуть! — іронізувала у відповідь 
на благання. — Де ти був стільки часу…?

— Той… Телефон загубив твій… Давай, словом, побачимося ввечері. 
Я про все розкажу, чуєш?

— Не знаю, чи я хочу, — прямо сказала дівчина: — Чоловік вдома 
сьогодні. У нас один із двадцяти вільних днів у році. Я хотіла його про-
вести разом.

— Давай тоді завтра? Я ще буду десь зо тиждень, наукою займаюся, 
я ж історик. пам’ятаєш?

— Пам’ятаю.
— Пробач. Я знаю, що важко… Думаю, ти заслужила хорошого чоло-

віка, не такого, як я…
— Можливо. Гаразд, то… — вона зам’ялася. З одного боку, було ці-

каво знати про його тодішні мотиви і про те, що у нього в житті відбува-
ється. З іншого, — важко й боляче, хоч час і пройшов.

— То до завтра? — здавалося, що цей гріх треба розповісти, лишити 
у її пам’яті, попросити пробачення…

— Даю тобі півгодини завтра. Устигнеш? Година п’ята. Я синочка із 
садка в шостій забираю. Півгодини на дорогу чи більше…. Мабуть, кра-
ще в чотири. Мабуть, ти вже «местный», то орієнтуєшся. Давай коло Па-
лацу «Хортиця».

— Спробуй-но таку красу забути!
«Краще б ти мою красу не забув, — зло подумала дівчина. — А змі-

нився ж, до непізнаваності. Такий чемний став, ботанік. Колись в таку 
«чемність» вони могли гратись годинами, аж поки під ранок не змучу-
вались. Диви, який сім’янин — обручка. Гидко, але цікаво: хто ж його 
вкадрив?»

— Добре, о четвертій. Бувай!
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25. Гріх — це пристрасть, що додається до брехні

— Бувай, солодкий! Я так не хочу тебе відпускати!
-У мене пацієнти, а ти! Безсоромна! Не дала мені спокійно кави ви-

пити, зробила з кавки з вершками ціле шоу, що закінчилось, як і мало 
бути, — я запізнююсь на роботу. Сьогодні ночуєш у мене. Замовлю таксі, 
годинка перша — щоб твої дорогоцінні сусіди не здогадалися, хай їм 
грець!

— Я ж нічого такого! Сьогодні чоловікові гроші тринькатиму, куплю 
тобі щось таке…

— То мені чи собі? — Його роздерта сорочка з-під піджака виглядала 
не зовсім добре.

— Ну… Я куплю собі, але ж тобі мене роздягати. Потім чоловіченько-
ві збрешу, що то я йому.

Мирослав аж підскочив і різко взяв Меланку за лікті й кинув на ліж-
ко:

— Він її не побачить. Ти моя, тільки моя! Нащо тобі то одоробло! Та 
він хоч і кобель, а он який став примірний, тобі не показує, а може, він 
там із кимось так, як отут ми з тобою? Хочеш, трави йому підкинемо, а 
він зробиться божевільний? Ну, виходь за мене! — її тоненький халатик 
вже повільно сповз додолу.

— Я й так на роботу запізнився, але така поважна причина, — і він 
лоскотав її своєю щетиною, — дарма ми всю ніч не спали, зараз буде 
важко відірватися і я знесилений, але…

Вона сміялася і плакала водночас: від задоволення, від усвідомлен-
ня того, забороненого, невідомого, небачено пристрасного і терпкого. 
Розуміла вже по відході коханчика — пограється і до чоловіка повер-
неться. Остап змінився, не гуляє більше — вона то знає, а цей ніколи 
не зміниться, бо знає, що вона вже — його. Важко буде відірватися. Ой 
важко…

— Тяжко мені, Северине! — обіднього часу зателефонував Остапко 
до гуцула. — Важко, бо сумую за сестрою, дружиною, Вас давно не ба-
чив. 

Лірник вирішив відкласти сьогодні свої чарівничі справи і відпочити. 
Йому теж здавалось, що щось відбувається. Та старий вирішив не порпа-
тися в тій ситуації — най молоді самі собі думають. А то що — за кожної 
обставини свою енергію витрачати? 

До Наливайка якраз прийшла жінка, що не могла зачати дитинку. От 
він її із надією відпустив — молитися денно й нощно та до Почаєва їхати, 
бо не мав сили їй помогти. Так Бог розпорядився.
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— Важко — не важко. Мусиш! Єк взявся за ту справу, то мусиш сі 
скінчити. Й матимеш успіх, — Наливайко чув, що все буде гарно, й іс-
торична робота видаватиметься не те, шоби успішною — стане важливі-
шою за все його життя разом взяте.

— Поможіть, лірнику. Прочитайте за моє здоров’я молитву. А до 
церкви підете?

— А єк то не піду? Доля кожної Божої неділеньки мене ні світ ні зоря 
будит — на дев’єть на службу, а ше тре приготуватися, то в семій — під-
йом. Але то гарно, Бог мені помагає.

— Чудово. Дякую Вам!
— Кажеш, неспокій маєш? Закінчуй свої справи і їдь д’хаті, й все буде 

добре! Мо’, ше шо хоч мені сказати?
— Ну… Цей… — Отже ж лірник, все знає, і нічо від нього не сховаєш. 

— Так, зустрів дівчину, із якою в мене був, кгм, роман, і вона ніби зава-
гітніла. Пробачення просив.

— Кгм. Роман? Ти з нею безбожно спав і покинув без єдиної на те 
вагомої причини! — Наливайко ніби чекав на ту відповідь. — Отож, ви-
падково зустрів, кажеш?

— Так… Діду, а Ви точно не… Того? Не підлаштували?
— Я? Боронь Боже! — Лірник ледь не образився: — Я просто попро-

сив Господа наставити тебе на путь істиний. Але той путь буде ше болю-
чішим, повір мені. Так просто твої справи бур’янами не заростуть. Їх тре’ 
змивати. Тільки не кров’ю, а покаянням і трудностями, же тобі Господь 
Біг дає.

— Добре-добре. Буду збиратися, а то мені їй ще треба квіти купити…
— Давай, хлопче, Мелані й Вікторії вітання!
«Що ж то зодягнути?» — баба Люба миттю тут як тут.
— Куди то ти, одружений чоловіче, збираєшся? 
— Та я так… До моїх знайомих. Уявляєте, зустрів тут випадково. То не 

хочу виглядати, як пройдисвіт.
— Й костюм на себе вдягнув? Нічо собі!
— Ой, бабцю. Серйозна то справа. Якось розкажу.
— Ну добре, як знаєш! Хоч із розкопками все добре?
— Е, які ж там розкопки! — він був уже майже готовий.
— Усе, — і він поцілував бабину ручку, як галантний кавалер, — ви-

літаю! Буду уночі — як завжди, не чекайте! І гостинців навезу — попоїсти 
нам із Вами!

— Хлопче, бережи тебе Бог!
 Господь і справді дав шанс легіню подумати про своє майбутнє. Усе 

Остапові вдасться — лиш би сумління в нього очистилося. То він собі 
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так думав, йшовши дорогою. Коли дістався місця, побачив дві красиві 
башти, що були об’єднані місточком.

— «Оце так краса! Неземна!» — мимоволі вихопилося в чоловіка.
— Так-так, я вже прийшла, — почув ззаду знайомий голос. 
Повільно повернувся і отетерів: перед ним стояла Аліса: вона ма-

буть години із три просиділа у салоні краси, бо виглядала просто — від-
пад! Здавалося, що і сукні вечірньої не треба, у джинсах їй було просто 
неперевершено! І це — у січні! Коли із одягу майже нічого з-під куртки 
не видно.

Насправді, так і було: бо дівчина, поки чоловіка вдома не було, ви-
рішила з’явитися у всій красі. Як-то він таку ягідку лишив? А що була у 
розквіті жіночності — то й собі подобалась, і оце йому тепер.

— Хм, троянди, — констатувала очевидно.
— Так, — знітився, мов уперше, Остап. — Це — тобі.
— Востаннє ти дарував мені квіти ой як давно, пам’ятаю, що то були 

гербери, які я ненавиділа. Так, щоб відчепилася, ти ж навіть не знав, які 
я люблю. Та нічого, хоча б тепер вгадав.

— Слухай, я… Пробач мене, чуєш? Ну хочеш, на коліна стану?
— Ще чого не вистачало! Значить, отак. Проїдемося хвилин двад-

цять до кав’ярні, вона на іншому районі, щоб мене, бува, чоловік не по-
бачив. Квіти віддаси першій дівчині, яка тобі сподобається. Мені не тре-
ба сімейних драм. Чоловік у мене хороший, неревнивий, але перевіряти 
його терпіння — не в моїй компетенції.

Розмова ніби й клеїлася, але не знав Остап, яким клеєм залити дра-
му, що він її власноручно запхнув у життя Аліси. Розійшлися ніби й дру-
зями, обіцялися списуватися у соцмережах. Квіти хлопець приніс додо-
му — оце пані Люба буде вражена! Вона вже спала та прокинулась і, 
звісно ж, страшенно зраділа.
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26. Подарунок долі

Зовсім не радісним був голос Мелані, коли Остап вранці зателефону-
вав дружині. А сам чоловік був повний сил від того, що йому вчора стало 
набагато легше.

— Так, сплю! Передзвоню пізніше!
Такою роздратованою жінку він давно не чув. І що її так обурило? Ні, 

щоб зрадіти, що її чоловік бодай по телефону зранку будить. Змінилася, 
ой змінилася. Треба додому, рятувати її поганий настрій, чи що там у 
неї…

Чоловік стояв під душем уже, мабуть, хвилин із двадцять, зовсім за-
бувши, що він нині не у себе — не має права стільки води виливати. Бо 
ж платити бідній пенсіонерці, а не йому. Пусте! Він змивав бруд свого 
колишнього життя та водночас складав план історичної роботи. Інколи 
треба довгий час виношувати щось. 

Та нічого не вдавалося, чистим було тіло, але думки — вони не зми-
лися із гелем для душу, що йому кохана презентувала. Кохана? І як вона 
там, сама-одненька? Приїхати, розцілувати! Налюбитись так, щоб іс-
кри… Купити дружині шубу! Дві!

«Ай, турок я небесний! Грошей — катма. Шкода тільки, що експеди-
ція не дуже вдалася. Скоро повертатимусь…»

День видався цікавим, адже вкотре ноги несли не до архіву, а до 
Хортиці. Магія, та й годі. Саме ж слово «Хортиця» магічне, бо походить 
від слова — «хорт» — гончак. Якщо глянути на неї зверху, то вона скида-
ється на собаку, що біжить. 

Його той острів чимось до себе манив, ніби притягував. І ще й сон 
такий цікавий бачив, два дні тому, єк ше до Аліси йшов. Ніби йде він 
безмежним полем, аж то — ніч. Бачить, що небо всипане зорями. І так 
ніби йде-йде та й бачить коло себе дерево. Ось ніби хтось коло нього 
з’являється, та він не може побачити, хто то. Але чує, шо добра енерге-
тика в тої людини. То колись його ше Северин вчив, у кого яка вона може 
бути, а мо’, то й сам дід де там є? Здається Остапу, шо час зупинився. 
Дійшов він до того великого дерева та й бачить: стоїть коло нього чоло-
вік, немолодий уже, з оселедцем та шаблюкою великою. Ззаду на нього 
хоче напасти ше один чоловік, шо ніби має якусь карту в руках і теж ша-
блюку — якоїсь іншої форми, ніби то — кілідж.1

Чоловік хоче крикнути: рятуйся, уб’ють же! Бо ж той чоловік з оселед-
цем — точно українець, а отже, брат! Як зненацька все відбувається так 
швидко, шо й несила оком зморгнути. Турок опиняється проштрикнутий 
1  Кілідж — турецька шабля. Цей різновид відзначається ширшим, ніж в іранського клинка, 

полотном, а також похилою кривизною, що наростає з другої третини леза. (Вікіпедія)
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шаблюкою. До Остапа приходить розуміння: то козак тільки-но обернув-
ся, зупинив час й одним ударом шаблюки прямо в серце убив ворога. 

Час знову йде, та картинка змінюється. Легінь ніби скаче на коні, 
ніби когось доганяє — страшно й водночас цікаво йому. Бачить: коло 
нього козаків кіпа, один стоїть на коні та й стріляє з пістоля. Уже й два 
вершники-супротивники, що їх наздоганяють, впали. Ось вороги повер-
таються обличчям до них: а чоловікові і страшно, і цікаво: давно хотів 
вражих душ повбивати, хоч би яких. 

Аж ворожа сторона — то не всі йому незнайомі. Є й один такий, шо 
його хлопець добре знА. Як він придивився, аж то — Мирослав, чи то 
пак Дарій. Кров йому в голову вдарила, та й він як не скочить на того во-
рога, давай його гамселити. Аж тут чує гострий біль у серці і ніби падає 
з коня, встигнувши помітити, як його побратими ловлять кулі на льоту. 
Кольори темніють перед його очима, зорі перемішуються, наче фарби 
на палітрі, густішають і крутяться.

— Помираю, — шепоче й прокидається від гострого болю у серці. 
Остап трішки заспокоюється, біль минає, й він потрошку знову засинає. 
Та й то не швидко, а повільно, боячись, та й до ранку його тримає в своїх 
володіннях Морфей.

Тепер на Хортиці він собі пригадав сон і подумав: до чого те все? 
Може, багато думав, чи ше яка холера?

Зараз Остап стоїть і оглядає неозору красу. Раптом бачить хлопчика. 
Такий малий, а вже — козак, зі справжнім оселедцем на голові. Поруч — 
мабуть, його батько. Чого Остап зацікавився дитиною — і сам не знав, та 
підійшов і завів розмову з чоловіком, а очі — до хлопака прикипіли. Чого 
б то? Шо із ним таке?

Батько виявився місцевим, часто малого привозив сюди, бо дити-
ні тут було приємно гуляти. Хлопчик крім того, шо добре вчив історію 
у школі та ще й на олімпіади ходив, також відвідував секцію бойового 
гопака. Й ім’я у дитини таке козацьке було — Богдан.

Розказав Остапко про себе чоловікові та й на дитину поглядає. Що 
не так із ним, що такого у цьому маленькому хлопчикові, і як це стосуєть-
ся того, чого він шукає, аби проводити роботу? Хто йо’ знА… 

«Ой, треба було далі в архіві копати… Чого мене сюди потягнуло? 
Дивина…», — розмірковував він. 

Батько хлопчика говорив російською, розповідав про успіхи сина і 
навіть поділився однією з сімейних традицій:

— Мы с женой как-то ввели такое правило в доме: один раз в не-
делю переходить на украинский. Так сын такой довольный ходит тогда 
весь день!
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— Тату, давай сьогодні також українською говоритимемо! Тим біль-
ше, що цей чоловік приїхав із Західної України і йому комфортніше гово-
рити українською.

— Добре, Богданчику, а я і не подумав. — зніяковів батько. 
— Та нічого. 
— Дядя Остапе, Ви маєте козацьке ім’я. — Хлопчик зацікавився гос-

тем. — І Ви, мабуть, археолог?
— Так, як ти чув із нашої з твоїм татом розмови.
— То скажіть мені, чого у Вас така робота важка? Оце розкопувати — 

щось вивчати. Не можна все й одразу знати?
— Ні, козаче. Ми ж — не всезнайки.
— А я от все-все знаю! І про козака Голоту, і про Івана Гонту, і про 

Скоропадського, і про Богдана Хмельницького!
— От молодець: мабуть, істориком будеш, як я!
— Мабуть, — і малий чуб підняв, такий гордий, шо він — син своєї 

країни. От що значить — змалечку патріотизм виховувати.
— Може, йдем, сине? А? — ламано-суржиковою українською заго-

ворив тато.
— Ні, будь ласка. Ще почекай трішечки, тату! 
 — Добре. Тоді я йду в машину — доженеш, тільки недовго! До по-

бачення, приїжджайте ще! 
— Дякую, до зустрічі!
 І чоловік пішов, залишивши малого наодинці із Остапом.
— Слухайте, а я знаю, що Ви шукаєте. І у мене ця річ є.
— Справді? Я іноді й сам не знаю, чого шукаю.
— От подивіться самі: Ви, мабуть, якусь археологічну знахідку шука-

ли, так? У музеях були?
— Та музеї в інтернеті теперечки є, там все видно, як на долоні. Ні, 

не те шукав, синку.
— А я давно на Вас чекаю. Мені Вам один предмет просили переда-

ти. А Ви щось приходите тоді, коли я вже додому йду. Уже тата змучив 
через день тут гуляти.

— Мені? Передати? Хто? — легінь щиро здивувався… А може, то — 
Аліса? Дитина спочатку посміхнулася, так загадково-тепло, та враз хлоп-
чик посерйознішав, ніби не десять було йому, а всі двадцять п’ять. 

— А Ви нікому не скажете, дядю? Бо то таємниця.
— Слово честі, нікому, присягаюся.
— Як я лежав у лікарні, в мене було запалення легень, то до мене 

приходила дівчинка. Тато й мама про те не знають, бо вона якось вибра-
ла час, шо ніхто не заходив. Та й принесла мені фруктів і такий малень-
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кий згорточок. Наказала передати його чоловікові на ім’я Остап, що при-
їде на Хортицю із Західної України, — і дитина показала руками, якого 
об’єму була річ.

— Я його татові в багажник автівки кинув, і як тато мене возить — він 
завжди поруч. От так. Вас чекав, зараз принесу.

— А коли це було, а… Хто? — розгублено спитав Остап.
— Дівчинка, трішки менша за мене. Сказала у відділенні, шо ніби 

вона — моя сестричка двоюрідна. Шо батьки в машині чекають, а вона 
навідатись хоче — їй повірили. Але, знаєте, дядю? Я їй не повірив.  
У мене тоді була температура і я трохи марив, але побачив у неї над 
головою… 

— Що, що?— не вгавав Остап.
— Німб…
Чоловік ледь не сів на місці. Йому то все видавалося ой яким див-

ним. І чого так? Що ж таке стається? Щось йому це все не подобалося…
— Німб, кажеш? 
— Так… Може, здалося, то сонечко світило й мені було зле. Але ді-

вчинка попрохала нікому не розповідати, той предмет заховати. Торкну-
лася до мене долонькою, до чола — і мені одразу захотілося спати, а 
коли я наступної миті на хвильку закрив очі — то проспав до другої ночі. 
Прокинувся, знову заснув і тоді аж вранці розплющив очі. Що то було? 
Думав, може, примарилось, наснилося, себе щипав, але ні. Той предмет 
коло мого ліжка лежав. На листочку було написане ім’я — Остап. То точ-
но Ви, дядю, я Вам кажу. 

— Афігеть! — Забув хлопець, шо він вже дорослий чоловік, і такі 
сленги давно не вживав, але ж тут таке… Звідки маленька дівчинка зна-
ла про те, же він приїде?

— А коли то було, синку?
— Мабуть, місяць тому. Я можу тата спитати, коли в лікарні лежав, 

там лікар мав якісь папірчики заповняти, то може й є… 
— Дитино мила, ти хлопець не по роках розумний, може, й вундер-

кінд… Але… Місяць тому?
Остап як стояв, так і сів на землю, так йому стало соромно, і він 

різко підвівся. 
— Місяць тому я ще сам не знав, куди податися і навіть не плану-

вав… Диво, та й годі…
— А ще, знаєте, що? Мені наступного дня стало так легко, я захотів 

попоїсти, аж батьки здивувалися. Температура спала, але лікарі все одно 
кололи ті жахливі уколи. Я відчував, що то та дівчинка мені допомогла 
видужати. Я вже був здоровий за два-три дні, навіть на вулицю виходив, 
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але лікарі попрохали, шоб я ше лежав. То я тиждень десь ше валявся, аж 
набридло мені…

— Богданчику, дякую тобі.
— За що, дядю? То Вам дякую. Мені та дівчинка й уві сні прийшла — 

тільки татові не кажіть! Погладила так мене — як мама, й так тепло стало, 
потім взяла за руку і повела гуляти. А той сон такий гарний, я літав із нею 
по Небу. 

— Літаєш — отже, ростеш… — автоматично зауважив Остап.
— Ага, так.. Але вона спустила мене на землю, поцілувала в щоку і 

попрощалася. Мені здалося, що вона — Ангел…
«Ангел — не ангел… Дивно то все. Тре’ Северинові дзвонити… Чи 

поки ні? Сам розберуся…», — міркував Остап.
— Дякую тобі, Богданчику. А де той предмет — у машині, кажеш? 

Біжи, принеси, а я почекаю.
— Я миттю!
Дитина з усіх ніг кинулася до тата. Захеканий, хлопчик повернувся.
— Ось, ось! Тримайте!
— Дякую тобі, козаче! Ходи на бойовий гопак! Цінуй українське!
— Ви так гарно говорите! 
— Бодя! Ну ты долго там еще? Нам уже пора ехать! Дай дяде мой 

номер телефона, пусть он меня все спрашивает, если заблудится по го-
роду. 

— Уже йду, тату! — і малий із гордо піднятим оселедцем, із почуттям 
виконаного обов’язку, пішов, при цьому сказавши Остапові «До зустрі-
чі!».

— Богданчику, дай тобі, Боже, щастя. Я помолюсь за тебе, дитинко, 
— Остап щиро побажав хлопчаку гарних днів життя і раптом кинув на-
здогін:

— А як ту дівчинку хоч звали? 
— Олюся…
За хлоп’ям вже й слід прохолов, а молодик усе стояв на тому ж місці 

і думав. Вирішив швиденько збиратися додому, поки ніхто не бачив, що 
у нього в руках. То було шось із зброї — він теє відчував.

Їхав якось так довго, чи то йому так здавалося? Бабі Любі щось мур-
кнув, що завтра все розкаже, і завалився в лахах на ліжко — думати. Що 
ж то його таке? На телефоні пропущені від батьків, Северина, Віки, Ме-
ланки… Хай йому грець, всі на купу.

— Що? — роздумував Остап. — Подарунок від Олюні? Якої ще Олю-
ні? — Не було в його записній книзі такого ім’я…

— Господи, що це? Може, я хворий?Я не марю?
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І до дзеркала підскочив, роздивлятися себе, білого як стінка. Мацати 
лоба — ніби все добре, жару немає. Знову до телефону:

— Із глузду з’їхав… Яка Олюнечка? 
Чув, що зараз збожеволіє, як не відкриє той згорток. Загорнений був 

у льняну тканину, потім у грубий папір.
— Господи, що ж це таке…
Легінь зашторив вікна, вимкнув телефон. Помолився й попросив у 

Бога щастя та прощення, мо’, він шо не так робить, та благословення.
І тільки тоді розгорнув...
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27. Потвора-пристрасть і нічого більше

— Що це за чоловік такий? Дзвоню йому — поза зоною! Я ж пере-
живаю! — кричала у слухавку Северинові Меланка.

— Та все із ним гаразд, знаю. Зайнятий. Тільки не так, як ото ти… 
— лірник відчував погане, але стримувався. Самі розберуться. У чужій 
нижній білизні копирсатися — себе не поважати. 

Меланка замовкла. Вона про все на світі з тим Дарієм забула. Навіть 
про те, що Северин все бачить. Тільки мовчатиме старий, єк дізнається, 
не робитиме боляче чоловікові. Її зненавидить — тепер це точно від-
чувала.

— Не дзвони мені, Меланіє, більше. Відволікаєш від справ! — роз-
дратований Северин вже не стримував себе. — Як в подолі принесеш 
— не стримаюсь, розкажу!

І він кинув слухавку.
— Знає! — Думки душили, ніби зашморгом на шиї, не давали мис-

лити, рвали свідомість на шматки. — Точно знає. Але хто? Мирослав ма-
мусі проговорився? А ну, ні! Не дурний він чоловік, хоч і гульвіса. Чи то, 
може, він Северинові сказав, ніби похвалився? Ні, точно ні. Лірник — ча-
рівник. Він сам здогадався.

Мелася втомилася після робочого дня: стільки діток у садку, всі кри-
чать-горланять, жах та й годі. Нерви — розшарпані, та ше й таке… Нічого, 
Мирослав обіцяв сьогодні її взяти до себе, чаєм напоїти та масаж зро-
бити…

А як її Остап масаж ніг робив? Як їй було приємно, що її шлюбний 
чоловіченько так її любить, переживає, що втомилася, носить на руках. 
Носить. Носив. Любить. А вона його? Лю-би-ЛА… 

Що ж це таке, не можна виплутатися? Не можна. Як то так, павути-
на засмоктує, душить, не дає дихати той Павук. А як і справді дитинку 
зробить? Їй тоді під Остапа лягати, спеціально до нього їхати, щоби по 
строках співпадало? А як плащик попросить, що тоді? Не доведе, що той 
гумовий рятує у 99 відсотках, а 1 — то таке.

Одиниця — то і є одиниця. Як вона. Одна. Нащо він її лишив, нащо? 
Піддалась спокусі. Поїхати додому, до Карпат, сходити до сповіді… роз-
казати Остапові, пригорнутися, попрохати пробачення. Та ні… Вижене! 
Куди ж піду? Знову, у глухе село? 

Мовчати і не зізнаватися, тихенько. Може, то все налагодиться саме 
собою?

Їй якраз сон снився, гарний такий, приємний. Ніби йдуть вони із Да-
рієм до вінця. А вона не в білій сукні — куди, не дівчинка вже, і без ве-
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льона, та сукня — червона. Красива така... А Остап десь собі знайшов 
іншу та й живе з нею. А вона така щаслива, що то типу Остапко їй зрадив, 
зробила із себе жертву й типу, на зло, заміж вийшла. Дарій у смокінгу 
дорогому, та й таке весілля красиве! А чоловік її, гейби колишній, на ве-
сілля з дівчиною прийшов і з дитинкою. Така гарна дівчинка, років семи, 
мабуть тої дівчини сестричка, а мо’, дитинонька?

Подарували молодятам красиві простирадла та й квіти. Й дружать 
вони сім’ями, колишні ці, не сваряться, бач, і на весілля покликали. Аж 
тут перший танець молодих. Меланя танцює собі, як королева, і бачить, 
як Остап із дівчиною тією обіймається. Та їй і не млосно, й не ревнує — 
наче так і треба. Коло неї близько — у пів-подиху — її Мирославко, сер-
денько миле. А Мирослав щось руку ховає в кишеню… І вона не може 
роздивитися тої руки, чи то він тримає яку хустку в кишені — бо щось 
біле видніється. Одразу забуває про те, бо чоловік її веде у танці, як той 
король на балу, і їй так добре… Хвиля задоволення розливається по тілу. 
Вона прокидається.

Коханий уже давно не спить — хвилин із десять, усе пестить її й че-
кає, доки та прокинеться нарешті. Хвилі млості вриваються в неї, як ви-
хор, й тривожать — примножують спазми, котяться…

Забула й про сон, і про все на світі — коханчик її любий, тільки її…
«Ага, тільки твій, люба. Сьогодні. А завтра в мене запланований день 

народження медсестрички… Вона до мене на півгодинки в кабінет за-
йде — поздоровлю і подаруночок подарую, а потім запропоную про-
довження із тортом. А як вистачить мене ше й на Меланку — я взагалі 
царем буду. Як ні — скажу: «стомився», — і в обіймах засну, і кохання 
мені буде… Якщо сил стане», — такі думки були в Мирослава. 

Але спершу «дні народження» щось не вдавались, було багато справ 
і таке-інше. Ще й Меланка нервує: Северин про щось здогадується…

Уже заспокоював і романтику зробив: свічки, пелюстки троянд, ві-
рші читав, як хочеш розраджував, чого від нього ше хотіти? Ніяк не роз-
слаблялась, а його це дратувало, він мучився усередині, але мовчав. 
Чого ще їй треба?

На ранок пішов до ювелірки, прорахував розмір, купив, приніс. Що 
там сусіди — вона із садочку йшла на обід, перестрів, завів до парку, 
де було темне містечко. Хотів спідничку задерти — де там, холодно їй, 
бачте, незручно! 

Ех, дівко, мені й на стелі зручно, як ти поруч! Може, ну його, тих 
медсестер… Одну-єдину хочу. Її. Сьогодні! Завів на лавку, шоби ніхто не 
бачив, цілував безсоромно… Одружену! Узимку, ледь не примерз! Пли-
ла-мліла, мучилась від екстазу, ніякий обід не в голові, нічого не страш-
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но, навіть чоловік шлюбний не лякає — коханий поруч!
— Ходи в машину! — скомандував хрипко. Від’їхали трошки, якраз 

скверик спокійний, нікого нема, тільки бабці з вікон час від часу див-
ляться. Йому що до них? Хай дивляться! Заздрять! 

«Красива! Моя! Тільки моя!» — подумав гордо.
— Серденько… Це — тобі…
Він витягнув коробочку з каблучкою:
— Питаю всоте, офіційно: ти вийдеш за мене?
— Так, так, так! Тільки як? Я кохаю тебе. Хочу від тебе дітей, — і вже 

тихіше: — Але у мене є чоловік...
— Чоловік — не стіна, — гуцул нервував, йому хотілося задушити 

того нещасного Остапа, того телепня, що їй показав увесь світ пристрас-
тей, що перший заволодів її тілом і душею, а мав же бути він — Мирос-
лав!

— Сьогодні. У мене. — сказала, як відрізала, — вона вже віддиха-
лась і поправляла зачіску, одягала зимове пальто. — О другій. Я приго-
тую вечерю. І… Побачиш.
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28. А правда, дивися — он як близько

— Господи, що я бачу? — Остапко вщипнув себе за руку, потім за 
щоку. Не зникає видіння.

— Шо то за предиво? — він дістав із наплічника щіточку для зчищан-
ня пилюки, збільшувальну лупу. Роздивився «здобич». Аж то… 

— Мабуть, це була булава. Але кому вона належала? Як розгадати? Як?
Сидів над загадкою, певно, з години дві. Аж пані Люба занепокоє-

но зазирнула, та тільки ввічливо відмахнувся: все думав. А тоді вирішив 
прогулятися — бабця завбачливо не пустила, куди? Ніч надворі.

Тоді став під душ — далі думати. Якось вода і рух йому завжди думки 
підкидали. А потім так швидко і різко його зломив сон. Все покинув на 
столі і у ліжко — спати. Ніби після того знатиме відповідь. 

Старша жінка тихенько зайшла до кімнати, своєї кімнати, до столу — 
дивитися, що ж там таке лежить? Вона аж рота роззявила, окуляри вдя-
гла, акуратно, щоб не розбудити чоловіка, ліхтариком при світила. Глянула 
лише одним оком. Цікаво ж! Захоче — розкаже. А що свого життя не мала, 
то до чужого лізла. Завтра за себе щось розкаже і розпитає юнака. І що 
йому коло молодої дружини не сидиться? Лізе танком в історію, щось гра-
ється із долею. «Ой хлопче, бідний ти будеш…», — подумала стара.

Ранком бабця Люба почала каву варити, наготувала всього, бо ж 
встала ні світ, ні зоря. А осьдечки й Остап прокинувся, щось коло тієї зна-
хідки ходить, чи як…

— Ходи-но снідати, сину!
— Зараз, бабцю Любо! — і знову за своє, ніяк його не згониш від 

столу…
«Та ж так старалася, а ніяк випитати не можу. Мовчить… Може, сам 

не знає ше?»
— Йду їсти, бо голодний, мов собака. Усю ніч кошмари снилися, — та 

раптом чоловік зірвався до телефону: — Чи все добре з моїми?
Увімкнув, знову побачив багато пропущених, злякався. Набрав Віку. 

Почув рідний голос, заспокоївся. Згодом подзвонив коханій:
— Усе гаразд, сонечко, просто телефон вимкнув за тим усім. Ну, зна-

єш, я як працюю — то вже всьо: нічого не бачу. Вибач божевільного іс-
торика, який уже й скоро археологом буде. Я поїм і писатиму, — не чека-
ючи відповіді, відключив зв’язок. Люба вела своє:

— Що ж то за шматок заліза такий, сину?
— Не можу я Вам сказати. Мабуть, із часів Козаччини. Ще треба вста-

новити… Копирсатися в архівах. А може, і ні… Ану, чекайте! — він ніби 
шось собі згадав, дістав телефон, щось клацав. — Треба придумати, хто 



149

мені цю знахідку дав і де та людина її відкопала. Гаразд, місце я знаю, а 
от людину…

— Сину, що ти там бурмочеш?
— Та я для протоколу. Маю ж справу із паперами. Треба сказати, 

де відкопав історичну річ чи у кого взяв, щоб задокументовано було. Та 
щось придумаю… Зайду-но я до і-нету. 

— Та ж усе холоне, Остапе!
— Чекайте хвильку… — Чоловік аж присів від здивування: — Оце 

так…
— Що там, що? — бабця дуже зацікавилась такою реакцією.
— Мені треба розібратися. Піти до архіву. Там і інтернет сякий-такий 

є… Й архівні документи. Хоча, скоріше, не там… Не на Сході… шукаю я 
правильно, але документи ж… У Гусятині, певно. Або Острозі…

— Що ти там кажеш, сину? Поїш на дорогу!
— Вибачте, мушу бігти.. Таксі візьму! Ай, швидше, швидше! Сьогодні 

ж не вихідний?
— Ні, здається… 
— Дякую. Пробачте, як тільки дізнаюсь, — усе вам розкажу, обіцяю! 

Я на порозі відкриття! — і він, поспіхом зачинив за собою вхідні двері.
Бабця Люба із вікна кричить:
— Ти хоч ночувати прийдеш?
— Так, бувайте! — і кинувся вже ловити таксі на дорозі. 
— К архиву! — скомандував, весь час намацуючи у наплічнику заліз-

ну пам’ятку — історично важливу, і, як повітря, для нього цінну.
Подзвонив з дороги коханій вже вдруге. Вона захекано мовила:
— Алло!
— Два слова: кохаю тебе! У тебе все добре?
Знову захеканий голос! 
— Так... А ти як?
Ні: «і я тебе», — нічого…
Але він не помітив цього.
— Бережи себе…
— Добре… У тебе точно все гаразд? — і вона намагалась говорити 

якнайспокійніше, а серце при цьому калатало.
— Усе добре, квіточко! Лечу! Бережи себе…
— Куди, додому? — вона не зраділа. Та Остап знову не помітив під-

озрілого.
— Та ні, до архіву. Виходжу. Цілую! Па!
Вкинув шоферу гроші, давай швиденько сходами наверх. Сів за 

комп’ютер — проглядав різні каталоги, документи. За Северина та се-
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стру забув чисто. Потім подзвонить. Усе — потім! 
Сидів до вечора, до закриття. Навіть не поїв. Не смів у архіві загляда-

ти на свій скарб, в туалет вибіг — тоді й зиркнув. І все думав… Зрозумів, 
що ця споруда йому трішки допомогла, але все це він має переварити, 
переночувати із цією думкою. Якось так.

Усі свої здогадки, факти, думки записував у спеціальний блокнот, й у 
ньому накопичилось багато інформації.

Приїхавши додому, усе-таки відчув, що зголоднів. Вирішив швидень-
ко попоїсти, згодом написав коханій смс-ку, і — «до себе», у кімнату. 
Бабці Любі сказав, що усе гаразд, розказав у кількох словах якусь типову 
історичну байку, аби очі замилити. Бо ж хто розповідає наперед, що у 
нього має трапитись важливе?.. 

Бабуся, звісно ж, не повірила, але вирішила не лізти, бо знала: в 
Остапа був важкий день, тож йому треба побути на самоті…

Його очі настільки змикалися, що здавалось — їх хтось клеєм залі-
пив, і вони ледь-ледь розплющувались. А хай йому грець! Треба би кави 
попити. Остап сів за стіл, долаючи втому і читав з блокнота все, про що 
устиг собі намислити. Отож, записів було чимало, проте він думав, що 
ота річ мала неабияку цінність. У тому предметі криється розв’язка яко-
їсь таємниці. І ця розв’язка мала прийти до нього уві сні. Помолився рев-
но, попросив у Бога рішення — і взявся до читання.

У цю мить старий лірник, що вже прийняв на сьогодні свого остан-
нього «пацієнта», також молився за хлопця, за його успіхи і за правду. Бо 
правда, як-не-як, має наздогнати легіня. 

Блокнот мав багато записів, і серед них згадувалась історія козацтва, 
кілька гетьманів, декілька важливих історичних місць та дат.

Якось так само собою відкрилася Остапові сторінка, де згадувалась 
Січ та Острог.

«Що воно за диво таке… — думав він при цьому: — Як пов’язати усе 
це, що підказує мені зараз доля? Про Запорозьку Січ я сам можу розка-
зати більше, аніж будь-який історик, а от Острог мені невідомий. І їхати 
туди немає часу. Хоча ні, є. Але тоді я не зможу довший час коло Малані 
побути. Ех, зачароване коло. До речі, у Острозі є Свято-Миколаївська ка-
плиця. А колись на тому місці була Миколаївська церква». 

Остап читав і відчував: він поруч від розуміння… Усе пов’язано між 
собою: булава, церква, старовинні поселення, оборонні мури, академія, 
Острозька академія… 

«Звідки такі думки?» — очі самі собою закривалися. Зміг лише про-
читати кілька рядків:

 «За одним із припущень, церква з’явилася в Острозі ще у XIV ст. 
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Перші відомості про неї пов’язуються з наданням князем Данилом 
Острозьким «певныхъ грунтов, названныхъ Чепель, церкви св. Николы 
Острозскаго и Священникамъ, при ней зостающимь». Певний період 
обов’язки священика церкви виконував…»1

Він «відключився», поринув у сон. Чи то стомився від усього побаче-
ного, чи заспокійлива молитва лірника діяла на нього, як колискова. А 
уві сні багато чого вирішується саме собою.

1  Інформація із сайту http://park-hotel.rv.ua/en/tourist
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29. Меланчині пристрасті

Не вирішила тільки Меланка ще своє майбутнє. І до чоловіка повер-
татися не хоче, і йти до коханчика їй не дуже потрібно: він бо пограється 
і кине. А може, це все обірвати? 

Там чоловіченько приїде, помітить, мабуть, що у ліжку купу нового 
навчилася, а може, й ні. Він із своїми історичним працями вже дістав… 
Краще б жінці трохи уваги приділив — не гуляла б із іншими… Так, це ж 
Остап винен, що вона піддалася спокусі. То він, вражий син… Він.

Про себе навіщо думати, щось у собі шукати? Нащо тим бавитися, 
ліпше когось звинуватити. Он, і красивіша стала, і спритніша. А може, ну 
його? Третього завести, ні, ліпше, з розуму звести? Не підходить…

«Думай, думай, Меланю… Має ж бути якийсь вихід. А, — і вона ви-
терла спітніле чоло: — Бог поможе. Треба до церкви йти — сповідати си, 
а тамка — будь, як буде», — вона якось так точно нині собі уявила, як 
Остап її кидає. Ні, не об підлогу, а з поглядом, повним ненависті, каже, 
що більше не кохає…

Масні щупальця страху розбіглися судинами. Розверзлися, розтріпа-
ли свідомість, в’їлись у пам’ять і заблокували Меланчині рецептори. 

Та страх поволі відступав, розвіювався, розсіював павутинки боліс-
них відчуттів і лишався лише фізичний біль. Для моральності просто не 
залишалося місця. Меланці боліло десь усередині, під ложечкою.

«Невже вагітна? — думка, що краяла серце та була занадто баналь-
ною: — Ні, усі дні за календарем, але все ж… Організм може дати збій 
і жіночі дні — не показник… Сходити до лікаря? А що він може, той 
лікар? Подзвонити Северинові? Змішає з гімном. І правильно зробить. 
Чекати… Чекати ранку, — і вона притулилася до коханчика й солодко 
позіхнула. — Уранці всі мої проблеми будуть меншими.»
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30. Замість «доброго ранку»

«…За одним із припущень, церква з’явилася в Острозі ще у XIV сто-
літті…», — на бабцю Любу чекало лише якесь бурмотіння, шепотіння, 
читання, якісь цікаві звуки, що лунали із кімнати, де поки що мешкав 
Остап. Причому вони не припинялися вже зо дві години.

«Певно щось вирішує… Бідна його жінка, як він так весь час у науці. 
Ой, горе-горечко. Треба зготувати щось бідаці попоїсти. Он, і гроші дав 
на продукти — який молодець!» — вирішила стара.

Чоловік уже довгий час сидів на ліжку, потім перебрався за стіл. Три-
мав коло себе той оберіг — щасливий чи ні — булаву. Отож, дочитав 
зранку свої нотатки й папери:

«За одним із припущень, церква з’явилася в Острозі ще у XIV сто-
літті. Деякий час обов’язки священика церкви виконував отець Дем’ян. 
Під час пожежі у 1848 р. Миколаївська церква зазнала пошкоджень; бо-
гослужіння у ній припинилося, а в 1864 р. храм було розібрано. У 1905 
р. приблизно на тому ж місці збудували каплицю, назвавши її на честь 
церкви-попередниці». 

Думки літали з такою швидкістю, що й годі було повірити, що таке 
буває. Лишається ще в дечому розібратися, а для цього потрібен архів, 
чи, скоріше, сякий-такий інтернет. На телефоні мегабайти скінчилися, а 
іншого місця для доступу в мережу він не знав. Отож чоловік швиденько 
зібрався, миттю поїв, подякував, навіть посуд за собою помив, і метео-
ром — до місця локації своїх відкриттів. 

Всесвітня Павутина не тільки допомогла, ще й дух бойовий підняла. 
«Я не здаватимусь!» — майнула у голові думка. Довідався, що про-

сувається у правильному напрямку, адже усе, що побачив у мережі, — 
ніби відчував серединою — підходило до його відкриття. Що допомага-
ло, що рухало всіма його думками — дивина та й годі. 

Навіть собі боявся зізнатися про свої здогадки. А нащо ж усім розпо-
відати? От, приміром, лірнику, людині, яка точно пов’язана із усіма цими 
фактами, розповідати усе й по порядку він не хотів. Най буде сюрприз! 

Ось і бабці Любі дістався розкішний букет троянд. Хай там гроші та-
нуть на очах — не шкода! Адже ж докопався до істини... 

Северину подзвонити вирішив — всього лиш про здоров’я спитати. 
Нерадий виявився лірник, та шось не дуже файно то все сприйняв: ма-
буть, захворів. На питання Остапа: що сталося? — тільки відмахувався: 
мовляв, треба сили набратися, трошки від людей відпочити — і все буде 
добре. 

Віка вже мала повернутися додому, ще пару днів на мальовничому 
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Закарпатті пробуде. І на Синевир подалась із екскурсією. Наповнилась 
енергією. Щаслива, уже їй ліпше. Батьки — в нормі, от і поспілкувався із 
ними. Мелані сюрприз зробив, купив парфуми, не дуже й дорогі, проте 
приємні, а їй мали б сподобатись. 

Що приїде — ані словом не обмовився в телефонній розмові. По-
прощавшись із доброю бабцею, що терпіла навіженого історика стільки 
часу, поїхав на вокзал. А квиток уже куплений — адже ж не просто все із 
тими білетиками, тре’ наперед купляти. Звідки знав, шо до того часу, за 
тиждень скорше, все встигне? Не відав…

Отож, двадцять шість годин у дорозі — й Остап у Львові. Дорога ви-
далась доброю, от і сусіди гарні втрапились. Недобре тільки було на 
серці чоловіка. Щось його мучило… А що поїзд прибув раненько, то мав 
надію застати жінку вдома теплою після сну.

Тихо відчиняючи двері, почув запах чоловічого парфюму в коридорі. 
Злякався від страшної здогадки, але цікавість перемогла. Зайшов до кім-
нати, своєї спальні… 

І відчув потребу бігти, бігти, летіти… це — сон, дешева мелодрама, 
якесь бісове видіння. Це — не з ним. Не з нею…

Меланка виглядала щасливою і солодко спала в обіймах іншого чо-
ловіка. На мить знітившись, Остап упізнав Мирослава.

Легінь остаточно оговтався у кав’ярні, за столик якої офіціантка при-
несла каву. Бо саме цей тонізуючий напій допоміг йому зібрати думки 
докупи.

«Не може бути… Бачу, бавилась дівка собі не на жарт. Розлучення 
і… Далі що? Що ж далі робитиму? Та історична кар’єра, навіть найуспіш-
ніша — дрібниця, усю радість від неї затьмарює біль від зради рідної 
жінки.»

Раптом здригнувся усім тілом й усвідомив: те саме відчували ті жін-
ки, яких він кидав, мучив, ображав, перелюбствував… Як їм було важко, 
жахливо, гидко, просто серце краялося! Тепер він знав, що це — не про-
сто слова. 

Яка тут кава?! Одним ковтком випив філіжанку запашного напою. 
Думки роїлися, переплутувались, мучили. 

«Пити? Ні! Не дочекаються. Треба подзвонити, спитати, як там жінка. 
Дочекатися поки той козлище піде. Чи… Одразу забігти до квартири і 
розтрощити йому пику? Ні… Стоп. Порахуй до трьох, телепню. Це ж пра-
вило. Раз-два-три. Зроби глибокий вдих. Заспокойся, — Остап вже по-
троху опановував себе. Де й знову відновився його недавній педантизм. 
Порозкладав думки в голові, як на полички: — Спочатку треба з нею 
поговорити, може, навіть із дому вигнати, потім, мабуть, зміню ліжко, 
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найму прибиральниць. Почну нове життя й гуцулкам туди — зась… Тим 
більше, що скоро не бідуватиму, і вона до мене на колінах приповзе…»

Думки думками, а серцю, звісно ж, не накажеш, то — факт. Перед 
виходом із кав’ярні надумав пробити козлу шину, бо ж сподівався, що 
той — на автівці. Пізніше уторопав: він не знає марки авто цього турка 
небесного. Лишалося чекати.

Чим тобі не бразильський серіал із українською пикою? Той козел 
нещасний уже поспішає на роботу. Що, медсестрички із гострим болем 
намалювалися? Чи як то?

У голову залетів один такий файний план. Не план, радше планчик, 
не помста, а міні-повчання. Остап вирішив показати Мелані, хто її кохан-
чик насправді такий. Але так зробити, щоб вона й одразу не здогадала-
ся. Хай думає, що чоловік зараз приїде. Він подзвонить, скаже, що скоро 
буде. От цікаво, встигне ця дурепа вдягтися й поприбирати? Взявся теле-
фонувати:

— Кохана, привіт. Слухай, я скоро буду. Тут мене цей, щось рука бо-
лить — певно потягнув. Але дуже болить. Треба діагностику — й то тер-
міново.

— Ой, привіт, зайчику! — і відколи це вона його так називає, шльон-
дра його кохана?

— А … Чого так… Пізно? — певно, хотіла сказати: «рано», — але як 
тут…— я вже тебе зачекалася!

«Чекала, — подумав він, — аж так, що виглядала й навиглядалася 
собі нового ідіота».

— Треба мені, то й рано! — Остап уже не чув себе від люті, але стри-
мувався. Зараз він їй покаже — щастя! — Ти мені обід зготувала? Чи їс-
тиму в кнайпі? — уже трохи м’якше спитав, намагаючись не перегнути 
палицю.

— Так, сонечко. Звісно. Я ж щодня чекаю на тебе.
«Оце правда, — подумав, — таки чекаєш, боїшся і їсти готуєш. Хоч до 

якогось мінімального порядку привчив.» 
— То я буду за п’ятнадцять хвилин. Чекай, — і натиснув на відбій. Ці-

каво, що зараз перше літатиме — вона чи ковдра? Чи італійські панчохи?
Чекав, як і мав. Прийшов хвилина в хвилину. Вона ніби й тільки-но 

встала, ліжко прибране. У хаті — чисто. Й заходилася щебетати: зараз я 
тобі швиденько їсти розігрію, і в душ збігаю — мені прокинутися треба. 

— А що з рукою? — обіймалася, аж його вернуло. Перетерпів, щоб 
не гримнути. То ж — жінка. 

— Таке… Не важливо. Поїдеш зі мною? — чоловік уже швидко їв, 
удаючи біль у правиці. 
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— Так-так, звісно! Я швидесенько! Не турбуйся!
За десять хвилин молодик уже був готовий їхати: бо де працює ко-

ханець дружини, можна було раз-два «загуглити»: у квартирі був Wi-Fi.
Поки юдниця1 швидко змивала аромат гріха, трохи заспокоївся. 

Отже, знав, що із таким «болем» мали поїхати до терапевта. Цікаво, знає 
його дружинонька нещасна, що її коханчик саме у цій лікарні працює? 
От і відповідь: вона не знала. Тим краще. 

Поїхали. Чоловік попрохав Меланію, вона знайшла йому карточку, 
а сам спитав, де тут той Мирослав працює. Дізнавшись номер кабінету, 
придумав планчик, такий-собі. Мабуть, не спрацює. Як ні, то хоч пому-
чить жінку, в очі зазирне: хай вона все нарешті зрозуміє.

План вийшов гарним: він мав надію, що Мирославчик був ненасит-
ним. Звідки то знав? Певно, мав «чуйку». Так воно й виявилось:

— До лікаря не можна, — сказали хворі, що сиділи в черзі: — Він із 
медсестрою має справи.

— От які ж то справи, — і відкрив одні двері, штурнув жінку в перед-
покій, в якому далі були ще одні двері — до середини другого кабінету. 
Блискавично зачинив за собою перші дверцята і копнув наступні. Саме 
там було навдивовижу тихо.

Те, що побачила Меланка і те, що збурило тоді її серце, — він ніколи 
не забуде, адже це відобразилося в її очах, повних жаху та огиди. Цікаво, 
якою гидотною вона вже встигла заразитися? 

На лікарняній кушетці лежала напівоголена медсестра, а лікар якраз 
роздягався. Отаке щастячко, сонце-Меланю. Отак він тебе любить.

Найбільше Остапові було шкода дурну медсестру, адже ж знала, на 
що йде, чи, дурнувата, не здогадувалась? Вискочив із кабінету, як наві-
женний, аж йому у вухах свистіло, та від тріумфу не було й сліду. Яке там 
щастя?!

Та він не слабкий. Виживе! Ще й не таких бачив! За ним, плачучи, 
бігла Мелася. Вона зрозуміла, вона нарешті все зрозуміла!

— Пробач мені… — летіла за ним, аж лікарі й медсестри перегляда-
лися. — Пробач! Прости! Я лише разочок…

— Разочок? — його очі були повні люті. — Не бреши, — і стишив го-
лос, обернувшись на сходах до неї: — лєрво. Йди до свого проститута. То 
ж він такий і ти така ж сама! Чути тебе не хочу! 

Жінка прекрасно зрозуміла: це кінець. 
Дзвонити — нІкому. Сама винна. До того пройдисвіта не підеш, хоча, 

аби змога, ух і боляче вона б йому рило натовкла. Додому…. Тільки речі 
забрати — як Остап піде кудись, «шви-день-ко». Боляче! Так, що розри-

1  Юда, юдниця (гуц, авт.) — зрадник, зрадниця.
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вається кожна клітина. 
Ні, не за те, що чоловік покине однісіньку й сорому наробить. За те, 

що її коханий Мирославко зрадив. І зраджував. Увесь час. 
«Потрібно піти, перевіритись: а може, в мене й щось серйозне, бо 

хто його знає, під якою спідницею вештався. Хоча, мабуть, ні. Коли я 
його вимотувала, такого б не сталося…»
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31. Біль — як маківка. Лежить зерниною в серці

«Боляче, як мені боляче… Треба подзвонити Северину. Може, він 
розрадить… А мо, бабці Любі?» — Остап мучився вдома.

Нащо комусь його горе? Маківка болю залишиться в ньому.
«Пити, тільки пити... Нічого більше не допоможе. А всі її речі-манат-

ки зараз же викину...»
День пройшов тихо. Бо він надудлився, забувши й про свої тріумфи 

історичні й життєві, та й заснув, як пень.
 Жінка обережно, тихо, як миша, зібрала речі. Тільки б не розлучив-

ся… Тільки б не…
Він не прокинувся, бо видудлив увесь коньяк, що їй подарував Ми-

рослав. Хоч би не вмер від передозу…
«Не вмре, живучий. А от що зі мною буде, Боже? Як це все витрима-

ти?», — вона поїхала додому, на Гуцульщину. Батькам сказала, що хоче 
трішки відпочити від гамірного Львова. Раді, що доня нарешті приїхала, 
вони повірили в її версію про те, що чоловік зараз гроші заробляє — тому 
й не приїхав і дозволив їй тиждень-другий відпочити. Щодня робила ви-
гляд, що дзвонить до нього, а сама говорила в трубку — без адресату на 
іншому кінці дроту. Плакала тишком, але мовчала, зціпивши зуби: якось 
воно має саме «розрулитись». 

Та не все так просто, дівчино. Заварила ти кашу, та й таку, шо сама не 
зможеш виварити. А роботу ж покинула, нащо їй ше й такі проблеми? 

Варити їсти Остапко не вмів і не хотів: хіба яку яєчню собі зробить. 
Як Меланя поїхала — найняв хатню робітницю. (Добре, що він схованку 
дружини надибав, трохи в неї грошенят «позичив». Жінка, певно, так по-
спішала, що не взяла їх). Отож, день — сто гривень і маєш чистий спокій, 
що твоя квартира — вилизана-чиста й без бацил. Але як перезаванта-
жити серце? То вже було проблемою. Мав їхати зі своїми відкриттям до 
Карпат — до діда, розповідати йому про усе. Але все змінив випадок… 

Як то кажуть, якщо не хочеш, щоб тобі наступили на хвору ногу, май 
впевненість — наступлять. Як не маєш бажання бачити певну людину 
— мусово її уздрієш. Парадокс життя та й годі. Молодик за два-три дні 
трохи оклигав, правда, тільки тепер прийшло справжнє похмілля, і він 
мав випити хоч якусь таблетку — мало би стати легше, чи як…

Аптеки поруч немає. Хай йому грець, як то так?! Була одна, та зачи-
нилась чогось, мабуть, попиту не було. Треба їхати деінде. А голова — як 
баняк. І чому ніколи не задумувався над тим, як звучить баняк, коли по 
ньому б’ють ложкою?

Северин не відповідав сьогодні. Чому це, власне кажучи, Остап не 
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розумів. Він ще не встиг повідомити лірникові сенсацію — про історію й 
життя. Його, власне кажучи, життя. Вікторія вже була «на торбах» — при-
їздила за день. 

Аптека виявилась зовсім поруч. Поруч був і парк. Стрийський парк. 
Людина, яка добре знає Львів, може вам із впевненістю сказати: цей 
парк здатний вміщувати кілька сотень людей, які й не перетнуться в 
один день. 

Парадокс був у тому, що, нашвидкуруч випивши таблетку й запивши 
її негазованою водою, у Стрийському парку Остап знову побачив Мирос-
лава. Чи той пройдисвіт дійсно тут жив, чи ше яка холера. 

Підійшовши до тієї бидлоти, хлопець вирішив взяти себе в руки і не 
лізти з кулаками. А що нещодавно почав палити, то й запропонував па-
нові дохтіру цигарку. Мирослава аж трусонуло, так він, бідацтво, злякав-
ся. Боявся, мабуть, шо хлопець йому отруту підсуне.

— Забирай ту шльондру, чоловіче! Вона мені вже не тре’.
— А на який фіг вона мені треба? Ото через то всьо маю тиск висо-

кий… 
Остап поволі заспокоювався, бо мав нагоду й можливість натовкти 

цьому пройдисвітному мажору пику.
— От що я тобі скажу, — і Мирослав смачно сплюнув: — Їй, сто пудів, 

мої гроші тре’.
— Та тре’, тре’. Кому ж їх не тре’, — Остап іронічно всміхнувся. То було 

схоже радше на оскал.
— Ти цей-во, — і Мирослав вже не підбирав культурних слів. — Про-

бач, хлопче! Я тіки тепер розумію, шо воно й до чого. Жінку в тебе вкрав. 
— То вона як не під тебе, то під когось іншого б лягла. За гроші. От 

лярвисько!
— Правда твоя. От що скажу: їду я додому, до Карпат, бо щось важко 

мені тут думати й працювати. Буду свої гріхи замолювати. Й здається, 
більше твою жінку не люблю.

— На от, ще затягнися, — історик уже майже заспокоївся. Правда, 
палити йому було б не бажано: тут або пігулка, або куріння.

— Не хочу. Остогидло все. Пробач, кажу!
— Шо тебе, турку, пробачати? Я теж такий, як ти, був. Бачиш, чим 

обернулось? Любов, вона, цеє.. така… — Остап теж не підбирав слів: — 
…жорстока штука.

Уже, здавалося б, порозумілися, але ж ні. Гіркота Остапа мучить, б’є 
зсередини ключем без замку, й злість перенасичує усе:

— Приходь. Знаєш, де я живу. Поговоримо-нафігачимось…
— А чо ні, прийду. Дорогою до вокзалу. Мо, п’яного впустять до ва-
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гону? Хто його знА… Як думаєш?
— Ти після того на таксі — і в люлю, повір мені, хлопе, — а злість 

його просто роз’їдала. Задумав Остап пику супернику набити, але інте-
лігентно, шоби люди не бачили. І вже про бацили Дарія й випиту пігулку 
не думав, педант. Просто по-людськи хотілося поквитатися із дохтором.

У зазначений час він підготував закуску, а Мирославові тре’ було ал-
коголь принести. Бехеровка красувалась на столі. Хлопи вже порядно 
випили, і ось тільки тоді суперник вирішив показати Мирославові, ніби 
то був його брат, свій скарб: шматочок булави, шо він привіз із Запоріж-
жя. 

— Шо думаєш, чоловіче? Шо то є?
— Шматок заліза — викинь. А от шо я маю! — і він дістав із своєї 

лікарської сумки, шо всюди ’ї носив із собою, — топірець. Такий, як у 
Северина, тільки з іншим візерунком. 

— Цікаво, — Остап придивився: — А ти вмієш ним користуватися? 
Чоловіки вже були не на жарт п’яні, проте й далі розмовляли. Про 

що? Про одну красиву лярвочку, яку ні один, ні інший тепер не мав?
«Провокує, — подумав Мирослав. Знав, шо має морду товкти своє-

му супернику. — І де тая любов ділася? Немає й не буде більш».
— Вмію, чого ж ні? — і він підкинув топірець угору та вправно зло-

вив. Здалося Мирославу, що кімната виглядає якоюсь темною і шо вони 
там не самі. Але зрозумівши, шо то просто він п’яний, як чіп, далі про-
довжив: 

— А заб’ємося, шо ти не зможеш так? — і він знову підкинув й зло-
вив зброю. — Все просто: я у будь-якому стані то зроблю, бо я — справ-
жній гуцул, і саме мене Меланя захоче, а не тебе — педанта-заучку.

— Чого то, ти ж мене поважаєш? — й Остап ше налив.
— Поважаю, але пити не буду. Слабо, так?
Чоловік відчув, як від злості булькає кров, а дохтор йти додому не 

збирався. От і битися йому вже не хотілося — сил було замало.
За ними й справді наглядали. То Олюся тихенько заховалась за фі-

ранку — і намагалася забрати частинку горя в обох чоловіків. Бо через 
зраду Меланки Остап забув справжнє призначення своєї поїздки — про 
все забув. А дитині хотілося, щоби він скоріше приїхав і розповів Севе-
ринові все-все. Хорий лірник, ой хорий, довго не протягне. А своєї долі 
так і не зна’.

— Слабо тобі вошкатися із моєю жінкою? От я їй всю ніч спати не 
давав, а ти? Слабак! — кинув Остап. 

— Хто тут слабак? –далі все відбувалося із космічною швидкістю.
Мирослав взяв топірець й замахнувся на Остапа. Той повалив його 
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на підлогу, а шо обоє були п’яними, як оті чіпи, то й довго валялися, аж 
поки ніби знову заспокоїлись. Боялася Оленька, бо чула, що цим усе не 
завершиться. Але ніяк не могла їм зарадити. Чи могла?

Остап, п’яний та знесилений, лежав на підлозі. Мирослав устав, по-
тім знову впав, проте, наче, заспокоївся. Та зненацька у руках лікаря зна-
йшлася така сила, що, здавалося, гори переверне. Як не замахнеться 
Дарій та як не гахне Остапа по пиці, а той давай собі гамселити супер-
ника. Довго чи недовго вони б так з’ясовували стосунки, як до квартири 
подзвонили. 

То сусіди викликали поліцію. Вони вирішили не церемонитися, бо 
сусідка своїми любовними втіхами їх дуже дістала, а тут така можливість 
поставити її співмешканців на місце. Їхати у відділок обом чоловікам ой 
як не хотілося. Представники закону кілька хвилин допитували хлопців, 
проте побачили, що серйозної загрози суспільству два пияка не нести-
муть. Змилостивилися і не повезли бідак у витверезник. Хоча штраф, 
усе-таки, чоловіки заплатили. Вірніше, Дарій, як винуватець події, роз-
щедрився власною персоною. Хоча, куди той штраф пішов, «у протокол» 
чи на користь кишень поліції, хлопцям було в той момент байдуже.

Поліціянти силою забрали зі собою Мирослава, щоб чоловіки далі 
не повбивали один одного. Спустившись сходинками вниз, він сяк-так 
набрав номер таксі і вже через двадцять хвилин підхропував із підбитим 
оком та парою синців. 

Файно бути лікарем, ге? Гроші завжди під рукою носиш, бо ти їх фі-
зично маєш і навіть немаленькі суми можеш направо-наліво розкидати. 
Тільки от відповідальність за життя та здоров’я пацієнтів зобов’язує. Й 
про престиж, себто якусь моральність та інтелігентність, тре’ пам’ятати. 
Та яка там, блін, п’яна моральність? Мирославу на неї було інтелігентно 
начхати, вірніше, «нахропіти з високого ліжка».

А Остапу не спалося. Ой довга нічка, ой довга… Наранок він заснув. 
Та, кілька годин поспавши, швиденько зібрався і поїхав на вокзал. Чоло-
вікові поталанило більше: його обличчя не виглядало, як пом’ята ганчір-
ка, та й побоїв майже видно не було. Почекавши на поїзд, згодом вмос-
тившись у теплому купе, він втрапив до царства Морфея. Он як, бідака, 
за бійку розпереживався, аж заснув! Прокинувся від штурхань провідни-
ці: мовляв, скоро Коломия, а там уже собі добирайтесь, куди Вам треба.

— А куди мені треба? 
Жінка глянула на нього, як на божевільного, й махнула рукою: про-

спиться — і все буде гаразд.
Так-сяк оговтавшись від зради та пияцтва, він помандрував Карпата-

ми. Спочатку зняв собі кімнатку десь коло Яремчі, потім — до дідового 



162

хутора подався. А їхати ж — немало, згодом, від Криворівні уверх, — 
йти. Відчував, що дід вдома, не в Долини, проте у своєму занедбаному 
будиночку. Звідки то знав? Олюся все коло нього сиділа, і як він заснув, 
бо ж ясно, шо не видів ангела, нашіптувала: 

«Їдь до Северина. Їдь, хлопче, у гори високо. Їдь до Северина…»
Минав Меланчину хату, аж перехреститись надумав. Але не зайшов, 

не привітався, пройшов повз — як колись, коли вони ще не були зна-
йомі.

Та хата лірника вже й давно пустувала. Тільки песик свідчив про те, 
що його господар десь поруч — мо’, у лісі чи ше де…
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32. Розкрита історія — солодша за мед

Лірник ходив поміж дерев, розмовляв із ними та мав страшенну де-
пресію.

— Северине, батьку! — Остап нагодився зненацька й майже впав до 
ніг старого. — Ви — мій світлий промінь добра! Северине, простіть мене 
за все. 

— Ге? — дід, здавалося, його не чув та й зір його притупився: думав, 
що зовсім не бачить молодика, а мо’ просто видить, а не відчуває рент-
ген усередині?

— Що ти кажеш, сину? Я от не чую тебе! Шо то за напасть, ніц м’ні не 
помагає. Троха ше, чую, ой єк нема щастя, то й вже не буде.

Тепер Остап впав перед лірником на коліна:
— Простіть! — щосили крикнув він. — Гетьмане наш, батьку наш…
Северина гейби хто током вдарив:
— «Гетьмане», кажеш? Який із мене гетьман, хлопче? Був старим 

чарівником й то ниньки не маю сили. Не маю більш шо робити на тій 
землі. Прощаю, хлопче, тебе. Єк будеш шось мовити, то голосніше, жеби 
я почув.

— Таке я Вам розповім, шо Ви будете знати, єк себе недооцінюва-
ти! — голосно та водночас піднесено мовив хлопець. Ніби й усього того 
горя, шо на нього за кілька діб звалилося, не було, ніби не з ним то ста-
лося. 

— Не хочу ніц, Остапе. Ніц, тільки би до Марисі дібратися та Олюню 
вгледіти. Ось вона, до речі, сину, за деревом ховається, не бачиш?

— Хто? — Хлопець пригледівся. За деревом точно нікого не було. — 
Не бачу, Северине, їй-Бо!

— Ходи, доню, до нас, — до них підійшла дитина, проте Остап її не 
бачив. — Слухай, шо той молодий пан мовитиме. 

— А я, діду, це давно знаю, шо він каже. Але ж тре’ було всьо то роз-
класти по фактах, датах. — Олюся говорила тихо, але дивом дід саме її 
чув.

Остап дивився на лірника, як на якогось божевільного: «Сам із со-
бою говорить… Шо то таке?».

Северин обіперся на дерево, бо йому було важко стояти, не мав 
сили й бажання жити: 

— То я теперечки не дивуюся, шо ти така мудра, бо раніше — отакої, 
дитина вундер-кіндер, як німці мовлять.

— Слухайте Остапа уважно, діду. Слухайте й не перебивайте.
— Чую тебе, хлопче. Мов!
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— Отже, лірнику, нам треба буде десь присісти, ходім у Вашу стару 
хату. Вона майже розвалена, проте там тепліше, ніж тут, — й Остап аж 
здригнувся.

— А чо, ходім. Мо’, ти мені шось гарне розкажеш — то й умирати 
перехочеться, — лірник спирався на палицю однією рукою, а іншою три-
мався за хлопця. 

Дорогою розмовляли про все на світі, Остап розказав усе-все, крім 
свого історичного тріумфу, про котрий уже так хотілося повідати. Лірник 
був дуже злий на Меланку й не хотів навіть про неї розмовляти.

 Дід йшов і відчував аромат свіжого повітря, нетерпляче робив ко-
жен вдих, одним вухом слухав молодика, а іншим — дерева. Звідки то? 
Він чув їх так добре: ось ця сосна замерзає, а та смерічка маленька — 
щасливо тягнеться до сонця. Хата була занедбана, стара, змучена водою 
і часом. 

Остап мав із собою сякі-такі пожитки, ще в сільському магазині дещо 
прикупив, тому вечеряли гарно та ситно.

— Скажіть мені, діду, Ви народилися у Городку? То — на Хмельнич-
чині, так? Скажіть? — Голосно і чітко розпитував хлопець.

— Так, сину. А чому тебе то цікавить?
— Не просто так питаю. Пам’ятаєте, як повідали мені про деякі пла-

нети та назви, трохи їх історію, як розповідали про космічні кораблі?.. 
— Так, хлопче. До чого тут моє місто, та ше й космічні кораблі? У 

тебе, часом, не лихоманка?
— Веду до того, що ваш рід, Северине, є довгим і досить відомим. 

Прізвище Ціолковський Вам про щось говорить?
— Сину, ясно, що так. То — один із найвідоміших теоретиків космо-

навтики. Ми із Марисею колись хотіли сина назвати на його честь — Кос-
тянтином… Бо спочатку не знали, шо буде доня. Моя жіночка люба вагіт-
ною весь час на небо дивилася, її вабили інші планети, бо так хотіла там 
побувати… Побуває, літатиме. І я — із нею. Тілько скільки мені цю землю 
тримати, сину? Не можу більше.

— Та слухайте, діду! — Остап пожвавився. Ви як то почуєте — літа-
тимете наче на крилах! — хлопець по-акторському витримав паузу. — 
Отож-бо, що Ви і саме Ви є нащадком цього вченого.

— Я?! Ціолковського? Справді? Відки ти то взяв, хлопче?
— Усе збігається із архівами й із роками. Я це взнав, як був на Хорти-

ці. Отож, Ви в Острозі давно були? А в Гусятині?
— Так-так, хлопче. Щось ти торохтиш, а я ніц не можу збагнути. Твої 

питання — непослідовні. Чого поспішаєш? Спокійно! Острог — люблю, 
бував там, навіТ руки клав на Євангеліє, бо воно силоньку має, ой яку 
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велику! А ше — у цьому місті залишки замку князя Острозького й одна 
із моїх найулюбленіших місцин енергії — Острозька академія. То — на-
молене і світле місце, таке, єк і церкви у Острозі. Люблю я і Гусятин, і свій 
Городок… До чого то все, хлопче?

— Діду, розказую по-порядку. Спочатку про Острог, але поступово і 
послідовно, — трошки заспокоївся Остап. — Отже, чому я питав про це 
старовинне місто... — і він розгорнув свій блокнот, де записував факти. 
— Острог, і справді, Вам близький по духу, бо там проживали й збагачу-
валися Ваші предки. Взяти хоча б отця Дем’яна, — і він зачитав вголос, 
чітко й розбірливо: «Український православний церковний діяч і пись-
менник, придворний священик князя Костянтина Острозького, викла-
дач Острозької академії…»1

Хлопець закінчив читати й дуже пильно подивився на лірника: 
— То Вам ні про що не говорить?
— Я — людина віруюча, ти ж знаєш. Проте всіх священиків не можу 

знати. Розкажу про те, шо пам’єтаю про одну із найбільш Святих Книг 
у світі — Острозьку Біблію. Отож, дата мені ниньки перед очима сто-
їть така: 1581 рік. У тему році діячі Острозької академії й Іван Федоров 
зробили перше повне православне видання Святого Письма. Тут вперше 
склали повний список усіх складових творів Старого та Нового Завіту, а 
він нараховує аж 76 книг, уявляєш? Я правильно мовлю, сину? То ж не-
дарма я в Острозі побував, — Северинова депресія почала кульгати на 
одну ногу. 

— Так-то воно так. Згадуйте історію далі. Підказую: XVII століття… Ви 
ж знаєте вже відповідь, правда ж?

— Здогадуюсь, хлопче. Це якось пов’язане із моїми ініціалами, так?
— Слухайте далі. У цього священика був брат — козак, який час 

від часу навідувався на Хортицю. Мав кілька імен: Павло, Шимон, Се-
мен, Семерій. Деякі джерела свідчать про те, що він народився в міс-
течку Гусятині, хоча в кількох історичних працях вказуються Кам’янець-
Подільський або Острог. 

— Після смерті батька його сім’я переїхала в Острог до старшого 
сина — Дем’яна, де той козак здобув освіту в Острозькій академії. А от 
після навчання улюбленим видом діяльності майбутнього запорожця 
була воєнна справа. Він брав участь у великих і дрібних походах, де здо-
був чималий військовий досвід, а також удосконалив знання з тактики 
боротьби проти турків і татар. Саме ці вміння привернули увагу князя 
Костянтина Острозького, отож вельможа взяв козака сотником надвір-
ного війська. У 1595 році козак пішов на Волинь, під Луцьк. Згодом ви-

1  http://litopys.org.ua/lytv/lyt03.htm
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рушив на Білорусь, здобув Слуцьк… 
Остап читав, а кров похолола у жилах лірника, бо він дотелепав, що 

саме йому збирався сказати хлопець. Після величезного екскурсу в істо-
рію, що тривав не менше півгодини, молодик закінчив:

— « … Смерть, як і життя козацького ватажка, полишила в народ-
ній пам’яті яскравий слід. Козака стратили в розпеченому «мідяному 
бику», із залізною короною на голові. Корона в переказах з’явилася, 
можливо, тому, що ще за життя його нерідко називали «царем»:

— А в Варшаві на раді да судді судили,
Да спалити козака в волу присудили.
Присудили козака да ляхи спалити,
Присудили козаченьки ляхам відомстити…»1

— На тій короні, лірнику, був знак. Як і на булаві, що маю тут із со-
бою.

— Звідки вона у тебе? — Северинові аж заціпило. Знав про всіх на 
світі, усім долю віщував, а про себе таки не міг дізнатися… 

— Як то так? І ти мовчала? — Дідусь звертався до Олюсі, яка вже 
була тут як тут.

— Знала! — відповіла дитина, — бо саме я допомогла Остапкові теє 
довести. 

— Із ким Ви?... — хотів бува спитати хлопець, та вирішив не чіпати 
лірника й продовжував. — Діду, а покажіть свій шрам-відмітину, на шиї.

— Нащо вона тобі, сину?
— Треба, кажу. Бо Ви — дійсно, історична людина. Ану скажіть щось 

погане чи збрешіть мені. Отож, обманюйте: кажіть, що хочете, аби моя 
Меланія була коло мене, що вона — чиста і Богобоязлива!

— А я візьму й скажу, що поможу вам знову бути разом!... — засяяв 
лірник.

— Гой! — раптом дід зрозумів, що й до чого: — Мій знак знову почав 
пекти. А потім болить потилиця, то характерно для… — Задумався і не 
закінчив думку. — Він реагує на усе зле й недобре, на брехню й погані 
думки. ЯК я, старий телепень, скоріше того не побачив, ЯК, скажи мені? 
Та відмітина — то… 

— Той шрам, діду, — це заговорений на кілька століть оберіг козака-
характерника. У характерників боліла шия або потилиця, коли вони від-
чували загрозу, чи то небезпеку. У Вашому випадку відмітина реагує на 
брехню й зло. Саме завдяки шраму, Ви маєте силу. Дар з’явився у Вас не 

1  Уривок із статті на сайті http://kampot.org.ua/history/postati/Naluvayko.shtml
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через блискавку, як Ви собі думали. Тепер гляньте ось сюди, — і він по-
казав шматочок булави, — а тепер тутечки: — дав лірникові потрощене 
дзеркало, — на шрам! І… готові? 

Северину аж мову відібрало: стільки всього побачив.
— Гляньте лишень на портрет цього гетьмана, — Остап спеціально 

роздрукував малюнок: — Це… 
— Знак чимось нагадує безкінечність, у мене — схожий, — Северин 

уже посміхався, й шрам йому боліти перестав, навпаки, якось приємно 
чи то світився, чи грів.

— А тепер — на корону, у якій, нібито, стратили гетьмана… — й Остап 
показав лірникові фото козака.

— Господи! Матінко Божа! Шо то 
діється, це ж… Наливайко! Северин 
Наливайко!

— Так, саме він, діду! А Вас не 
просто так назвали цим іменем — то 
Ангел Вашій матері прошепотів пе-
ред пологами, а вона й почула.

Олюня висіла у повітрі й була 
така усміхнена й щаслива!

— То я — нащадок великого ко-
зака-характерника? Ще один пращур 
був священиком, а інший — дослі-
джував космос? 

— Ймовірно. Звідки, Ви кажете, 
Ваша родина?

— Моя сім’я довгий час поколін-
ня в покоління жила у Городку, але 
мама казала, шо мій пра-пра-прадід походив із Гусятина, не знаю, в яко-
му коліні я його нащадок… Так ОТ звідки характерницька сила, от яке 
щастя я маю в подарунок. 

Знак більше не турбував Северина. Йому було тепло й спокійно, а 
ще — легко на душі. 

— Про це треба усім розповісти! — рішуче мовив Остап.
— Хіба шо заради того, шоби відкриття встелило тобі тету піхурку 

у світ історії, шоб тебе знали й цінували, єк великого дослідника. А я… 
Старий та немічний, більше не можу допомагати людям. Ше житиму, 
хлопче, поки ти про мою правду розкажеш. Поспішай.

— Звідки Ви знаєте? До ста літ проживете, лірнику! — й Остапко 
ледь не підхопив старого на руки й не почав із ним танцювати. — Ви 
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розумієте, що це значить? 
— Звісно, шо так. Не маю я більше сили, та якшо то тобі тре’, запро-

шуй своїх журналістів, навіть у долину спущуся.
— Не треба, діду! Я Вам хату підрихтую, та що там я — усім хутором 

поможемо! А за гроші не перейматеся. Я тут один проект віднайшов — 
швиденько, за тиждень-другий, будуть гроші. Як ні — пущу до Віки квар-
тирантів і — будьмо!

— Утомився я, сину. Розтопи пічку — холодно. Я тут заночую. А ти 
спускайся, пізно вже.

— Вашого песика треба погодувати. Я теж тут лишуся…
На ранок Остап мав чіткий план, що робити із хатою Северина. Ви-

рішили поки нікому на хуторі правди не казати, хай люди із телебачення 
довідаються, що і як. Навіщо зайвий розголос?

Теперечки лірник мав троха більше впевненої ходи, вже не так куль-
гав. Його гріла думка про те, що він — нащадок козаків, сильний і мо-
торний, отже, має дотримуватися «статусу». Уже й до Марисі на Небо 
менше хотілося…

— Северине, невже Ви досі не зрозуміли, хто я? — Олюня ув очі за-
глядала старому.

— Ластівко моя, сонечко… Ти — ангел, котрого мені Бог послав.
— Я … — Не встигла Олечка щось відповісти, як до хати постукали.
Хто б це міг бути? Окрім баби Жені, що, як хвіст, вилася за дідом, не 

міг бути ніхто.
— Слава Йсу! — почув дід знайомий жіночий голос. 
Остап якраз порав по хаті — звідки й знову взялася та його акурат-

ність? Уже й пил постирав, а хата ж — дірява. Грілися, як могли, та, все 
одно, не залатають без помочі.

— Слава навіки Богу! — Наливайко випростався, ну зовсім, як моло-
дий, — і до дверей почалапав.

— Устино, донечко, ти? От, і синочок підріс. Не плаче вже? — і він під-
моргнув красивому чоловікові, що був поруч із жінкою. — А ти, певно…

— Симеон.
— Ну й імена тут у нас, на Гуцульщині! — посміхнувся старий, жестом 

запросив у стару подерту хату, що потерпала від наслідків магічної по-
вені, була застуджена й бухикала, як стара баба.

— Ой і холодно, діду, тут у Вас! — Устина зіщулилась та відразу при-
віталась до Остапа: — Привіт, хлопче! 

Жінка посадовила малого близько коло печі, там було тепліше:
— То — старовинне ім’я, не гуцульського походження... Я чула про 

біду на хуторі, діду. Важко, мабуть, Вам було… Але ж піч якимось дивом 
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вціліла і навіть працює!
— Так, доню. А ти, Симеоне, скажи мені, чи шануєш дружину і дити-

ночку свою?
— Звісно, лірнику. Уляна усе чисто розповіла, то мені як пелена з 

очей впала… А та дівка, — і він перехрестився, — десь поїхала до Іспанії 
— буде, мабуть, танцювати хабанеру з тореадорами й биками. Щось ще 
намагалася нам перешкоджати, погрожувала так-сяк, але ми не зважа-
ли, бо Ваша молитва і наша любов виявилися сильніші за її злість.

— Щасливий я, дітки, що у Вас все добре. Але шоб так, — і він під-
моргнув на майже плаский животик Устини, — не думав.

— А ми Вам гостинців навезли! — Устина не розкривала свого се-
крету, роздягла малого, а він посміхнувся. Та й таке гарне дитятко! До 
лірника потягнувся.

— Луко! Мій святий ангелику! Як ти ото тут поживаєш? Ше не одру-
жуєшся, легіню? — і Северин посміхнувся малому. — Тако мене слухай-
те, і на вус собі мотайте, бо старий багацько книжок перечитав. Ото був 
такий дослідник Оскар Кольберґ1, шо він записав цікаву прикмету: єк 
немовля принесуть у якусь хату, а ’йго покусає пес — тілько бавлячись, 
не направду, — то кажуть добрії люди, шо в тій хаті малий і одружиться. 
То шоби Ви знали, і не думали, що то усе — просто так.

Гості сміялися. Лепотіння малого наштовхнуло Остапа на бажання 
мати своїх діток. Северин ніби прочитав його думки і мовив: 

— У тебе, сину, краща доля, ніж ти ото собі думаєш. Львівська — не 
гуцульська. Знаєш, про шо я…

— Не знаю, лірнику…
— Бо ти ше ту людину не знаєш, познайомитесь… 
— Чого ж Ви не сказали, що ми з Меланкою не поживемо й року 

разом? Чого мовчали?
— Не знав я, сину, які ти гріхи спокутувати будеш. Ой, не відав… То 

ти долю свою сам змінив. Бо з Господом ниньки живеш, із його покрови-
тельством… Якби не так — мучила б тебе та дівка, мо’, й діток народили 
б. Та вони б не твої були, Мирославові, — а ти б і не знав. Покаявся ти, 
хлопче, і Господь якось ше покаже тобі нову доленьку.

Устина заходилася пожитки розпаковувати, стіл накривати — усе до-
машнє, все підігріла жінка. Обідали щасливо, у старій подертій хаті, про-
те разом.

1  Оскар Кольберг (1814 — 1890) — відомий польський фольклорист, дослідник зі світовим 
іменем, один із найвідоміших представників польської етнографії ХІХ століття. 
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33. Розв’язка

Разом була Олюня з Господом, та робила файні справи на Землі. Ра-
зом були Меланка із Мирославом. Із квартири Остапа позабирала всі 
свої речі, а Мирослав виявився не таким козлом, як вона собі думала. 
Прийняв її — одружену, вже майже розлучену жінку, у свою львівську 
квартиру. Вікторія час-від-часу до лірника за травами приїжджала, сяк-
так латала важку хворобу. 

Остап не забув про обіцянку вибачитися перед ше одною дівчи-
ною — а може, й пробачила його? Не гнівався він вже і на свою колиш-
ню дружину. Проте легінь ше не відійшов, думав, шо всі жінки однакові. 
Та все можна пережити…

— У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
«Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод 
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить.» 1 

— словами Івана Франка закінчивши свою лекцію чи то пак, прес-
конференцію для журналістів, Остап, показав фото Северина. Звісно ж, 
деякі кореспонденти зацікавилися тією історією та й надумали до Севе-
рина заїхати. Старий приймав їх терпляче та якось змучено, ніби стомив-
ся так, шо кілька десятиліть увесь світ на собі тримав. Бо направду лічив 
на віку сотні людських доль. 

Людей, яких розраджував, — знав поіменно, усіх запам’ятав, із ким 
міг — спілкувався, за кого — молився. Та сили зовсім не мав. Просив 
журналістів зняти лише одну програму і її між кількома українськими 
телекомпаніями розбити, а може, й між закордонними…

— Стомився я, Доле. Пусти мене в гори… Кличе мене Матінка При-
рода й Батько Отаман… Пусти — вернуся скоро…

— Як то Ви, немічний, старий, та й так далеко?
— Тут пройшло майже усеньке моє життє, Доленько. Чуєш, пусти!
— Йдіть, Северине, на всі чотири сторони світу, й най Вас Бог благо-

словляє, — Доля була в гарних стосунках із лірником, хоч він і засуджу-
вав її сина.

Мучиться старий дорогою: усе його болить, та чує, шо має піти на-
гору, там, де всенький час бував. Ледь зайшовши на одну, а потім — дру-
гу, на вершечку хутора, бачить свого вірного пса, який по старій пам’яті 

1  «Вічний революціонер...» І. Франка.
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прийшов господаря тут чекати. Як міг песик знати й прийти саме сюди? 
Магія не дивує лірника. Боїться він лише одного — щоби те добро, 

шо він зробив, розлетілося світом. Йому так мріється, щоб у кожне сер-
денько потрапило, щоби не було у світі зла та печалей, війн, а ше — 
хвороб. Щоби душі мали спокій, а люди — любов та взаєморозуміння. 
Щоби не ходили до церкви просто так, щоби Службу Божу відбути — а 
потім грішили-обмовляли-брехали-заздрили. Щоб мали Бога у серці, й 
ділилися тою Вірою… 

У старій хаті хоч і холодно увечері, бо ж піч топити для того, хто вно-
чі вже на іншім світі буде, — не варто, проте тепло на серці Северина. 
Лірник йде до лісу, так високо, що здається — там закінчується верхівка 
Розколова і починається Небо. Дихає рівно і спокійно, проте знак пече й 
болить. Бере топірець і хрестить себе, примовляючи:

— Отамане, дай мені часу ще хоча б день! 
— Нащо Вам день, лірнику? — маленька дитина — тут як тут, посмі-

хається мило і тепло, що аж всі важкі камені спадають із дідової душі. 
— У Вас роки в рукаві.

— Донечко, та що говориш такеє?.. Ти так схожа на мою дитинку, що 
померла... 

— Діду, невже Ви ще й досі не зрозуміли? Я — Ваша дитина, чуєте? 
Я — ангел із її плоті й крові, що мене Господь послав до Вас із місією. 
Северине, прости мене, няньочко1! Прости, що не змогла сказати цього 
раніше.

— Ой, доню. Дай хоч обійму востаннє. Не тре’ ‘мні більше часу, Гос-
поди… Прошу Тебе: зроби те, шо маєш. Люблю я цей світ, ці сповнені 
життям Карпати, капличку, шо почали будувати коло Криворівні за мої 
пожитки, людей, шо мучать своїми проблемами, любив усіх своїх дру-
зів-ворогів… Лиш прошу пробачення за все, що вчинив. Винний я перед 
Тобою…

Олюня подала дідові свічку. Він став посеред лісу, овіяний чотирма 
вітрами й побачив світло… То — сонце тільки-но зійшло. Ледь почервоні-
лі промені Небесного світила проглянули крізь пухкий, як солодка вата, 
туман, що оповив гори. Ще спали полонини і кичери, вкриті вранішньою 
прохолодою. Десь дрібно тремтіли смерічки, ялиці наповнювали пові-
тря терпким ароматом, тим, який буває тільки у Карпатах. 

Світло потроху застилало виднокіл. Северин йшов до того світла, аж 
у ньому — такий теплий образ коханої Марисі. Загасивши свічку, про-
мовив:

— Де ж ти, яскулечко? Ходи, серденько, й забери мене.

1  Няньочко (гуц.) — таточко.



172

Мить — і коло ніг, там, внизу, коло підніжжя гір — усеньке ’йго жит-
тя… Тепер вони разом — Марися, Олюня і він. Щось досить знайоме за-
шипіло коло його ніг, аж то приповзла біла змія. Старий гладив її та го-
лубив. 

Гадючка зашипіла… Так незагрозливо-спокійно й ніжно, немов до-
тик коханої. Та не вкусила, а лиш кидала загрозливі: «шшш».

— Прощай, світе. Світ ловив мене, та не спіймав1… — Северин по-
сміхнувся. — Отамане, батьку! Я бачу тебе. Забери мене, Наливайку…  

Лірник лягає на холодну землю — й молиться. Його тіло не чує ні 
тепла, ані прохолоди, ні страху. Рухаються тільки його уста…

— Лірнику! Ви зовсім збожеволіли! Вигадали теж: прощатися із жит-
тєм! Ходіть скоренько до мене д’хаті, я й обігрію, й пошкодую! У Вас ще 
стільки спасенних доль на життєвому шляху… Бо життя — то дар Божий! 
— баба Женя остаточно приводить до тями старого. 

Северин якимось дивом поволі устає та, відчуваючи дикий голод, — 
і тілесний, і духовний, — промовляє:

— … Може, вернеться надія
З тією водою
З цілющою й живущою,
Дрібною сльозою.
І витопить, і нагріє,
І світло засвітить...
Може, ще раз прокинуться
Мої думи-діти.…!2 

Fin

жовтень 2013-листопад 2016

1  «Світ ловив мене, та не спіймав» — відоме висловлювання Г. Сковороди.
2  Вірш Т. Шевченка «Заворожи мені, волхве» (скорочено).



173

Музика, якою я надихалася упродовж написання роману:

Твори Миколи Колесси, Мирослава Скорика, Лесі Дичко, 
музичні доробки Ніни Матвієнко, Марії Байко, Мар’яни Садов-
ської, Сусанни Карпенко, Ілларії, Максима Бережнюка, Мирона 
Блощичака, «Троїстих музик із Карпат», «ShockolaD’у», «Дахи-
Брахи», «Океану Ельзи», Марії Чайковської, Горана Бреговіча, 
Ніно Катамадзе.
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