Третя рота
Володимир Сосюра
ПРОЛОГ
Народився я на станції Дебальцево о десятій годині ранку шостого січня 1898 року.
Народився на тиждень раніше. Це було так. Мати на останнім місяці вагітності
виходила а вагона, і її ударив в живіт гострим кутом скрині якийсь пасажир. Він це
зробив ненавмисне. Але мені від того було не легше. Мабуть, він ударив мене в ліву
половину голови, і від того я народився передчасно.
Мати, коли побачила мою чорну голівку, крикнула:
"Чорт!" — і знепритомніла. Мати моя була дуже легковажна і романтична. На
останнім місяці вагітності вона бігала, переплигувала через тини і, взагалі, майже не
було помітно, що вона скоро стане матір'ю. Вона з походження була (чоловіча лінія)
сербіянка, хоч прізвище у неї було Локотош, що угорською мовою значить — "слюсар".
Мабуть, у матері була і угорська кров. По жіночій лінії вона була єврейкою і українкою.
Батько мій був з походження (чоловіча лінія) француз, — правильно прізвище
"Соссюр", навіть з приставкою "де". Пономаренко Пантелеймон Кіндратович 2, який
читав початок цього роману, сказав мені, що я ніякий не француз і що правильно моє
прізвище не "Соссюр", а "Сюсюра" (і відкіля він це узяв, бо в документах нашого
колишнього волосного правління я дійсно записаний на прізвище "Сюсюра"), що у
нього був друг його батрацької юності, козак із Кубанської станиці Брюховецька
Сюсюра, що в тій станиці майже половина Сюсюрів.
Але дід мій підписувався "Соссюр" і казав, що наше прізвище українізували писарі.
Можливо, це так і було.
Очевидно, мій предок, — чомусь мені здається, що він з південної Франції,
Провансалю, — потрапив до Запорозької Січі, де писарі і записали його "Сюсюрою".
Мої родичі, звичайні селяни і робітники, кажуть:
"Ми — французи".
А відкіля вони це знають?
По жіночій лінії батько був карачаєвець і українець, по чоловічій теж українець. У
цього під нижньою губою була еспаньйолка, а на підборідді волосся не росло. Вуса в
нього були довгі, козацькі, запорозькі вуса! Задумливі, ніжно-суворі, світло-карі очі,
орлиний ніс, високий лоб, тонкі брови. Він був стрункий, широкоплечий, з грудьми
богатиря, трохи зігненими кавалерійськими ногами; ходив він ледь сутулячись і завжди
дивився трохи вниз. Він був спокійний, мовчазний, чудесно малював, особливо
аквареллю, пейзажі і любив малювати людські обличчя. Грав на гітарі і під її
задумливий, срібний акомпанемент співав задушевних українських пісень. Писав вірші,
але більше сатиричні.
Моя мама, як контраст до мого русявого татка, була чорна, майже циганка,
мятежна і розкидана. Вона була красуня її смугляві тонкі риси, темно-карі очі; чорні,

аж жагучі, мов крила летючих птиць, красиво загнуті брови; нервові ніздрі майже
класичного, з ледве помітною горбинкою носа завжди були в якомусь дивнім,
хвилюючім русі. Мама була чудесно збудована. У цеї було чорве, аж до синяви, волосся,
і вся вона була як зоряна і пристрасна пісня. Вона дуже любила зорі і часто молилась і
плакала під ними. В юності своїй вона працювала на патронному заводі в її ріднім місті
Луганську (сама вона з Кам'яного Броду). І на загальноміськім балу одержала перший
приз за красу. Там були претендентками і дочки багатіїв міста, а вона, звичайна
робітниця, всіх їх перемогла. Татко нагадував мені похмурого козацького орла, а мама
— якусь смугляву птицю, що їй не сидиться на місці і все вона хоче кудись полетіти. Як
протилежність батькові, вона була дуже балакуча, її одвертість була потрясаюча.
Коли я був ще маленьким і ми багато їздили, мама своїм випадковим вагонним
сусідам розповідала про все своє життя і з такими інтимностями, що, не тоді, коли я
був маленький, а зараз, коли я великий і вже старенький, просто дивуюсь. Я все слухав,
що говорила мама, а вона багато разів, тому що у неї було багато сусідів під час різних
мандрівок, розповідала одне і те ж. Це врізалось назавжди в мою душу. Вона багато
разів розповідала про себе і татка, про свої романтичні пригоди, коли вона була ще
дівчиною, про своїх близьких, рідних і знайомих. Вона розповідала це так поетично і
образно, що переді мною як живі стояли повні чар і краси срібно-місячні ночі Донбасу і
люди, прекрасні люди, цілі зоряні світи, святі, далекі і казково-близькі.
Дід мій, по батькові, виховувався поміщиком як талановитий селянський хлопчик.
Коли він підріс, його віддали в Лисичанську штейгерську школу, дворічну. Дід не хотів
вчитись, прибігав додому і ховався на печі. Тоді приходив прикажчик поміщика з
мішком. В цей мішок він, як порося, заштовхував мого діда і тягнув його на плечах
кілька кілометрів, в Лисиче. Дід, Володимир Кирилович Сосюра, закінчив нижчу
гірничу освіту, але через кволе здоров'я в шахті не працював, а пішов по канцелярській
лінії. Сорок років він був секретарем Луганського "Крестьянского присутствия". За
вислугу літ йому давали дворянство, але він одмовився:
"Я крестьянином родился и таковым хочу умереть". На старості йому дали
казьонку, і він до самої смерті торгував горілкою на користь російській імператорській
армії, яка одягалася і годувалася за прибуток од продажу горілки. Дід, як і мій батько,
писав вірші, теж із сатиричним уклоном і теж українською й російською мовами.
Пам'ятаю зміст його сатиричної поеми українською мовою, датованої 1859 роком. (Я
віддав у Харкові оригінал цієї поеми діда в музей імені Шевченка 3, але за Вітчизняної
війни все загинуло і портрет мого прадіда Майбороди — теж). У поемі говориться про
те, що пани без селян поздихають, звільнивши їх од кріпацтва. У ній говорилось про те,
як поміщики міняли на цуценят людей, як вони знущалися з них і мучили їх і на крові й
сльозах тружеників будували своє сите і підле життя.
Батько мій теж учився в штейгерській школі, але вже трирічній, та не скінчив її.
Він почав вчитися з п'яти літ, на колінах у вчителя. Закінчив церковноприходську
школу, потім міське начальне училище. Мріяв бути моряком, але мрії не здійснились, і
він став учнем штейгерської школи 4. Вчився він на "відмінно" і одержував як

відмінник казьонну стипендію. Маму дуже смішило, коли мій батько, безвусий
парубійко, готував до випускного екзамену, сам будучи в першому класі, своїх
бородатих старшокласників, і коли вони туго сприймали його пояснення, він нервував і
називав їх "ослами". Але вони не ображались на нього, бо він так їх називав заслужено.
За рік до закінчення штейгерської школи батько був виключений за участь у
революційному гуртку з формуліровкою: "За пьянство". Тільки завдяки зв'язкам діда,
батько не був засланий туди, куди "Макар телят не ганяв" 5. Коли татка виключили з
штейгерської школи, він написав дідові віршованого листа. Пам'ятаю, що в ньому були
нарікання на самотність, на судьбу, на незаслужені страждання:
Не убил я человека,
Златом будучи прельщен...
А дід йому відповів:
Ты страдаешь, это ясно.
Но ты сам тому виной:
Променял свой путь прекрасный
На тернистый и глухой,
Дід після своєї смерті не залишив батькові спадщини. В заповіті було написано:
"Сыну Николаю ничего не завещаю".
У батька була сестра, тьотя Ніна. Вона мала начальну освіту, а далі не вчилась. Дід
її дуже любив, а батька теж, звичайно, любив, але іншою, суворою і мужньою любов'ю.
Він бачив, що татко талановитий і сам проб'є собі дорогу. А тьотя була непристосована
до життя і боялась його. У неї була нещасна любов, і вона так і залишилась до смерті
старою дівчиною. Гроші вона сховала в матрац, і під час пожежі згоріло десять тисяч.
Бабуся, батькова мати, дуже любила татка. А тьотю теж любила, але не так дуже. У
діда був незаконнороджений син, якого він виховував тайно від бабусі і платив великі
гроші за його освіту, що відбивалось на матеріальному стані його сім'ї.
І одного разу бабуся узнала про це, що у діда є незаконнороджений син, і з нею
стався припадок, під час якого вона вивела в степ мого татка з сестрою і хотіла їх
повісити... Добре, що не було на чім... Припадок пройшов, але у бабусі на обличчі
залишився слід: у неї був викривлений рот із лівого боку.
Дід весь час жив у Луганську, бабуся займалась хазяйством. Од важкого труда у неї
була грижа. Дід одружився з нею від злості на дочку поміщика, яку він дуже любив, а
потім розчарувався в ній, бо вона була дуже легковажна, легкодумна і зрадлива.
Бабуся служила в батька невдалої нареченої мого діда економкою і чудесно знала
французьку мову.
Бабуся моя була теж, як і мама, смуглява.
Я схожий на мамку, татка і на себе.
Бабуся Віра Іванівна була черкешенкою по жіночій лінії, а по чоловічій — росіянка.
Вона була до фанатизму релігійною і по суті була моєю духовною матір'ю. Але про це
потім.
Батько моєї матері, мій дід Дмитро Данилович Локотош, був міщанином города

Луганська і мав водяного млина, якого пропив. Його дід був багатий серб, а прадід —
полковник сербської армії, що за російсько-турецької війни перейшла на бік росіян, і
загинув у боях проти турок. Разом з ним загинули документи про його дворянство, і
його вдову з сином записали в міщани города Луганська. У діда було два брати. Після
смерті мого прадіда вони ділили землю і взагалі спадщину. Дідів брат Андрій не захотів
залишатись на землі, а сказав, щоб аа нього платили за учобу, а землі йому не треба, і
став вчитись.
Він закінчив юридичний факультет Воронезького університету і дослужився до
председателя окружного суду. У нього дружиною була якась княгиня (я прізвище
забув), а утриманкою — красуня прачка. Я пам'ятаю її, повну і чорноброву. Вона
розповідала матері, що для того, щоб поправитись, намазувала маслом хліб на два
пальці товщини. А я, голодний, слухав. Це — про дядька моєї матері.
Дід мій був дуже балакучий, натхненний і все мені розповідав про Гарібальді 6 і
взагалі всякі інтересні романи. Він розповідав так натхненно, що у мене од захвату
серце сіяло, як сонце, і я не міг його наслухатись. Він одружився з дочкою колишнього
священика, що одмовився од сану ("Не хочу дурить народ"), мого прадіда, Майбороди,
що при переході в духовне звання змінив прізвище на Костянтинів. Мій прадід був
дрібний український шляхтич, нащадок одного з ватажків і організаторів Запорозької
Січі, Майбороди.
Мій прадід Микола Костянтинів закохався в красуню єврейку Розу із купецької
родини Старикових в городі Катеринославі.
Мати Рози співчувала любові прадіда і Рози, а батько її і його родичі були гостро
проти.
Тоді прадід із Розою однієї осінньої ночі втекли. За містом їх наздогнав батько з
родичами, і прадіда так побили, що в нього зіскочила нижня щелепа вбік. Вони думали,
що він убитий, і кинули його в ярок. Була пізня осінь. Прадід всю ніч лежав у ярку, а
вранці його побачили селяни, що їхали до міста на базар, і витягли з ярка.
Два місяці хворав мій прадід, а коли він одужав, то знов украв Розу.
І Роза стала Надією.
Бабуся моя ііо матері, Ольга — напівєврейка і напівукраїнка, — була дуже вразлива
і все брала близько до серця. Вона дуже любила мою маму і коли узнала, що татко
гірко п'є горілку і ми бідно живем, тихо збожеволіла.
Це було так: бабуся прийшла з церкви. Було "Андрієве стояння" 7. Бабуся тихо сіла
в темний закуток, до неї підійшла мати і щось запитала, а бабуся замість відповіді
страшенно глянула на маму і заспівала: "Преподобный отче Андрее, моли бога за
нас..."
З криком: "Ой боже, мамочка збожеволіла!.." — мати моя вибігла з кімнати.
Ну, ще про кохання моїх татуся і мами.
З Лисичанська, будучи учнем штейгерської школи, батько приїздив на канікули до
дідуся в Луганськ. Там він проходив практику. В мою майбутню маму всі закохувалися,
навіть один грузинський князь хотів її зарізати тому, що вона його не любила. І взагалі

на вечорах всі кавалери до неї підлизувались, і мама вертіла ними як хотіла. Вона
назначала до п'яти побачень, звичайно, в різний час, але в один і той же день.
Кавалери її врешті-решт узнали, що вона водить їх за ніс, і прийшли всі разом на
кладбище (а мама думала, що прийде один) і поставили питання ребром: "Скажіть нам,
Антоніно Дмитрівно, кого з нас ви кохаєте?"
Мама крикнула: "Нікого я з вас не люблю!", заплакала і втекла. Особливо
самовіддано і свято кохав її хороший і задушевний юнак Сеня Логозинський, а мама не
любила його, тільки дуже жаліла, до сліз жаліла. А любила вона якогось Ярового,
якому вона готова була цілувати ноги і навіть сліди його ніг на землі, а він не любив її...
Потім тому, що вона була гарненька, мама, здобувши початкову освіту, далі не
схотіла вчитися. На міському балі вона одержала перший приз за красу. Врахуйте, що
це звичайна робітниця, яка працювала на патроннім заводі. Вона була дуже егоїстична
і самозакохана і не могла собі уявити, що в неї хтось з молодих людей не може бути
закоханий. Якось на вечорі вона зустріла світлого, задумливого юнака у формі учня
штейгерської школи, який на неї дивився так ніжно і закохано, але тримав себе гордо й
незалежно. Він не принижувався і не підла бузничав перед нею, а любив її до безтями.
В нім відчувалась якась потаємна, ваблива сила. І мама, від злості, тому, що він на неї
не звертав уваги, вірніше, робив вигляд, що не звертає уваги, закохалася в нього, як
говорять, до самозабуття. Але характер свій вона спробувала показати й на ньому,
тобто повертіти ним, як іншими. Після одного з вечорів татко проводжав її глухими
кам'янобрудними вулицями, де сади, ламання ребер і взагалі всякі хуліганські витівки
із свинчатками й ножами. На півдорозі до будинку матері їх наздогнав фаетон з одним
із материних поклонників.
— Антоніно Дмитрівно! Сідайте, підвезу. Вона неуважно попрощалася з моїм
батьком, сіла в фаетон і поїхала, а батько залишився на самоті, серед жахливої, глухої
хуліганської ночі з шаленими бурями в душі. Наступного разу, після такого ж вечора,
батько проводжав мою матусю додому. Він привів її точно до того ж місця, де вона його
так покинула, попрощався з нею і сказав:
— А тепер, Антоніно Дмитрівно, можете йти самі. І мама з плачем побігла в ніч...
Потім вони помирилися.
Більш матуся не показувала свого характеру перед батьком.
Від'їжджаючи з Луганська, татусь сказав матері, яка гірко плакала:
— Через рік я повернуся, і якщо ти мене за цей час не розлюбиш, я одружусь на
тобі.
Мати вірно чекала його, вона забула про всіх своїх поклонників, нікого не помічала,
була, як уві сні, і так покохала його, так покохала, що, коли він повернувся, вона ще до
шлюбу належала йому...
Так що я — дитя першого кохання...
Вода. Страшний, широкий і неосяжний світ, що срібним маревом то підіймається до
мене, то даленіє, падає...
Я на руках у срібної од води мами...

Це вона то близько нахиляється до води, і мене майже з головою заливає її страшне
й блискуче срібло, то швидко підіймає мене вгору, до життя і золотого від сонця
сяйливого, синього неба... І тоді я заспокоююсь і замовкаю... перестаю кричать...
А моторошно-невідомий і в той же час такий дивнопринадний мерехтливий світ
тремтить, і переливається всіма кольорами райдуги, й широко лине ліворуч, кудись
униз, повний пахучої й холодної свіжості, весь обсипаний лазурними поцілунками
вітру.
Це моє перше вражіння життя.
Я не розумів слів і не знав, що той срібний, страшний і принадний світ зветься
рікою Дінцем, а те, в чому з сміхом плескотілись і дзвінко зойкали люди, — водою.
Далі я нічого не пам'ятаю.
Немов крізь невідому туманність я смутно й тихо летів угору... Ось туманності не
стало, і я йду з батьком і матір'ю через щось димне, прорізане на землі блискучими,
гострими й твердими смугами, об які стукотять каблуки моїх туфельок... Батько й мати
ведуть мене за руки. З правого боку підноситься багато великого, й відтіля, з якогось
грізно розкритого простору, виповзає чорна й грімлива потвора... Вона димно й тонко
кричить в осяйну, покриту темним, розірваним і швидким, вишину.
Мені страшно, і я дужче стискаю рученятами добрі і теплі руки татка й нені... Я
шукаю в них порятунку й вірю в нпх. Іду крізь жах з цією вірою й надією, що мене ніяка
сила не зачепить, бо зі мною мої могутні й непереможні татко й неня.
Це ми переходили залізницю з незліченного плетива рейок, з лівого боку була
станція Переїзна, з правого — Донецькі" й содовий завод, відкіля виповзала,
перетинаючи нам дорогу, заводська "кукушка" '. Ми ввійшли в щось зелене й хитливе,
повне гомону й шуму... Потім були якісь перепони, палки, щось кололо мені ноги, було
багато яркого кольорового і ароматного... Були якісь нори, а з нпх повилазили невідомі
чудні, округлі, зеленосмугасті й жовті звірятка з тугими, довгими, сухими й колючими
хвостами... Вони не рухалися і насторожено й хижо чекали... Я боязко обходив їх і
почував себе якось незвикле, незручно й нетривко...
Це ми ввійшли в ліс, а потім — на баштан. Те, що здавалося мені страшними й
невідомими звірятками, були кавуни, гарбузи й дині, а все ярке й кольорове — квіти.
Кололи мені ноги колючки, а до панчішок чіплялися реп'яхи.
Я бачу залиту янтарним морем проміння кімнату, з багряною підлогою, килимами
й картинами на стінах. У широко розчинені вікна, сковзаючись по хиткій лазурі шибок,
вживався шумливий, зелений день...
Співали птиці, й лунали дзвони... Вони лунали тонко й хрустально, неначе хто
ронив з неба співучі діаманти.
Мій дід п'є чай. Мені чудно, що він шклянку з подібним до вина напоєм повільно
підносить до губ, зрооить ковток, потім так же повільно ставить шклянку на стіл, і знов
підносить до губ, і знову ставить на стіл...
Мені хотілось, щоб він пив чай, не одриваючп шклянки од губ. Але він цього не
робив. Мабуть, чай був гарячий або він хотів продовжити смакову насолоду.

Взагалі я хотів, щоб усе робилося швидко. Потім знов туманність замкнулась.
Я прорвався крізь неї на Золотому руднику, де батько працював будівничим.
Ми йдемо полем. Батько й мати йдуть швидко і з обох боків, за руки, підіймають
мене вгору, і мені так весело і так гарно, що, коли вони мене поставлять на землю, я
благаю їх знов підіймати мене вгору... Це вражіння польоту так захоплювало мене, що
я весь завмирав од щастя і обертався на птицю... Довго мене підіймали то вгору, то
опускали вниз, і я переходив од радості до туги й навпаки. А потім татко переступив
через рівчак з лівого боку дорогії, простягнув руку до верби, зеленої й гомінкої, і зірвав
з неї... вареника з вишнями.
Вареник був такий смачний, соковитий і солодкий.
Мені був один рік.
Я потім часто просив татка піти зі мною до цієї верби за варениками.
Але татко чомусь цього не робив.
Я катався з сином інженера в дерев'яному ящику ца коліщатках. Я був за
пасажира, а він — за коня. Потім ящик зупинився, бо "кінь" захотів відпочити. Я почав
підводитись, а "кінь" в цю мить сіпнув... І мене боляче вдарило підборіддям об гострий
передній край ящика... Я плачу, а кров заливає мені шию і груди...
Ми їмо оселедця. І враз щось гостре й колюче застрягло мені в горлі... Я подавився
кісткою з оселедця, а мати, бліда-бліда, з чорними од розширених зіниць очима,
пальцем витягає мені з горла кістку... Я страшно кричу...
Мати врятувала мені життя.
Потім я :і;овго не міг їсти оселедців.
Це теж було на Золотім руднику.
А це — на Брянськім. Туманність вже зникла. Я розмовляв тільки російською
мовою, був гордий і самолюбивий, жорстокий і ніжний, вередливий і влюбливий. Любив
передражнювати мою тітку Клаву, що вічно крутилась перед дзеркалом, і показувати їй
за спиною язика, не розуміючи, що вона це бачила в дзеркалі.
І я думав, як вона могла це побачити своєю спиною, бо вона жалілась матері, а
мати за це мене била.
Мені дуже подобалось, коли одна смуглява й красива подруга матері брала мене
собі на коліна. Од неї так гарно пахло і вона була така уютна й хороша. Мені було вже
п'ять років. Я навіть був "великодержавним шовіністом" і називав татового брата в
других, що приїжджав до нас гостювати а Третьої Роси, і його батька, татового дядю,
негарним словом, коли мати просила мене їх цілувать.
А дядько й дід були бородаті, в кожухах і брудних чоботях, диміли смердючим
тютюном, були дуже високі, довговусі й плювали на килим, хоч мати й не дозволяла
цього робить, навпаки, коли вона їм казала, що так робити не слід, вони смачно, з
насолодою плювали, харкали й розтирали цю гидоту своїми намазаними дьогтем
чоботищами.
Мати мене питала:
— Сыночек, почему ты не хочешь поцеловать своего дедушку? Я відповідав:

— Потому что от него несет хохлом.
А мій братик Коля, кирпатенький, товстенький, в теплих панчішках, такий
ласкавий, трудолюбивий, послушливий і добрий, не гидував їх цілувати, дядька й діда.
Він пригортався до їхніх гігантських ніг в широких шароварах, заривав своє личко в
кожушину і казав:
— А я буду хохленком!
— О, це добра дитина, — говорив дід і любовно гладив Колину голівку своєю
величезною запорозькою ручищею.
— А це — чортеня, — сердито блискав він на мене суворими очима й штовхав у лоба
своїм страшним, майже в мою руку, пальцем, од якого я злякано одсахувався...
Я не розумів, що таке нужда, і погордливо дивився на бідно одягнених дітей.
У нас була кішка, а потім у неї з'явилось багато кошенят. Вони ранком дуже шуміли
і бігали по кімнаті, де ми спали. І в мене прокидалось страшне й солодке бажання
взяти ножа і всіх їх порізать... Але я не зробив цього. Я тільки кинув кішку в нужник у
дворі... Вона довго, довго так кричала, так страшно і жалісно, так одиноко і смертно,
що в мене серце розривалося з жалю, але кішечку так і не змогли врятувать.
А перед тим я під ганком, разом із Колею, замучив курку. Коля її тримав, а я крутив
їй голівку. Вона так покірно й приречено дивилась на мене своїми малюсінькими
чорними оченятами...
Мати сказала, що мене за це покарає бог. Я дуже боявся його. І коли, вже на селі,
веселі хлопчики йшли барвистою юрбою до церкви і запрошували мене, я не йшов з
ними. Я смутно і одиноко стояв осторонь їх веселої й щасливої дороги, а вони, сміючись
і перегукуючись, як дзвінкі і радісні птиці, проходили за ограду і йшли в широко
розкриті двері церкви з намальованими на них ангелами з огняними мечами в руках...
Там, де все залито сяйвом і звучить неземний прозорий хор, хор янголів, ходить бог в
золотих ризах... А мені туди не можна... Я ж грішник...
Я думав, що священик — це бог.
"Авдіторія", куди мати з своїми знайомими ходила на концерти... Сад... Музика...
Шахтарський посьолок. Зоряні вечори, повні дзвону гітар і поцілунків... Перед вікнами
дві чудні башти, а з них подихав в небо тихий, задумливий і багровий вогонь...
Естакади... Летючі сплетіння сталі на землі і в повітрі, маленькі паровозики, які з
веселим криком мчали з собою мініатюрні вагончики з вугіллям...
Ми часто ходили до Лозової Павлівки на базар у неділю. Маги купувала нам
іграшки.
Тільки дорога здавалась мені дуже довгою, степом і нагору, довга й колюча дорога.
Ми йшли по стерні, і вона дуже колола мені в п'яти. Татко мені показував, як треба
йти, щоб не кололо. Треба було сковзати ногами, майже не відриваючи їх од землі. І
тоді не кололо. Але я дуже стомлювався. Мені обридло триматись за юбку матері. Я ж
мужчина.
Але втома брала своє, і я знов чіплявся за юбку. Мати купила мені коника. Я
розмахую цим коником, і мені здається, що їду на нім верхи. Тоді втома проходила, і я

бадьоро крокував золотим, пахучим і повним багряних квітів степом.
Мати купила мені й Колі пальта з блискучими гудзиками. Я казав, що "буду
інженером", а Коля — "хохленком". Ще в пас була сестричка Зоя, світла й гостроока. Я
її дуже любив, а Колю чогось не любив і любив, але іноді, в тяжкі для нього й для мене
хвилини.
Ще в Третій Роті, де я часто любив передражнювати кахикання татового батька на
порозі його кабінету, у нас з'явилась Зоя... Якась чужа жінка показала нам її,
зморщену, червону, з роздертим од крику ротом, і сказала, що найшла її на капуснику і
зараз однесе її назад. Я плакав і благав її не робити цього. Я не знав, що таке "свято". Я
думав, що це — багато поличок, а на них усе — цукерки й пряники... Ще я не знав, що
значить "живий" і "мертвий".
Я любив ходити в поле і милуватись квітами, особливо багряно-синіми квітами
будяка, і любив придавлювати за животики чудні блакитні цвіточки, такі бархатні й
добрі, а вони, коли їх придавити за животик, широко одкривали свої ласкаві, золоті
ротики... Ще я любив дивитись на зорю після заходу сонця і кидать камінці в срібні
води ставка... Я кину камінець, а він булькне, і після нього довго що йдуть по золотій
вечірній воді за колами кола, все ширше й ширше, а потім зникають, і вода знов стає
спокійною, темною і тихою... Я питав у матері:
— Куда деваются камушки, и отчего от них идут круги по воде, а потом исчезают?
Мені було неприємно, що коли обріжеш пальця, так довго йде кров і її трудно
спинити...
Я питав у матері:
— Почему бог сделал человека таким непрочным? Мати казала:
— Сыночек! Ты мне задаешь такие вопросы, что я на них и ответить не могу.
Одного разу я стояв коло жовтого, залитого сонячним сяйвом погреба, і до мене, в
наш двір, просто, привітно й спокійно зайшов стрункий, смуглявий, гарненький
хлопчик. Я дуже полюбив його, і ми стали дружити. Це був син рудничого фельдшера
Коля Канарейкін.
Тільки коли він довго не приходив до мене, так я за те, що він мучив мене
чеканням, бив його довгою лозиною.
Ще мені було дуже інтересно і красиво ходити з моею ровесницею, дочкою кучера,
в поле, де ми грали в крем'яшки, ловили метеликів. Я любив дивитись, як вона тонкими
й ніжними пальчиками сплітала віночки з польових квітів для себе й для мене.
Вечорами повз вікпа проходили п'яні шахтарі й співали пісню про доктора Лойку,
якого вони дуже любили:
Доктор Лойка, он все знает, От всех болезней излечает.
А наша служпиця Поля виходила до них назустріч, і її обнімав у нас за сараєм
красивий і веселий коногон Шаповалов.
Він часто бував у нас на кухні, внизу, куди я, в одкриту ляду, коли надходив час,
дзвінко й владно кричав:
— Поля! Подавай обеді

Мені дуже подобалось так кричати.
А Поля теж була хороша штучка. Вона свойому Вані смажила картоплю так, що та
аж кипіла в маслі, а нам до столу подавала майже суху.
За це Ваня часто бив її, за любов і картоплю в маслі. Це він так виявляв до неї свою
"подяку".
І татко й мати, а іноді й їх знайомі, ледве втихомирювали буйного й п'яного Ваню.
Вони його зв'язували, а він плакав, лаявся, називав Полю нехорошими словами і часто,
разом із плювками в її лице, незрозумілим словом:
— Изменщица!
А Поля. з розпатланим волоссям, в синцях і розірваній кофточці, довгими чорними
косами витирала йому сльози, плакала й цілувала зв'язані руки й ноги, а він, під її
поцілунками, тільки стогнав, скреготів зубами і страшно крутив налитими кров'ю
очима, що майже вилазили з орбіт...
А потім вони мирились і, мов нічого не було, знов солодко цілувалися за сараєм, а
Поля кудкудахтала, як курка, якій я одкрутив голівку, задихалась і переривчастим
шепотом питала:
— Вань, а Вань! Когда ж мьі поженимся?
— Подожди: вот я заработаю денег, справлю себе спинжак и ботинки на рантах...
Куплю гармошку и корову, выпишу мать, и тогда будем все вместе, — відповідав Ваня
сухим басом і чомусь захлинався.
Соня, дочка кучера, коли ми ходили в поле, теж питала мене (ми з нею часто
підглядали, як Поля з Ванею цілувались):
— Вов, а Вов! Когда же мы поженимся? Я відповідав їй, як Ваня, хрипким і
переривчастим "басом":
— Погоди, вот я заработаю много денег, справлю себе спинжак, куплю гармошку и
корову, а потом сядем на ту корову и убежим.
Іноді вечорами у нас збирались гості, грали на гітарі, пили горілку, потім грали в
преферанс і показували фокуси. А один худий і довгий конторщик ходив на руках і
майже діставав до стелі ногами. Це було дуже смішно. Всі сміялись і аплодували йому.
Тільки мені не подобалось, що коли він їв, то витирав куточки рота шматочком
хліба, а потім посилав їх собі за вуса. Мені було гидко на це дивитись...
Мені дуже подобались пісні, що їх співали мати й гості.
Особливо любив я старовинну, козацьку, якої матір навчив донський офіцер:
По дороге пыль клубится, Слышны выстрелы порой... Из набега ой-да удалого Едут
все донцы домой!
Я уявляв їх, буйних і запорошених, чорних як циган од сонця й вітру, з кашкетами
набакир, чорними й золотими чубами, розпатланими од бігу баских коней, що почули
запах батьківщини й солодкого відпочинку.
Вони мчать і стріляють на скаку. Весела золота ватага, вся обвішана награбованим
золотом і зброєю, на якій запеклась кров чужинців... Я не любив їх за розбійні справи,
але вони мені подобались тому, що були хоробрі й красиві, як той чорновусий донський

офіцер, що був закоханий в мою матір і дуже подобався їй... Але мати в ньому
розчарувалась, бо батько їй сказав, що в тонких губах донського красеня є щось
єхидне...
Не допомогла офіцеру й донська пісня, в якій мені особливо подобалось місце, де
говориться, що
Лишь один казак не весел..."
Смутно і самотньо їде він осторонь товаришів, на чужому коні, з пониклим чолом...
Товариші його питають, чому він такий невеселий:
Аль турчанкой ты пленился
в басурманском во краю...
А козак їм відповідає:
Это горе — нам не горе,
Мы привыкли в горе жить,
Чтоб по ветреной девчонке
Сокрушаться и тужить.
Він тужив не за коханою, а за своїм вірним другом, бойовим конем, убитим злою
турецькою кулею... Ще я любив, коли мати співала циганських пісень:
Положите мне золота в ручку, и всю правду я вам расскажу, — про ворожку, що
"неведомых духов царила" і їй "власть прорицанья дана", про цигана:
Лишь один цыган не пьет, не гуляет, он да па цыганку скоса поглядает...
Я любив все, що співали мати й гості. І про моряка:
"Лет семнадцать по неволе моряк все плавал по волнам...", і "Разлука ты, разлука,
чужая сторона, никто нас не разлучит, ни солнце, ни луна..." Особливо слова:
Моя рука писала,
не знала, для кого,
а сердце подсказало:
для друга своего...
і "Помнишь ли, милая, ветви тенистые, ивы над сонным прудом...", і "Любила меня
мать, уважала, что я ненаглядная дочь. А дочь ее с милым убежала в осеннюю, темную
ночь..."
А батько додавав: "Тир-дир-точь, тир-дир-точь..." Ці пісні дзвеніли або в залитій
лагідним сяйвом широкій, з високими вікнами кімнаті, або в степу, в таємному світлі
вогнища і в голубому й далекому мигтінні зірок, під задумливий дзвін гітари в чарівних
руках татка, що співав задушевним бархатним баритоном.
Коли батько та їх гості, жінки й чоловіки, співали пісень, то їх обличчя ставали
якимись особливими, гарними й задушевними, неначе тихий геній добра благословляв
білими крилами чудесні душі стомлених трударів нашої землі... У жінок тремтіли
сльозп на довгих і сумних віях, а чоловіки були бліді, неначе їм чогось було жалко і
перед кимсь соромно, і вони тоді ставали особливо гарними, і я їх усіх любив, навіть
того довгого і худого, що витирав губи шматочками хліба... Він же був не винен, що в
нього така дурна звичка. І моя дитяча душа, повна восторгу пісні і всепрощення, готова

була обняти весь світ, з усім добрим і злим... Для мене тоді все зле пропадало і
залишалось тільки добре... Я одійду од людей, ляжу на пахучу траву, дивлюсь на далекі
зорі, про які мені мати казала, що це "очі янголів", і плачу, плачу... Після сліз мені
ставало так легко і тихо на душі... Я наче виростав і летів у зоряні світи, що скажено
мчать у вічність, а за спиною в мене шуміли могучі, на все небо, крила... І завжди після
таких "польових каш" з костром, музикою й піснями, я не пам'ятав, як опинявся в
свойому теплому і уютному ліжку, і прокидався під радісне щебетання птиць за вікном,
весь осипаний золотим дощем ранкових променів сонця...
До нас приїхали з Воронежа мамині брати Костя й Льоня. Костя був кучерявий,
красивий і балакучий, а Льоня кирпатий і злий. Вони часто сперечались. Костя був
розумніший, і Льоня, коли в нього не ставало слів і взагалі нічим не міг аргументувати,
так він хватав Костю за груди своїми злими й дужими руками і бив мого кучерявого
дядю спиною й головою об стіну. Так завжди сварка увінчувалась "перемогою" дяді
Льоні.
Вони наговорили моїм батькам стільки казок про багате життя на Кавказі, що
батько взяв в конторі "рощот", 1 ми виїхали...
Перед виїздом мати продала всі меблі, а я бігав за речами, що їх виносили
назавжди чужі люди з наших опустілих кімнат...
Особливо я плакав за рукомийником і все благав матір, щоб вона хоч його не
продавала... А мати, бліда, з затислими, побілілими губами, нічого мені не відповідала і
ходила по кімнатах, як чорна й гнівна судьба...
Я назавжди прощався з моїм дорогим рудником, Лозовою Павлівкою, станцією
Алмазною, рейками, вагончиками, квітами, ставком і зорями. Зорями мого золотого
дитинства, мого безжурного життя, Колею Канарейкіним і заплаканою Сонею.
Була осінь, але не пізня, а тиха, золота і печальна...
Вечірнє проміння заливало безмежні простори донецьких степів, а ми з Сонею все
йшли і йшли в погасаюче небо...
Ми пройшли повз лікарню й ряди красивих будинків, що здіймались у вишину, з
вікнами, залитими кров'ю зорі... Десь за одним із цих кривавих вікон плаче мій
смуглявий друг Коля (я з ним уже попрощався), а ми йдемо, маленькі й самотні, у
великому, повному сліз світі... Сліз мого прощання з першою дитячою любов'ю і
життям, яке потім буде мені тільки снитись...
II.
Все гуркоче й строкато пролітає мимо розчиненого вікна вагона, а далі кружляв
плавно й повільно...
Вітер шумить і віє мені в лице, а я хочу, щоб поїзд летів усе швидше й швидше... Я
висовуюсь із вікна лицем до бігу поїзда і всім тілом і бажанням наче підганяю його...
Батько на кожній зупинці виходив, щоб купити нам ласощів або за водою, а більше
— випити горілки.
Я дуже хвилювався, що поїзд піде без татка, плакав, а Коля мене заспокоював:
— Не плачь... Папа скоро прийдет, он пошел прогнать курицу.

Я ніяк не міг заспокоїтись... Мені здавалось, що татунь відстав од поїзда... Що ось
він стоїть одинокий в страшному й невідомому полі... І мені так жалко, так жалко за
ним, що нестримні ридання стискають мені горло і сльози заливають щоки...
А коли татко приходив, я заспокоювався... І так було всю дорогу.
Кавказ...
Ніч.
Поїзд їде берегом моря... Воно глухо й грізно шумить і б'ється за вікнами, а перед
нами туманно біжить в гору кам'яна стіна, хвиляста й страшна...
Це — гора Арарат.
Черкешенки, під чорними чадрами, все плачуть і плачуть, ниють печально і
страшно... Це вони так співають, як мені сказала мати.
Перед тим на одній шумливій станції була пересадка. Підійшов поїзд. Я стояв у
метушливій і тривожній юрбі. Ударив другий дзвінок, а в вагон ще не пускають. Жах
охопив мою душу... Я сплеснув руками і повним одчаю голосом закричав:
— Ой боже ж, мы опоздаем!
Всі здригнули й глянули на мене...
Це було як електричний ток...
Нам дали дорогу, і ми перші ввійшли до вагона.
Я дуже сподобався одному красивому грузину з чорними, неначе налитими
дьогтем, очима...
Він мені на кожній зупинці купував масу східних солодощів.
Особливо мені сподобались гранати.
Грузин часто брав мене собі на коліна й навчав рахувати по-їхньому до п'яти:
— Эрти, ори, сами, охти, хути...
Але матері чомусь не сподобалась дружба грузина зі мною. І коли він пішов на
одній із зупинок за новою порцією ласощів, вона сховала мене на верхній полиці.
Грузин прийшов, а мати сказала йому, що я в другому кінці поїзда.
Він кілька разів оббігав весь состав, все шукав мене, і, пробігаючи повз наше купе,
тривожно заглядав у нього й стурбовано питав:
— Дэ Волода?..
Мата казала, що мене нема, і грузин бігав як навіжений. по всіх вагонах і кричав:
— Вы нэ видэл такой смуглый, хорошенкий малчик?.. Йому відповідали сміхом, і він
біг далі. Нарешті його розпачливі крики замовкли. Мабуть, він зійшов ва своїй станції. І
мати дозволила мені бути на нижній полиці і знову дивитись у вікно... Поміж немов
розчахненої гори я вперше побачив море. Воно чомусь було як спній мур, не лежало
плескато, а синіло, як стіна гігантського будинку... І я думав, як же в ньому плавать?..
Мабуть, дряпатись нагору, а потім, як на санях, летіти вниз... Але так можна розбитись
об гостре каміння...
Ми швидко наближались до моря, і воно поволі лягало синьо й широко...
Над поїздом звисали величезні й страшні кам'яні брили, що. наче на ниточці,
тримались на могутніх боках гір, і мені здавалось, що вони ось-ось упадуть на нас і

роздушать, як комашню...
Але брили не падали на нас, і поїзд з важким гуркотом пролітав під ними...
Ми їхали до містечка Кульпи, де жив мамин брат у других Радя Локотош 1, який
був там приставом.
Вночі до нашого вагона зайшло два горянина. Батько й син. Батько був весь неначе
мідний, з оголеними волохатими грудьми. Він у великій лахматій шапці, а син
одягнений в якесь лахміття, смуглявий і чорноокий. Це були діти злиднів, але чимось
буйним, диким і гордим віяло од них... Вони внесли до нашого вагона гори з їх грізними
скелями, шумливими й швидкими річками, вічним лементом листя і співом птиць, з їх
хмарами і орлами...
Ми з хлопчиком одразу ж подружили.
Він на мене казав: "Якші".
Мені з'ясували, що це значить "красивий, гарний". А "яман" значить —
"некрасивий, поганий".
Хлопчик був схожий на мене, тільки він був дужчий, і очі йому палали огнем його
батьківщини, Кавказу, грізного й похмурого, в вічних снігах і туманах, повних сонця,
вітру й волі.
Після поїзда ми їхали бричкою сто кілометрів до Кульпи — їхали багряною і
нескінченною пустелею...
Перед нами синіла близька гора, так близько, що, здавалось, до неї можна було
доторкнутись рукою...
А ми їхали до цієї горп, що так близько і казково синіла перед нами, сто
кілометрів...
Таке прозоре повітря було на Кавказі.
Довга і порохлива була дорога. Іноді з ям, обабіч неї, вибігали навстрічу нам
обідрані, смугляві й чорноволосі, подібні до циганчат діти, кричали щось незрозуміле і
грозили нам услід чорними, худенькими кулачками...
Ми гриміли повз них, а вони довго ще бігли за нами і тоненько й протяжно кричали
щось люте, і все грозили, поволі даленіючи, їх маленькі фігурки...
Я не сердився на них, мені було до сліз жалко за ними, що вони живуть в ямах, такі
худенькі й обідрані, за те, що в них такі рідні очі...
Нарешті ми в'їхали до Кульпи.
На ганку стояв дядько з черкесами і щось з ними по-їхньо.чу розмовляв. Він був у
черкесці, високий, стрункий і красивий, з пишною, роздвоєною золотою борідкою.
Горянії стояли круг нього в чорних бурках і папахах, як похмурі орли, і кинджали
їх, у срібних піхвах, холодно й грізно блищали на сонці...
Дядько Радя був дуже добрий і простий. Він міг задурно брати рибу в горян, але
цього не робив і платив гроші. Його кімнати були обвішані килимами, а на них висіли
красиво вигнуті шаблюки і взагалі всіляка зброя...
У нього був лакей, що ходив як тінь і в точно визначену годину нечутно з'являвся в
кімнаті і монотонно говорив: "Улжін гатов..."

Я любив сидіти біля вікна і дивитись на червоні гори за його голубими шибками...
Гори були дуже близько, а з їх боків тонко й жалісно здіймались у небо сині завитки
диму з ям, в яких жили люди...
Повз вікон часто проходили верблюди, вони хитали добрими й покірними головами
на волохатих і витягнутих шиях, неначе здоровкались зі мною, і дзвеніли маленькимії
круглими дзвониками... Довгими караванами кожний день вони проходили повз вікна...
І іноді проїжджав па гору маленьким ішаком, худеньким і довговухим, величезний,
гладкий і пузатий горянин. Його ноги майже волочились по землі, і бідний ішачок ліз з
останніх сил на гору, а гладкий горянин іще, мабуть, щоб ішачкові було важче, гойдав
своїми ногами. Мені було жалко бідненького ішачка. А гладкого горянина я ненавидів
за його пухкі й масні од жиру щоки, за веселі пісні, що він наспівував, роздуваючи од
напруги своє жирне й чорне горло і не звертав жодної уваги на страждання бідного
четвероногого мученика.
У мене був охоронець з кинджалом.
А раз до мене прийшов його маленький брат-горянин і повів показувати Кульпи. Ми
ходили з ним по лабіринту вузеньких і кривих вулочок, а з боків були глиняні, з
плескатими покрівлями саклі. На саклях паслись кози і спали жінки і діти.
Ми ввійшли до саклі, де жив хлопчик. На долівці покотом лежали його рідні, і їх
голови були замотані рушниками. Я думав, що хтось їм попровалював голови і вони
обв'язали їх і лежали хворі. А вони просто відпочивали, і голови їм були не провалені і
обмотані не рушниками, а чалмами. Це такі головні убори. Я потім узнав про те. А тоді
мені їх було дуже жалко.
Я спитав хлопчика:
— Отчего они спят?
— От голода, — відповів хлопчик і подивився на мене сухими, гарячими, голодними,
бездонними й гнівними очима...
У дядька на столиках було дуже багато різних красивих речей з хрусталя й гірської
кристалічної солі. Я завжди питав у нього дозволу, коли хотів що взяти з його чудесних
столиків. А Коля не питав дозволу у нього, а просто брав. Дядькові подобалось, що я
завжди питав у нього дозволу, і не подобалось, що Коля все робив, як йому хотілось,
наче дядька зовсім і не було на світі. Коля не любив його, і він відповідав йому тим же.
А мене він дуже любив.
Часто він голубив мене, пригортав до себе і, дивлячись мені в очі, казав мамі:
— З цього хлопчика вийде щось велике... Він вирішив узяти мене на виховання, бо
був нежонатий.
Мати погодилась, а потім уся в сльозах повернулась і забрала мене в дядька. Він
подарував мені на прощання шаблюку. Вона була довга, вища за мене, на шумливому
вокзалі, повнім жінок у чадрах, що все хиталися і щось мурмотіли, батько продав за
четвертак дядьків подарунок і випив за його здоров'я горілки, а я — гірких сліз.
Баку...
Ми стоїмо з батьком на березі Каспійського моря, біля великого мідного якоря,

вритого в землю. Я дивився на море як на величезну і безкінечну бурхливу
вітряносиню гору...
Хвилі добігали майже до моїх ніг і залишали на піску срібні волани ажурної піни...
В порту було багато кораблів з шумливим гаєм вітрил, і воии дуже хитались, а од
берега одходив і повільно дерся на синю і гуркітливу гору моря білий і красивий, як
місто, пароплав. І далеко-далеко, як блакитні метелики, були розкидані в розпеченій
синяві неба кораблі...
Ми з татком ходили безкінечними вузькими й заплутаними вулицями Баку, і мені
було дивно, що він ні в кого не питає дороги і все знає, куди йти, на що дивитись...
Мати казала, що Баку — це "город міліонерів". Ще вона казала, що в Баку продають
сніг...
Ми там жили цілий місяць у готелі і платили по карбованцю в день за номер. Мені
здавалось, що це дуже великі гроші.
Матері не сподобався Кавказ, бо вона боялася "розбійників", як вона казала, а
насправді її, як і батька, туга за батьківщиною примусили покинути цей чудовий край і
повернутись на димний, суворий, але рідний Донбас.
III.
Це був уже не Брянський Рудник, а село Чутине. Чудно й дико мені було жити на
селі. У мене була червона сорочка, а хлопці були вредні і дуже бились, і собаки теж
були дуже вредні. Ми жили в незвиклій нужді, на чужій квартирі, і я грався з братиком
і сестрою на глиняній і колючій печі. Мати часто плакала, а батька майже завжди не
було вдома.
Він приходив рідко, стомлений і зліш. Все шукав роботи і не знаходив її. Він став
багато пити. А коли нап'ється, стає блідий-блідий і все мовчить.
Мати часто сумно співала:
Потихесеньку, помалесеньку,
мої дітки, йдіть...
Спить п'яниця в рубленій коморі,
глядіть його та не розбудіть...
І далі:
Ой п'япиця та не робітниця,
день і нічку п'є,
а як прийде із корчми додому,
мене, молодую, б'є...
П'яний батько хрипко й з тяжкими перервами дихає на ліжку, а голос матері
жалісно чайкою б'ється в бідній і сумній хаті і тремтить сльозами:
Спить п'яниця в рубленій коморі, глядіть його та не розбудіть...
Особливо я любив, коли мати співала:
Місяць з хмари виглядає,
світить у хатину...
А там жінка молодая

колише дитину...
Або батько:
Віє вітер, ще й буйнесенький,
та на той садок зеленесенький...
А у тім садку живе удова,
а в тії вдови — дочка молода...
Ми пішли з Колею за село і забрели на чужий баштан. Нам дуже подобалось
блукати золотим лісом кукурудзи. Та якийсь страшний дядько, мабуть, хазяїн або його
син — худий, високий, чорний і в золотому брилі — наскочив на нас і почав лаятись. Я
перелякався і втік. А Колічка залишився з цим страшним дядьком. Я одбіг далеко, а
потім зупинився. Мені стало дуже соромно, що Колічка не втік, а я втік. І ще я думав,
що дядько вбиває Колічку, і моє серце обливалось кров'ю і жахом.
Я сумно й лякливо повертався назад і побачив, що мені назустріч, немов нічого й
не було, ідуть Коля і страшний хазяїн баштана. Колічка радісно кричав і кликав мене
до себе, а "страшний" дядько був зовсім не страшний і привітно мені усміхався.
Я наче проснувся од жахливого сну, коли побачив, що братик живий.
Ми знов повернулись до Третьої Роти і жили в нашого родича, залізняка Удовенка.
Раз батько напився п'яний і посварився з матір'ю, а потім вигнав її і заложив двері
міцною палицею, щоб мати не могла одчинить.
Коля був на печі, а я лежав коло п'яного батька і боявся поворухнутись, щоб не
потривожить його сну. Я любив його і був сердитий на матір, що вона його лаяла. Мати
в холодних сінях жалісно просила, щоб я їй одчинив двері. Але я цього не зробив і не
дозволяв зробити Колі.
Колічка все заспокоював маму, щоб вона почекала, коли я засну, і тоді він одчине
їй двері.
Нарешті я заснув.
Крізь чуйний, злий і тривожний сон я почув якесь сопіння, потім щось луснуло, і
хтось тяжко упав на долівку. Це Коля усім своїм маленьким тільцем повиснув на палиці
і переломив її. Він тільки крикнув:
— Чуть-чуть не упал!
Це була в нього гака звичка — завжди, коли він падав, то чомусь радісно кричав:
— Чуть-чуть не упал!
Це він так казав, щоб мати не хвилювалась, що йому боляче. Вів дуже любив матір і
не дозволяв їй прибирати у кімнаті і все робив сам. Він плакав, коли мати не дозволяла
йому це робити.
Син моєї тітки Раші Холоденко, Улян, часто бив мене. Це в нього ввійшло майже в
систему. Раз він мене бив, а Коля, вдвічі менший за нього, терпів, терпів, а потім як
підскочить до Уляна, як закричить на нього:
— До яких пір ти будеш бити мого брата? — та як лусне його в ніс, так, що в того
чвиркнула кров, і ніс на моїх очах став синім і розпух, як груша...
А Колічка, як гнівна молнія, в'ється круг Уляна і молотить його залізними од

справедливої злоби кулачками і в боки, і в живіт... А потім з усього розмаху шибонув
під ложечку так, що Улян охнув і без дихання джвакнувся в пил...
IV.
Юзівка 1.
Ми жили в маминої подруги. В такій же квартирі, що була в нас на Брянському
Руднику. Повз вікон часто пробігали веселі англійські діти в твердих, білих,
накрохмалених комірцях, з галстуками і в мужських сюртуках, тільки штанці в них були
до колін, ну, панчіхи й штиблети. Вони були в окулярах, не всі, звичайно, дуже
чистенькі, пихаті, нікого не помічали, на нас дивились як на щось не варто уваги і
гелготіли як гуси...
У маминої подруги було двоє дітей. Вони лежали в другій кімнаті, хворі на
скарлатину. Ми бідно жили, а хворі хлопчики не їли своїх булочок і оддавали нам а
Колего. Вони тільки надкусували їх, а ми з Колею доїдали.
І от одного разу, коли я проснувся, мати сказала, що Коля захворів.
Він лежав на підлозі і жалісно дивився своїми темними, добрими, бархатними
очима і тихенько стогнав...
Я сказав:
— А... Это он так, представляется...
Ми завжди, коли хотіли, щоб мати давала нам їсти більше і краще, по черзі
"хворіли". А мати завжди таких "болящих" краще годувала і давала більше солодкого.
Але Коля не "представлявся".
Прийшов високий, красивий і огрядний, в пенсне, бородатий військовий лікар.
Він оглерів Колю і сказав, що в нього скарлатина.
Колю поклали на ліжко. Він був весь червоний і гарячий... Лікар кілька разів
приходив і сумно дивився на Колічку, давав йому ліки, але ліки не допомагали.
На третій день, вранці, Коля почав умирати.
Він дуже любив маму і все просив її не відходити од нього. Мати нахилялась над
ним, а він дивився на неї вже мутними оченятами і все знімав у неї з волосся на
потилиці якісь "катушки"...
Перед смертю він попросив умитись, умився, потім попросив ікону Козельської
божої матері, перехрестився, поцілував її й ліг... І ще він попросив, щоб його поклали
на підлогу.
Його поклали... Мати дуже плакала, а Коля, щоб вона не плакала, навіть
стримувався, щоб не стогнати... Так він її любив...
А батько втік... Він не міг бачити останніх мук свого синочка. Коля вмер уночі.
Він як живий лежав у великій кімнаті, і з його носика виглядала срібна піна...
На його пухкеньких ніжках були теплі панчішки й туфельки.
Я не вірив, що він умер, мені здавалось, що ось він зараз підведеться, одкриє свої
бархатні очі під густими й довгими, красиво загнутими віями, і скаже: "А я буду
хохленком!" Але Колічка тихо і срібно лежав перед нами...
А потім його везли по місту на дрогах, в білій, пепофарбованій труні, а ми йшли за

нею...
Байдуже диміли труби, проходили чужі, жорстокі в своїй байдужості люди, а ми все
йшли і йшли за білою труною Колічки, йшли і плакали...
Потім ми в'їхали на цвинтар, і чужі люди опустили труну Колічки в яму і засипали
землею.
Хрест на могилі братика був теж, як і його труна, білий, непофарбований.
Потім, коли ми від'їжджали з Юзівки, прийшли на Колину могилку прощатися з
ним.
Мама дуже плакала, а татко став навколішки біля могили, і з його очей капали
дрібні, дрібні сльози, як осінній дощик, що мжичив над нами...
Ми їхали, а за нами ще довго було видно хреста над могилою Колічки...
Ох, то не хрестик, то Колічка простягав услід за нами свої бліді, дорогі й
неповоротні руки...
Як я потім картав себе за те, що був не ласкавий з Колею, що іноді бив його... Як би
я тепер любив його, боронив од хлопців і собак!
V.
Села, все села... Іноді рудники... Але рудники — як бистролетні сни, рідні й
неповторні... І шахти, кліті, стволи, шахтарі, запах милого дитинства од вугільної руди,
рейок, сиве мелькотіння вагонеток і "страданье", срібний плач або буйний розгул
золотих ладів під п'яними пальцями коногона, чубатого й одчайдушного.
Татко працював на рудниках більше креслярем, іноді шахтарем, а на селах
учителював, був і сільським писарем. Працював і землеміром, а в основному —
сільським адвокатом, писав селянам "прошения", починаючи од волосної управи і
кінчаючи царем. Але про це потім.
На Кавказі я захворів на малярію, і вона мене часто трусила.
Але ще до малярії я щороку по п'ять днів хворів якоюсь чудною хворобою.
Ранком, після туманного й тяжкого сну, я прокидався якийсь кволий і сам не свій.
Все зліва направо бігло перед моїми очима... Весь світ кудись безперервно линув... Я не
міг ходити, а лежать було мукою, бо це мене не позбавляло од головокружіння, хоч
трохи й послаблювало його... Я затуляв очі, але це не допомагало... Я ніби
провалювався в якісь перетинаючі одна одну безодні, ніби розпадався на шматки,
хмарно й гойдливо... Нічого не міг їсти. Все йшло назад... Часто мене тошнило...
На п'ятий день я прокидався без головокружінь, але не міг швидко повертатись,
особливо ліворуч, коли я так робив, то падав на землю... Доводилося повертатися всім
тілом, тихо, тихо. Ліва половина голови в мене була завжди якась туманна...
Коли мені був один рік, мене поклювало стадо гусей. Служниця залишила мене
одного на подвір'ї, а сама пішла до хлопців на вулицю. Я, мабуть, лежав на правім боці.
Гуси мене клювали все в голову, все в голову... Я не кричав... І про це нічого' не
пам'ятаю... Це з слів матері.
Вся ліва половина голови в мене була після нападу гусей в моргулях завбільшки з
голубине яйце...

А двох років я обварився до пояса кип'ятком. Це я пам'ятаю. Я стояв у низькому
коридорі, а за спиною в мене служниця поставила мідний таз, повний кип'ятку. В цей
час по коридору проходив татко. Я чемно дав йому дорогу, одступив на крок і... сів у
таз з кип'ятком...
Немов крізь страшний гарячий туман бачу все це... Татко ШБИДКО рве на мені
чорні бархатні штанці, а мати рве на собі волосся і то підіймає, то опускає руки. Крику
її я нг чув... Це було як у сні...
А далі — тьма...
Далі — з слів матері.
Лікував мене наш третяротський фельдшер Трохим Іванович.
Я обварився так, що залишився останній слой кожі, за яким, якби зліз і він, була
смерть.
Мати платила фельдшеру (щоб не знала бабуся) щоденно по карбованцю за візит, а
бабуся (щоб не знала мати) давала стільки ж.
Він підсипав до моєї мазі якоїсь гидоти, що викликала знов запалювальний процес,
і я трохи не вмер.
Батьки дали лікареві на аналіз цю мазь, і після аналізу стала ясною причина, що
трохи не загубила мене. Фельдшера прогнали.
А ще до того бабуся, яка часто сварилася з мамою, щоб дати їй зрозуміти, що
значить любов до сина і тривога за ним, взяла мене, закутаного в пелюшки, коли мати
кудись ходила, і засунула в темний далекий куток під кровать...
Мати трохи не вмерла од жаху, бо ніде не могла мене знайти. Вона шукала цілий
день, а я весь цей час лежав на голій і холодній підлозі...
Мати потім ніяк не могла собі з'ясувати, чому я цілих шість місяців безперервно
кричав, і вона нічим не могла мене заспокоїти.
Ну, звичайно, це в мене був ревматизм. На Брянському руднику, перед сном, у
мене часто ламало ноги, і мама робила мені масаж, натираючи їх лампадним маслом
або керосином; потім закутувала Їх теплою вовняною хусткою...
Отже, мені пощастило.
Перед тим, як потрапити на село, ми приїхали в Харків. Жили на Потинській
вулиці, 110. Нам дав притулок дідусь по матері. А дідуся по батькові вже не було. У
маминого батька було дві дочки й три сини: Клава, Ніна, Льоня, Костя і Ваня.
Дідусь часто випивав, і тоді він ставав буйним. Жахливо лаявся з бабусею і дітьми, з
мамою — теж. На мене ці сварки діяли, як грози без грому... Вони безперервними
блискавицями палили мою душу... Це було дуже часто.
Тільки мені було дивно, що вони всі лаються і лаються, а не б'ються... Це було
жахливо — чекання бійки, напевне, з сокирами і т. ін.
Я, тремтячи від жаху, все чекав, коли ж почнуть битися... А вони не бились і тільки
лаялись як попало... Кімната сповнювалась нервовою бурею, і ця буря рвала моє
серденько на шматки. Це — як перед пострілом. Не такий страшний постріл, як його
чекання.

Вони були жахливі неврастеніки, крім мого татуся. Всі, як туго натягнуті струни,
дивно напружені і повні погрожуючого дзвону, що ось-ось порвуться...
Я бігав на вулицю і на шумливих яскравих тротуарах співав з хлопчаками:
Вставай, піднімайся, робочий народ!..
Тільки, замість "крик мести народной", ми співали:
"крицместер народный".
Це був 1905 рік.
Дядя Ваня вчився у жерстяній майстерні, проте мріяв стати машиністом. Ще
маленьким він співав:
Тут, тут поезд стоит пять мипут.
Його мрія здійснилася.
Але про це потім.
А коли ми повернулися в село, в рідну Третю Роту, я бачив робітничу і селянську
маніфестацію.
Через майдан, на Червону вулицю йшли статечні молоді хлопці в піджаках і
яскраво начищених чоботях.
Вони йшли повільно і співали:
А у Питере, на троне,
сидит чучело в короне...
Вони співали протії царя.
А поліцаї поховалися.
Робітники йшли до содового заводу...
Так і стоїть вона в моїх очах, ця яскрава, смілива й спокійна, що нікого не боїться,
маніфестація.
Я тоді не розумів, навіщо це робиться, але мені подобалось море людей у яскравих
від сонця сорочках, підперезаних красивими шнурками з китицями. Вони йшли, твердо
ставлячи ноги на запилену літню землю, ці світлі і до сліз рідні мені господарі нашої
землі.
Мама говорила, що вони йдуть завойовувати свободу, а у татуся очі були світлісвітлі, як у орла, коли він дивиться на сонце.
VI.
Харків, знову Харків...
Він нескінченно широкий і шумливий.
Я вже ходжу в школу.
Неділя.
Вчителька веде нас дивитись "туманні картини"... Ми довго, довго йшли. Я дуже
стомився. Нарешті ми прийшли в широку залу. Стемніло. Потім — яскраво, на екрані
бігали маленькі чорні чоловічки, і нам було far смішно. Потім усе зникло, як золотий і
красивий сон, і "туманні картини", і школа.
Іноді ми жили в містах, але недовго.
В Луганську я стрибав униз головою із залізного мосту, біля Гартманського заводу,

в річку Луганку. У Воронежі бився навкулачки з хлопчиками, які сміялися з того, що я
замість "арбуз" говорю "кавун", а на селі хлопчаки сміялись, що я, приїхавши з
Воронежа, говорив замість "а що ж" — "дьік што"...
Зате у Воронежі я навчився кататися на санчатах не сидячії, а лежачи на животі, і
правити не каблуками, а носками. Цього ніхто не вмів, і я був герой. Злітав на санчатах
там, де ніхто не міг.
Любив кататися із заводської гори, на доріжці, якою ходили робітники, спускався
по ній аж до залізничного насипу. Я лечу, а повз мене мелькають стовпці, мелькає
смерть...
Із страшенною швидкістю я пролітав, обминаючи чавунний кран, із якого брали
воду, і летів прямо до насипу. Біля крана розливали воду, і вона замерзала. Поступово
вона мерзлим покровом розляглася навколо нього. Санчата в мене були на залізних,
гострих і блискучих від вживання полозках. Я лечу з гори. Швидко наближається
чавунний кран. Хочу його об'їхати. Але полозки на замерзлій воді сковзаються, і
санчата летять прямо на чавунну колонку крана...
Ще трохи, і голова моя розлетиться вщент.
До крана лишається кілька метрів.
Я розжав руки і випустив з-під себе санчата.
Вони помчали переді мною, вдарилися об кран і відлетіли вбік.
А я теж з шаленою швидкістю, сковзаючи животом по кризі, налетів на кран і
вдарився об нього витягнутими перед головою руками, щоб пом'якшити удар і
захистити голову. Руки мої м'яко вперлися в холодний чавун і зігнулися так, що лише
доторкнувся головою до крана.
Я перехитрив смерть.
Мені було десять років.
З двох років я почав малювати. Уже дорослим я бачив у бабусі мої малюнки,
малюнки дворічного художника-початківця... Я малював усе паровози та вагончики в
трипалими людьми... Паровози і вагончики, паровози з тендерами, вагончики товарні,
ешелони... Ніби знав, як багато грізного у мене буде з ними пов'язано, як багато
радісного і грізного, як багато грізного i радісного.
Але про це, криваве, — потім, пізніше... Уже, крім Зої, був Олег, мій улюблений
брат. Він ще на рудниках і в містах п'ять разів хворів запаленням легенів. В пам'яті
моїй він блідий і тихо-покірний лежить на ліжку, в Юзівці, з п'ятим запаленням легенів.
Його сумовите й спокійне личко горить в крові моїх спогадів блідим факелом, і вітер
нужди і горя вів мені в лице з далеких і скорботних днів нашого тяжкого дитинства.
Кістлява рука смерті хоче погасити цей факел, але він горить, щоб потім засяяти
рівним світлом перемоги.
Ось сестричка Зоя теж, в Юзівці чи на іншому руднику, страшенно розпухла від
запалення нирок...
VII.
Сметанівка.

Це невелике село, майже хутір.
Батько був там учителем. Він брав з кожного учня щомісяця полтиник і хлібину. За
зиму його учні вже вміли читати, писати і знали чотири дії арифметики...
До кожного учня у батька був індивідуальний підхід.
Я теж почав учитися. В мене були зошити, олівець, ручка, чорнильниця, грифель і
грифельна дошка.
Спочатку ми писали на грифельній дошці палочки, потім літери.
Батько не вчив нас по старинці; "аз", "буки", "вєди", "глагол", а так, як літери є і
зв'язують їх між собою у вимові...
Ми старанно мукали хором і скрипіли грифелями, вчились рахувати і почали
розв'язувати задачі.
Якось я сам написав на дошці: "Папа... Мама..." Мати радісно закричала у мене за
спиною:
— Коля! Подивись, Володечка вже може писати "папа" і "мама".
Чудна, Я вже міг писати усі слова, які знав, і цілі фрази, навіть лисг міг би
написати, звичайно, без розділових знаків. А мама мене не питала про це. їй було
досить і тієї маленької радості, що її старший син уже пише "папа" і "мама".
Наші господарі часто запрошували до себе в гості своїх сусідів і знайомих, багатих
селян. І в зимові, білі від снігу і сповнені завивання вітрів місячні ночі вони пили
горілку і співали чумацьких пісень... Червоні й бородаті обличчя стоять переді мною з
розтуленими і дзвенячими від пісень ротами, а повні жінки, рум'яні і пишнощокі,
підперши підборіддя руками, тонко й журливо врізували свої голоси в гримливі баси
довговусих чоловіків.
Я з хлопчиками часто бігав на замерзлу річку, де ми грали "в ковіньки" і ганяли по
дзвінко-співучій від наших ніг тонкій і прозорій кризі ковіньками "свинку" від кону до
кону... Крига хвилеподібне гнулася під нами, а ми мчалії з солодко завмираючим від
жаху і радощів серцем, над холодною водяною смертю під ногами. Від бігу нам ставало
жарко і хотілося пити. Тоді ми кийками пробивали у кризі дірочки і припадали до них,
руками ритмічно надавлюючи на кригу, а вода з манюсінької "ополонки" поштовхами
била нам в рот. Ми її пили — солодку й холодну. А потім знову смуглявими горобцями
розліталися по дзвінкій кризі...
Ах, цей солом'яний запах диму із труб, такий рідний і незабутній, і пишні сніги із
петлями заячих ніг та пташиних лапок, і засмаглі від зимового вітру обличчя
хлопчаків, і вірші Кольцова ':
Ну, тащися, сивка 2,
Пашней десятинной,
Выбелим железо
О сырую землю...
і Нікітіна 3:
Вырыта заступом яма глубокая 4,
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,

Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь молчаливая.
Долго она, моя бедная, шла,
И, как степной огонек, замерла.
Особливо мені подобалось закінчення:
Тише... О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез...
Кольцов, особливо Нікітін...
Я його дуже любив, і зараз всім серцем люблю. Я й Кольцова любив, але в нього
більше радості, а в Нікітіна — суму, і тому він мені рідніший і ближчий. О ці зошити з
найкращими віршами російських поетів на обкладинках, бідні синенькі зошити "для
народу"...
І церкви з срібним гудінням дзвонів, і золоті ризи священиків, і голоси, ангельські
голоси під голубим склепінням з розпростертим на ньому богом Саваофом 5, і все це
теж, як синенькі зошити "для народу"... Золота віддушина горю народному, єдиний
вихід його бентежної, скорботної душі, а більше виходу не було. І в нас теж — із
страшних і безпросвітних злиднів.
Народилася сестричка Оля. Поміщиця була її хрещеною матір'ю. Така красива,
повна, рум'яна і темноока. Я бував у них в маєтку. Ходив по широких кімнатах, дивився
на красиві столики з різними витребеньками, з розкиданим сріблом на них, і мені було
болячеболяче...
Адже в нас цього не було, і в бідних селян теж не було.
Син поміщиці інколи навідувався до матері з столиці. Він був офіцер і красень. В
нього закохувалися чарівні жінки, були закохані майже всі дочки сусідніх поміщиць.
Але він не звертав на них ніякої уваги, а любив дочку бідного селянина із Сметанівки,
так любив її, що плакав від кохавня.
Він був стрункий, благородний і культурний, а дівчина, яку він кохав, — груба і
некрасива, майже потвора.
В місячні ночі я вибігав на город до коханки сина поміщиці. Залитий сріблом
повновидого місяця чорнів тонкий і красивий силует офіцера. Оксамитно стогнав його
благородний голос:
— Горлице моя сизокрила... Ластівочко моя ненаглядна! А йому відповідав майже
бас його "дульцінеї":
— Геть від мене! Відчепись... Я люблю твої хусточки та гроші, що ти мені даєш. А
тебе не любила, не люблю і любити не буду. У мене є хлопець. Він тобі печінки одіб'є.
Геть від мене!
— Ясочко моя золота, хоч засмійся своїм срібним голоском.
А у відповідь чулося громоподібне іржання:
— Ги-гп, ги-ги-ги!..
— Боже мій, як я тебе люблю, ти мій бог, зірочко моя, небо моє.
— Ну годі, годі... Усю мене обслинив... І скільки разів я тобі казала, щоб ти не

приходив до мене, коли од тебе смердить усякими одеколонами... Вони гидкі мені, як і
ти сам, ось мій Василь, так той пахне кізяком, і молоком, і медом. Геть від мене!..
І вона його штовхала з усього розмаху в груди своєю богатирською рукою, штовхала
так, що він летів, як чорна і печальна тінь, в голубий і глибокий сніг. А дівчина з
громовим сміхом тікала в хату.
І я ще довго чув під запорошеним снігом, вузьким, темним і жорстоким віконцем
невтішний плач молодого красеня.
Нічого не допомогло. Ні вмолювання і сльози матері, ні її погрози і навіть випадок,
вірніше напад "хлопця" коханої офіпера з парубками, коли закоханому ледь не відбили
печінок. Нічого не допомогло!
Так і вмер від кохання син поміщиці, від нерозділеного і проклятого кохання.
А весною ми виїхали із Сметанівки.
Щоліта ми жили в Третій Роті, а взимку — по селах, де батько або вчителював, або
служив сільським писарем.
VIII.
Переїзна... Село Переїзна... Химівка. Це — хутір недалеко від Званівки, де жила
бабуся при тітці, а в тітки була казенна винна лавка. Тітка була "сиділкою". Бона мала
красивий будинок під зеленим залізним дахом, з кімнатами на підлозі, старовинними
комодами, стільцями, буфетами і килимами. Широкий двір повний птиці, а в кутку, біля
воріт, дерева, кролики, голуби.
А в нас не було ніякого будинку. Ми жили в напіврозваленіп мазанці з
тарантулами, в покинутому саду поміщика біля таємничих пустельних та страхітливих
сараїв.
Літо. Мене страшенно мучить пропасниця. В мене дуже висока температура. Ні
лікаря, ні фельдшера, ні мами. Нікого. Я самотній, тіло мое. якесь дпвне, ніби в мене
багато тіла, ніби я ввесь великий-великий, більше всього світу. Потім втратив
свідомість, і було якесь жовте і дзвінке море навколо мене. А вода гірка, погана...
І ще ці тарантули, і мокриці, і чорнохвісткн, що лазили по мені, а я страшенно
боявся, аби чорнохвістка не залізла мені у вухо. Як я не берігся, одна все-таки залізла
мені у вухо і внесла туди нескінченний гуркіт, такий гуркіт, що я ледь не збожеволів від
крику і жаху. Вухо мені залили "оливою" (лампадним маслом), і чорнохвістка здохла.
Ще довго гриміли громп у моїй голові, але це лшле здавалось. Разом з чорнохвісткою
здохли й вони.
Я дуже любив лазити по деревах — високо-високо. Мати внизу кричить, лається, а
мені лише смішно. Вона думає, що я впаду, а я зовсім цього не думаю і залізаю куди
захочу. Тільки мені не подобалось, що хлопчаки такі жорстокі. Вони полізуть на явір, і
повитягають з гнізд голих жовторотих горобчиків, і всіх їх повбивають, та ще й
сміються. А я плачу. Хлопчаки великі й дужі, а я маленький і не можу захистити бідних
пташинок. Я тільки обливаюся гіркими сльозами.
Потім ще хлопчики негарно лаялися й курили, а їхні матері, коли я їм говорив про
це, тільки сміялись.

Батько часто ходив зі мною до бабусі й тьоті. Бабуся завжди що-небудь дасть
батькові, щоб тітка не бачила, ну там гроші або горілку. Тітка ж, коли ми залишали їх,
завжди обшукувала батька й мене. Мені було тяжко й соромно не за себе, а за тітку. Ну
хіба ж я міг у неї щось украсти?
Ось я стою перед нею у маминій теплій кофті, підв'язаний мотузкою, у подертих
черевиках, а надворі тріскучий мороз, куди мені боязко йти. А тут так тепло, світло і
затишно. А тітка нишпорить тремтливими від злості руками в моїх кишенях.
IX.
Весна. Я бігаю вузькими брудними вулицями Третьої Роти. Шумлять струмки, і
дзвінке синє небо над Дінцем хвилюється тремтливим маревом заводського диму. Вітер
відносить його направо за Донець, за голубіючі ліси, до російських сіл серед пісків і
сосен.
На Червоній вулиці, центральній вулиці нашого заводського села, до мене підбігло
два хлопчаки, смагляві, кирпаті і веселі. Вони були також, як і я, бідно одягнеш, але
весняною радістю палали їхні чорні задерикуваті очі. Старший гукнув мені:
— Давай бігати!
— Давай!
І ми побігли.
Це були діти годилникового майстра Дмитра Гороха — Ларя і Федя. Вони жили в
бідній, неогородженій чужій хаті, яку наймали. Мати Ларі прала білизну у
Ванвінкенрова або "Жили", як його називали в народі, бельгійця, власника фабричної
майстерні біля заводу. Батько Ларі і Феді, як і мій татусь, був алкоголіком, він щоліта
йшов на рудники і залишав сім'ю напризволяще, а взимку повертався у Третю Роту
майже зовсім роздягнений: на одній нозі — онуча, а на другій — роздерта калоша.
Дружина його, Наташа, фактично утримувала п'яницю. Вона його обмиє, одягне, а
влітку він знову зникає, щоб на зиму повернутися брудним, обірваним... У нього тоді
лазять на комірі цілими арміями паразити, а він не дозволяє знищувати їх:
— Воша теж хоче жити. Не чіпай їх!
Він жахливо бешкетував, коли нап'ється, викидав ікони з хати, топтав їх ногами і
ганявся з ножем за своїми дітьми, щоб їх порізати.
Він вибігав босий на сніг і кричав мені:
— Володько, чому земля крутиться? Я не хочу, щоб вона крутилась! Я їй забороняю
це робити!
Але земля не слухала Гороха і не переставала крутитися. Горох хотів змайструвати,
як і чоловік сестри мойого дідуся, гігант-столяр Холоденко, вічний двигун;
тільки Холоденко дерев'яний, а Горох — залізний "перпетуум мобіле" '.
Але нічого не виходило з цих вічних двигунів, а нещасні винахідники вперто
продовжували свою безнадійну справу.
"Добрі люди" порадили мамі і Горошисі напоїти своїх чоловіків горілкою, настоєною
на "божих коровках", щоб відучити їх пити.
Мама і Горошиха так і зробили.

Татусь ледь не вмер від нескінченного блювання, а Горох — нічого. У нього був
залізний шлунок. Він лише гарненько відшмагав свою дружину. Горошиха була
молдаванка, вірніше — волошка, і дуже любила свого нещасного чоловіка. Вона була
справжня трудівниця. День і ніч працювала і утримувала всю свою сім'ю.
Дивним і жорстоким був Горох до своїх дітей-хлопчиків, а дочку Серафиму він
любив. Коли четвертий син — маленький Василь — упав лицем на розжарену плиту,
батько навіть пальцем не поворухнув, щоб врятувати свого сина. Він тільки й мовив:
— Нехай горить... Чорт його не візьме.
У Василя жахливо обгоріло ліве око.
Старший син, Петро, вже ходив на роботу на завод. Мені подобалась їхня, цих
Горошенят, працьовитість і бережливість. Подобалася їхня сміливість, коли вони
билися в хлопчиками, особливо сила, хоробрість і витримка Феді. Він бився мовчки, від
ударів ніколи не плакав 1 завжди виходив переможцем. Його противників лякало
залізне і грізне мовчання Феді, підкріплене, звичайно, сильними штовханами і
сталевою хваткою руки.
А Ларя все малював, як 1 його батько. Він мріяв стати художником.
Ми часто купалися в Донці, перепливали на той бік, в ліс, і крали у лісника
Паримона кавуни і дині на баштані, рвали дикі груші і кислиці, збирали дрова, а більше
крали їх; розбирали тини у Паримона, ходили на озеро ловити рибу і викорчовували
пеньки для палива, рвали ожину і збирали гриби.
На смітні;ку за магазином "Общество потребителей" при содовім заводі ми часто
нишпорили в пошуках різнокольорових папірців, ягідок і цукерок, яскравих
шматочків...
Якось ми копались на цьому проклятому смітникові, і я, не помітивши, наступив
босою ногою на половину розбитої пляшки; гострі кінці її врізалися мені в п'яту. Я
страшенно закричав і ніяк не міг спинити крові... Тоді Ларя Горох відірвав від своїх
штанців кишеню і перев'язав мені ногу. Потім я полежав дома.
...Ось ми катаємось на залізничній дрезині, якою робітники возять шпали для
ремонту колії біля заводу. Я схопився за залізні ручки попереду дрезини і біжу по
шпалах — спиною до станції. Коли дрезина розгониться, я тоді на неї вискакую, і ми,
сміючись, гуркочемо по рельсах, а потім в-се починається спочатку. Але якось я не
встиг вискочити на дрезину, що шалено мчалася. Horn мої потрапили між шпал, і
дрезина вдарила мене вище колін. Та залізних ручок я не випустив з рук, хоч все тіло
опинилося під дрезиною, між рейками. Горошенята ніяк не можуть зупинити дрезину,
вона мчить, а я кричу і волочусь під нею, але залізних ручок не випускаю із
закам'янілих рук.
Нарешті дрезина зупинилася. Мене витягли з-під неї, я попробував встати, але не
зміг. Той страшенний удар, мабуть, паралізував мені ноги, і колінні чашечки зіскочили
вбік. їхав селянин з гарбою сіна, мене підняли і поклали на це сіно, привезли додому, я
два місяці не міг ходити. А потім все минуло, лише колінні чашки у мене й до цього
часу гострі.

Ми збирали вугілля на шахтах і залізо, мідь і жерсть, чавун, але більше — крали
його на заводі і металевий лом продавали нашому родичу Удовенкові, який жив на
глухій вулиці, над Донцем, і називався по-народному "Залізняк".
Він платив нам за фунт міді 8 копійок, за фунт заліза — копійку, за фунт чавуну —
півкопійки і копійку за три фунти жерсті. Якось мама взяла мене за руку і повела в
заводську бондарну майстерню, де я почав працювати учнем. Пантелій Плигунов,
цеховий бригадир, платив мені щодня 5 копійок, а я за це збирав цвяшки по цеху. Потім
кваліфікація моя підвищилась: я почав "заовтарювати" діжки для бікарбонату, тобто
вбиватп цвяхи в маленькі обручі над дном і вгорі діжки з внутрішнього боку ободу і
вбивати кільця в дно цих діжок.
Ще в Сьомій Роті, де татусь був сільським писарем, я, коли пас із селянськими
хлопчиками і дівчатками телят і корів, крім ігор "у крем'яшки", навчився грати
пальцями на губах. Це робиться так: великим пальцем повернутим і загнутим вниз,
впираєш у підборіддя, під нижньою губою, але не сильно, і витягуєш рештою зімкнутих
пальців долоню, охопивши великий палець лівої руки правою рукою, а потім починаєш
швидко крутити вгору і вниз долоню правої руки. Коли крутиш долонею і при цьому
мукаєш, то мукання перетворюється на безперервне "біб-бі-бі", або "мі-мі-мі", або ж
"мама-ма", словом, як хочеш.
Я знав багато мотивів вальсів, маршів, пісень, і Пантелій Плигунов примушував
мене грати для робітників на губах.
Я сідав, заклавши ногу за ногу, на діжечку і майже цілий день грав робітникам на
губах, а вони від цього краще працювали.
Я ж інколи одержував гривеник "на цукерки".
Мені дуже подобалось працювати на бондарці, а грати марші набридло, бо від них у
мене боліли губи і німіли руки.
Всі робітники були веселі й співучі.
Вони ходять навколо діжок на верстатах, забивають у обручі гвіздочки і все
співають, сміються і співають:
Он по горнице похаживает, Балалаєчну налаживает...
А рум'яний і красивий Панько Плигунов, наш цеховий бригадир, тільки походжав
своєю тихою походкою по цеху і привітливо та радісно всім посміхався. Він був
ласкавою людиною, задушевний, щирий і поетичний. Ніколи ні на кого не кричав і не
бив, і робота навколо кипіла, вся в піснях і сонці.
Може, й бували в нього конфлікти з робітниками, але я не пам'ятаю цього. Моя
дитяча уява була сповненою піснями і райдугою праці... Я всім серцем віддавався
праці. Я дуже полюбив її і хотів бути як дорослі.
Але я був малий, а дитячий труд заборонявся на заводі, і коли приходив інспектор
праці, Панько Плигунов ховав мене у велику діжку, а коли інспектор залишав цех, я
вилазив звідти і радісно поринав у дзвінкий і світлий світ праці.
Але недовго тривала моя золота радість... Довелося мені покинути завод, бо малим
не дозволялося працювати в цьому кіпгявому й гуркотливому гіганті.

Часто мені снилася залита райдужним сонячним промінням і піснями бондарка, і я
плакав уві сні від журби, що не можу повернутися в цей чудовий і привабливий світ. А
взимку ми виїхали в село Переїзна, де татко став учителем. Я вже красиво писав, на
п'ятірки, і розв'язував без помилок задачі на всі чотири дії, множив тризначні і навіть
чотиризначні числа.
X.
Зима. Яскрава, пухнаста, місячна зима в селі. Я вибіг за ворота, а до мене підійшли
дві гарненькі дівчинки. Одна в шубці з хутряним комірцем, смуглява, чорноока й
ласкава. Місяць над нами срібно сміється, а ми дивимося одне на одного, це смугляве
дівча і я; мені солодко і [приємно] дивитися на неї. Серце моє тремтливо й співучо
стискується, і я, як срібна радісна пташка, лечу в чорнії і повнії зірок моря її очей...
У мене не було гудзиків на пальті, і дівчинка витягла голку з своєї шубки і сколола
мені пальто, щоб я не простудився. Коли вона до мене доторкалася, я ввесь завмирав
від солодкого і страшного захоплення. Мені хотілося, щоб вона ніколи не відпускала
своїх рук від мене... Ще в мене не було носової хусточки, і вона мені подарувала свою,
таку духмяну і чистеньку.
Потім ми втрьох грали у фанти, зав'язуючи ріжки на хустинці. Тільки коли я
цілував цю дівчинку, то ніяк не міг потрапити їй в губи, а все тикався носом в її
запашний і ласкавий комірець. Потім ця дівчинка почала у нас вчитись, її привела до
нас її мама, повна, струнка, смаглява й красива. Вона була сліпа, та по її очах цього не
було видно. Вона дивилась на нас своїми темними безоднями і наче бачила все
навколо. Та вона нічого не бачила. У неї в очах була "темна вода".
Я дуже любив її дочку. Тільки мені не подобалось, що вона афішує нашу любов.
Від цього вона зробилась мені противною.
Взагалі мені всі дівчиська були тоді противні.
Я навіть дивувався, як я міг закохатися в цю смуглянку. Але дивно, дівчиська були
мені противні, а я в кожному селі закохувався в котрусь з них і вони в мене...
Одного разу ми "різдвували", тобто ходили з зіркою і співали у селянських хатах, а
за це нам давали цукерки або гроші. Ми зайшли до однієї хати, дуже бідної хати. Нам
відчинила двері дівчинка з таким гарним лицем, що в мене захолола душа від
раптового щастя. Я в неї закохався, як блискавиця.
Більше я ніколи не бачив цієї дівчинки, бо ми знову поїхали в Третю Роту.
Всі любові мої в різних селах ніколи не закінчувались і не рослії разом із мною, бо
ми переїжджали з села до села.
Ось Звановка.
Я у церкві і закоханий у дочку диякона.
Вона співає у церковному хорі, і коли проходить повз мене, як блідий і скромний
ангел, опускає вії і вся червоніє. А мені так таємниче й дико...
XI.
Ось Сьома Рота і також моя любов — дочка диякона. Тільки перша дочка диякона
була худенька, струнка, а ця — рум'яна товстушка, як просфора, залита вечірньою

зорею, з темними, як і перша, очима.
Звичайно, моя любов до цих дочок дияконів обмежувалась зітханнями і мріями,
чистими, дитячими.
Ах, Сьома Рота!..
Вона, як і Третя, на березі Донця, на його правому й крутому березі.
Шумливий ліс п'яно хитається на тім березі срібної дороги в Дін. І гребля, а на ній
дядьки в широких солом'яних брилях "водять" у глибокій воді щук.
Вудка туго зігнулась, і волосня от-от розірветься од метань хижака, що проковтнув
разом з наживою гострий, смертельний гачок. Як бореться за життя щука! Вона
туманною блискавкою протинає глибину і то вправо, то вліво, то вгору, то вниз
кидається, як оскаженіла... А дядько, примруживши хитре каре око, цей довговусий
Сковорода, спокійно то відпустить волосню, щоб дати умовну волю щуці, щоб вона ще
дужче стомила себе, то трохи підтягне, аж поки безсила гроза пічкурів і себелів не
віддасться на волю переможця в полотняній білій сорочці з незмінною люлькою в
зубах.
Дядьки, мої дядьки!
Як я вас любив і люблю!
Чи, може, тому, що в мене родичі такі ж, як ви, селяни, що спокійно живуть, і
працюють, і спокійно вмирають, коли треба, на полі бою, під рев гармат, чи в бідній
хатині на долівці під плач і голосіння близьких.
Я пішов по воду до колодязя на перехресті двох вулиць. Але в мене не було
бичовки. Підійшли з синенькими відрами дві гарненькі дівчинки, подивились на мене,
усміхнене переглянулись. Одна сказала другій:
"Давай наберем йому води". Вони витягли води і налили мені в відро, потім витягли
собі...
А я, розгублений і вдячний, стояв і, як зачарований, дивився їм услід, як вони
стрункими і загорілими ноженятами не йшли, а пливли над землею, повною веселого і
зеленого гомону літа.
Хлопчик нашого сусіди пішов зі мною на Дінець. Після купання він повів мене у
вишневі сади над Дінцем. Ми ввійшли в їх райдужне марево од сонця, бджіл і квітів, а
хлопчик почав весело і голосно співати, розмахуючи руками і всім своїм тілом,
показуючи невичерпну радість життя.
Я йому сказав: "Не співай так голосно, бо почують і наб'ють нас!" Але він почав
співати ще дужче.
А потім обернувся до мене і каже гордо і незалежно:
"А що? Хіба я на своїй землі не можу співати?!"
І він весело тупнув ногою по землі, що звучала, як голубий акорд щастя...
Батько і тут був писарем.
Якось на подвір'я правління привели зв'язаного і побитого конокрада. Він лежав на
дрогах, а дядько тяжко бив його майже непритомного. І ніхто йому не забороняв це
робити. Навіть співчутливо дивилися на нього. Ви знаєте, чого вартий на селі кінь і як

чорно б'ють за вкраденого коня, так б'ють, що конокрад довго після того і не протягне.
Але так, як німці-колоністи б'ють конокрадів, ще ніхто з українців не додумався.
У нас їх б'ють дугами, голоблями, а більше кулаками та підборами, а німці б'ють
"культурно", щоб слідів зовні не було.
Вони кладуть на землю боком конокрада, і до спини й живота на довжину всього
тіла прив'язують дві дошки, потім підводять конокрада на ноги і з розгону б'ють
важкою ломакою по дошці спереду чи ззаду. Конокрад у дошках важко гупаеться об
землю. Потім злодія, у якого вже одбиті печінки, знову ж підводять і знову б'ють. Ну,
ясно, що після цього людині заспівають "Вічну пам'ять" 1 трави і птиці або летючий і
хмурий сніг у глухих степах України.
Я дуже полюбив книжки.
Образи Жюля Верна 2 з "Воздушного корабля" ярко жили в моїй дитячій голові з
іменами, як я їх тоді запам'ятав, чомусь "дядя Фрюдан" (а не "Фрюден") і "Філь Евене".
Особливо мене захоплювала книга "Ветхий завіт"3, написана, як роман, про
блукання єврейського народу в гарячих пустелях півдня, коли вони шукали землю
Ханаанську4 (в ці роки я ці шукання з боєм і ордами філістимлян5 можу порівняти з
"Залізним потоком" Серафимовича6... Тільки там іще величніше). Я захоплювався
героїзмом Гедеона, братів Маккавеїв 7, Самсоном 8, а особливо Ісусом Навіном 9, який
одним наказом "Стой, солнце" спинив день, щоб євреї змогли довершити розгром
ворога.
Я любив усе героїчне і красиве.
Мені потрапила до рук непоказна і не дуже велика за розміром книжечка — "В
тумане тысячелетий" '° (забув автора), і вона мене так захопила, коли я читав її у траві
нашого подвір'я, що все, що було в книзі, жило й сіяло в моїй уяві так сильно і гостро,
що здавалось реальним, і я поринув у нього всім своїм маленьким єством, а все, що
навколо, не існувало для мене.
Я не чув, як мати кликала мене на обід. Буря восторгу вхопила мене на свої огняні
крила і понесла мене туди,де:
Белеет парус одинокий...
де:
Рыщут по морю викинги...
Звенел мой меч в тот день ненастный среди Британии полей.
Рассек я шлем вождя по плечи, скатилась прядь его кудрей.
I герой роману... Чомусь я запам'ятав його ім'я як "Святослав", а це, як потім я
прочитав через багато, багато років у продовженні нього роману — "Гроза Візантії", був
Всеслав, автор — Красновський.
І цей могутній і страшний нерук, і старий кудесник, і любов Всеслава до Любуші, і
його ворог Вадим, і друг, північний витязь, якого Всеслав зарубав... Усе це так владно і
сонячно захопило мене, що й зараз, сивим юнаком, я можу розповісти в деталях про
роман "В тумане тысячелетий", що так полонив мою дитячу уяву і, безумовно, в тисячу
разів кращий "Грози Візантії", що сподобався мені тільки своєю інтригуючою назвою.

Така назва більше підходила б до другого мого улюбленого героя, до Святослава.
В густій траві нашого подвір'я я так зачитався "Ветхим завітом", що забув про
навколишній світ, а так у книзі блукав по жовтій од піску безкінечній пустелі під
гарячим, безжальним сонцем з героїчним єврейським племенем і захоплено дивився на
Гедеона, коли він виділяв хоробрих од боягузів по тому, як вони пили воду в річці, — чи
губами, чи жменями.
А юнак Давид з його пращею, якою він знищив велетня Голіафа 11, а потім його ж
мечем відрубав йому голову...
Ну і, звичайно, мій улюблений Самсон, що ослячою щелепою перебив п'ятнадцять
тисяч філістимлян. Як я ненавидів ту сучку Далілу, що через неї Самсонові відрізали
його довге волосся, в якому була вся його сила, і осліпили героя.
І печально радів я, як відплатив Самсон ворогам, коли відросло його волосся.
Жалко тільки, що він і сам загинув на купах трупів під уламками роздавлених його
богатирськими руками колон і стелею храму.
А чудо з ієрихонськими трубами 12, коли від одного їх реву розсипались у прах
мури ворожої фортеці і євреї взяли її голими руками...
Мати мене кличе обідати, а я не чую, потопаючи в уявному світі золотої легенди
людства.
І от батько мій захворів на запалення шлунка. Довго й тяжко боровся він зі смертю,
а мати сиділа біля нього на долівці і рушником або його шляпою, як віялом, навівала
йому свіжого повітря, бо батькові було нічим дихати.
Мати купувала батькові церковного вина. Я це вино потай покуштував, і воно мені
здалось таким чудесним, що більше ніколи в житті я такого вина не пив. Тільки коли
причащався. Але тоді піп у золотій ложечці давав його так мало, що тільки розчаровано
облизувався. Доктор сказав, щоб батько покинув пити горілку, а коли він не кине, то
помре.
Батько одужав.
Але горілки пити не кинув.
Якби ж він знав!
Я дружив з сусідськими хлопчиками, старший брат яких був ковалем. Часто я ходив
до його кузні і любив слухати, як він весело і віртуозно видзвонював по ковадлу
молотком або допомагав його батькам на гармані.
Я змагався з своїми маленькими друзями, хто швидше працюватиме.
Ми переносили великими корзинами полову. Я переносив майже бігом, а мене, щоб
я працював ще краще, дорослі хвалили:
— От молодець!
— От молодець!
А я стараюсь, а я стараюсь...
Була епідемія скарлатини. Нам у школі зробили прищеплення од неї.
Ми, хлопчаки, хизувалися перед дівчатками, ніби нам не болить, коли голка
шприца тонко і гостро входила під шкіру на спині, а дівчатка, коли їх кололи,

кривились і плакали.
Ми ж ходили як герої.
У мого друга захворів на скарлатину менший братик. Була зима, і по залізній од
морозу землі його братика, хворого, смертельно блідого, повели до церкви, що була
недалеко від хати сусідів.
А потім його вели по великих кам'яних плитах церкви під руки назад. Він ішов, весь
наче прозорий і нетутешній, і хитався, задихаючись од нестачі повітря... Так і стоїть
перед моїми очима його бліде, покірне і приречене личко...
Потім його хоронили.
І ще.
В однієї жінки умерло двоє близняток-малят.
До хати, де вони лежали на столі, заходили мовчки і урочисто люди... Стояв
печальний кашель і траурний шепіт у кімнаті...
Я підійшов до маленьких мерців. Вони лежали як крейдяні ляльки, воскові й тихі.
Я доторкнувся до ручки одного з них.
Рука була холодна як лід.
Сьома Рота!
Я не забуду тебе, колиска радості й горя в мої далекі й неповторні дні.
XII.
Ми знову в Третій Роті. Жили ми у шевця Івана з дерев'яною ногою.
Він був красивий і подобався дівчатам. А коли йому на руднику в п'яній бійці
одсікли жерстяним чайником кінчик носа, він перестав подобатись дівчатам. Особливо
одній, з якою до естетичної катастрофи з ним у нього був роман. Він був дуже строгий з
своїми меншими братами, і як тільки що, то кричав:
— А де мій потяг? — і тягся за ременем, якого дуже боявся його малий брат Макар.
Його другий брат оженився з кирпатенькою і веснянкуватою дівчиною, яка стала
його веселенькою жіночкою, і вони дуже гарно жили і все цілувалися біля нового
будиночка, що збудували для себе, як голуби тепле гніздечко.
Ми були вже дуже бідні. Батько продав наділ землі, що мав, куркулеві Андрону за
250 карбованців, хоч наділ коштував 1100 карбованців — п'ять десятин. Андрон платив
нам золотими п'ятірками дуже рідко, поки не виплатив борг. Так от ми, хоч і були бідні,
а все ж я іноді купував фісташки, які дуже любив.
Коли кирпатенька куріпочка, дружина Іванового брата, побачила, що я їм
фісташки, вона при жінках, зневажливо закопиливши губу, сказала: "При злиднях, та
ще й з перцем".
Потім ми перейшли жити до волошки, вдови Кравцової.
Я дуже дружпв з її сином Міною і його сестрою, чорнобривою і веселою щебетухою
Степанидою. Вони мене вчили волоської мови. Я питав, як що зветься, вони казали, і я
записував до зошита.
Ми живемо в рибалки й шевця Заливацького. У нього були чорні ворота, а за цими
ворітьми праворуч жив хазяїн з своїми помічниками-шевчиками, ліворуч — у бідній

мазанці — ми.
Старший шевчик, юнак, мені подобався за те, що був дуже сильний і красивий. Я ж
був ще маленький і дуже заздрив, що він такий великий. Я мріяв бути таким, як він,
також красивим і одчайдушним. Я уявляв, з якою силою він ударив би мене всім тілом
об землю...
І дивна річ! Наче я собі наврочив своєю уявою. Якось я чимось образив його,
якимось необережним словом.
Це було на подвір'ї. Батька і матері не було дома. Вони кудись пішли.
Марко схопив мене в чугунні лабети, підняв над землею і з усієї сили всім
маленьким і млосно-переляканим тільцем ударив мене об землю. Все загриміло і опало
в мені. Я потім ледве підвівся... Але нікому не сказав про це.
Я любив дивитися, як Марко і його напарник сукають дратву, як блискавично і
точно вони, колючи шилом тугу і темно-жовту підошву, забивають в неї дерев'яні
гвіздки, як із різного з'являлося, народжувалося в їх чарівних руках єдине і гармонійноціле.
Раз вони шили ловкі жіночі туфлі і заспорили, хто кого пережене, у кого кращі
вийдуть туфлі. Я гарячкове стежив за їх змаганням. Усе горіло в їх руках... І коли вони
разом скінчили свою дивну і блискавичну роботу, туфельки були одинакові.
Це були лакові близнята.
Куток села, де ми жили, називався Волохи. Половина села у нас були волохи. Вони
дуже схожі на українців. Така ж любов до всього красивого, до чистоти, до квітів і до
людей. Тільки вони були дружніші, ніж українці. Любов до людей, гостинність і
барвистість їх життя дивним чином сполучалась у них з дикою, я б сказав,
доісторичною жорстокістю, особливо у дітвори.
Вони були хоробрі, тільки коли їх було багато, а українців менше.
XIII.
Я стояв без штанців, тільки в одній сорочці, по коліна в зеленій воді Дінця недалеко
від прудководу, а навскоси димів содовий завод, повний залізного гомону, і дим його
розвіяно плив над моєю головою високо-високо, де білі хмаркії усміхалися сонцеві й
вітрам.
За кілька кроків переді мною, стоячи в воді у закачаних штанях, ловив вудкою рибу
мій товариш, а я стояв за його спиною і спостерігав. Коли він закидав вудочку, а робив
він це часто, бо вода була швидка, то крючок з волоснею пролітав повз мене збоку або
над головою, і я подумав: "Мабуть, він мене зачепить". Так і сталось.
Та зачепив мене він не як-небудь, а за грішне тільце, і так сіпонув, що крючок угруз
по саму голівку.
З плачем я йшов з товаришем без штанців, а він, — бо йому було жалко рвати
волосні, — так і вів мене селом з вудочкою, як свою здобич, що за терпіння подарував
йому Дінець.
Уже знайомий нам вічно молодий і рум'яний фельдшер Трохим Іванович,
побачивши нас на порозі прийомної, з усмішкою сказав моєму невільному кату: "Що?

Бубиря спіймав?!"
І почав орудувати біля мене якоюсь блискучою металевою вроді ложечкою.
Я страшенно кричав, а Трохим Іванович мене побатьківськи заспокоював: "Нічого,
синок! Нічого!.."
І нарешті з кров'ю він витяг проклятого крючка і переможно, з доброю усмішкою
показав мені.
Товариш мій, як дуже бережлива і скупа людина, попросив крючка, що побував у
мені, у Трохима Івановича, і той віддав його йому: "Тільки більше не лови таких
бубирів". Так я побув у ролі гіршій, ніж дід Щукар у Шолохова.
XIV.
Коли ми жили в Воронежі (вулиця Дворянська... Пам'ятники Нікітіну й Петру
Першому, м'який передвесняний сніг... Бої навкулачки), я там замість "Дай кавуна!"
навчився говорити "Дай арбуза" або замість "Так що" — "Дык што", а приїхали на село,
хлопці сміялися з моєї російської вимови, як у Воронежі сміялися з української.
Мати закрутила своїми комерційними фантазіями голови дідусеві й бабусі. Чомусь
їй здавалося, що в Третій Роті буде великий попит на кольорові китайські віяла з
паперу.
Дідусь продав усе що міг, накупив кілька скринь тих нещасних китайських віял, і
ми переїхали з Воронежа в Третю Роту.
Звичайно, дідусь "прогорів".
Ніхто віял у нас не купував, і ми почали бідувати.
За те, що ми в середу й п'ятницю іноді їли скоромне, волоські діти, бігаючи повз
наших вікон, кричали:
— Жиди-молоко!
— Жиди-молоко! А я їм кричав:
— А волохи-дуки, поїли гадюки.
А ми кажем: "Дайте нам!" Вони кажуть: "Мало й нам!"
Бабуся, дочка колишньої Рози, була дуже вразлива. Вона вже раз тихо божеволіла,
коли узнала, що мій татко — алкоголік і мати за ним дуже бідує. А тепер вона це
побачила на власні очі. Вона не витримала, і її розбив параліч. А їй же було тільки
п'ятдесят років. Її матір, уже Надія, померла 110 років у Харкові.
Бідна моя бабуся!
Як я каявся, що помучив її своїми настирливими проханнями: "Расскажи сказку!"
Вона, стомлена після денних турбот, покірна й тиха, лежить на долівці, їй хочеться
спати, вона позіхає й хрестить рота, а я все мучу її своїм: "Бабушка, расскажи сказку!"
І вона ніколи мені не відмовляла.
Її улюблений син Костя цілувався з своєю дівчиною на призьбі під вікном, за яким
лежала на столі жовта й навіки вже спокійна бабуся.
А потім на обличчі бабусі з'явилися зелені плями, і в кімнаті солодко й душно
запахло мертвим тілом, що почало розкладатись.
Приїхав дядя Льоня, все такий же кирпатий, але весь осяяний двома довгими

рядами великих срібних гудзиків на його чорній шинелі.
Він працював кондуктором на залізниці.
А дядя Ваня (Ванюша, що читав мені казку про Івана-богатиря, — які грозові
образи пролітали в моїй голові!) невтішно плакав, весь опухлий од сліз. Він найдужче
любив бабусю, хоча вона найдужче любила Костю.
Поховали бабусю на нашому тихому старому кладовищі під вишнями, що плакали
за нею багряними сльозами, там, де перед нею навіки заснув мій дідусь Соссюр, де
потім заснули таким же сном, сном вічності, й мій татко, і братик Коля, і бабуся, рідна
й мила моя бабуся, Віра Іванівна, що була моєю духовною матір'ю.
Але про це потім.
Дядя Ваня, на три роки старший за мене, був хоробрий і дуже сильний (потім, коли
він уже юнаком працював слюсарем у харківському паровозному депо, Балашовський
вокзал, — то хрестився двопудовими гирями).
Одного разу, коли ми йшли од волоського колодязя з водою (Ваня ніс воду, а я йшов
"за кампанію" або, як-то кажуть: "Кобила за ділом, а лоша—без діла"), до нас підійшла
юрба волоських хлопчиків, і почали задиратися до Вані, підступаючи а усіх боків до
нас:
— Да-ші? Да-ші? А Ваня їм:
— А що? А що?..
Вони, особливо волошенята, довго підбадьорювали себе криками, а Ваня усе мовчав
і тільки грізно дивився на них.
Тоді вони випустили на Ваню їхнього найхоробрішого і найдужчого.
Перед Ванею став маленький "ухарь-купець", у плисовій курточці і таких же штанях
і блискучих чобітках.
Руки в боки, він стояв перед Ванею, як золотий і задиристий півник, готовий до
бою.
Ваня опустив важкі відра і відчепив від них коромисло.
Я тільки побачив, як знялась курява, а що там робилось у тій куряві, не видно було.
Якийсь вихор, повний тупотіння, ударів і хекання.
Потім курява розвіялась, і я побачив... одного Ваню з коромислом.
Волошенят не було.
Тільки десь я почув плаксивий крик: "Оy ши пий цой да!", "Оy ой спуни луй нене!"
Ваня знову зачепив відра за коромисло, і ми пішли додому. Ваня, гордий з
перемоги, а я з Вані, мого справжнього, а не в казці, Івана-богатиря.
XV.
Ми переїхали жити в село Чорногорівку, в кілометрах восьми від Званівки, де жила
бабуся.
Одного разу вона посварилася з своєю дочкою і вирішила пішки піти до свого сина
(мого батька), щоб жити у нього. Але вона знала дорогу тільки до Радивонівки, що була
між Званівкою і Чорногорівкою.
Бабуся помолилась своєму улюбленому святому (здається, Миколі-угоднику), щоб

він допоміг їй зустріти таку людину, яка знає дорогу до мого батька і проводить її до
нього.
Бабуся була релігійна фанатичка.
І от якась могутня і владна сила потягла мене в поле.
Я біжу по чорній й пахучій ріллі (спробуй по ній побігти, дядьки тобі за це ребра
поламають).
Біжу і біжу все по прямій лінії, навпростець до Радивонівки, а теплий квітневий
вітер напинав й полоще мою червону без пояса сорочку.
Добігаю до греблі через Бахмутку і бачу: з Радивонівки іде моя бабуся.
Я взяв її за руку і привів до батька.
Я дуже любив свого братика Олега і часто брав його собі на плечі і ходив з ним
гуляти в поле за село.
Але ходив не по ріллі.
І от Олежик захворів на віспу.
Перед тим йому зробили прищеплення віспи, але передтермін був короткий, і
Олежик захворів.
Він лежав весь у виразках, опухлий і терплячий. Віспинок він не роздирав нігтями,
хоч йому жахливо свербіло і мучило його.
Раз він попросив у мене напитися води. На табуретці стояв майже повний стакан. Я
дав його братикові.
Він, не одриваючи губ од стакана, випив і гірко скривився:
— Кисло!
В стакані був уксус.
Я подумав, що отруїв братика, і серце моє захололо від жаху.
Але все обійшлося благополучно.
Мені було вже дванадцять років.
Село було дике і страшне.
Один бідняк украв у однієї жінки кофту і півпляшки горілки, і їх викопали з землі,
куди він їх заховав.
Як страшно його били! Лопатою, її округлим і широким гостряком йому розрубали
голову, і він лежав весь закривавлений і плескатий... Його товкли ногами, били
важкими чобітьми в боки і в обличчя, а він тільки тяжко стогнав та охкав... А потім
мертво замовк.
Я, щоб допомогти батькові, носив сільську (з правління) переписку в село за горою.
Йти було далеко, а особливо тим селом, яке було довге до безкінечності.
Тоді мене в полі заставала гроза. Я дуже боявся блискавки, що вбивала людей у
полі, і панічно метався по дорозі, коли наді мною грім багряно розривав грізні хмари...
А потім гроза проходила, і сонце заливало мою душу.
У поміщика ми, маленькі хлопчики, за гривеник у день обкопували дерева в саду та
оббирали гусінь з дерев і обрізали сухі гілочки ножицями на довгій палиці.
Поміщик, низенький, гостроносий і пихатий, іноді сходив з гори своєї величі і

розмовляв з нами. Він питав мене про батька.
Я сказав йому, що мій батько не тільки писарем може бути, що він працював і
будівничим, і маркшейдером, що він знає всі закони напам'ять, який номер і од якого
числа. А поміщик, похитуючись переді мною на носках своїх лакованих чобіт, процідив
крізь зуби:
— Видно сову по полету, какова она.
Я мовчав.
Що я міг сказати цьому пустоголовому виродку, коли він мені не вірив.
І от почалася холера.
В селі запахло дезинфекцією, білі плями вапна були розляпані скрізь.
Куркулі повели агітацію, що лікарі й ті, хто їм допомагає, отруюють народ.
Особливо один куркуль, що за щось по-звірячому ненавидів батька, нацькував на
нього темних людей за те, що батько дуже активно боровся з холерою і роз'яснював
людям, що треба робити, щоб не захворіти цією страшною хворобою.
Дочка цього куркуля була дуже вредна, дражнилася, показувала мені язика, і я за
це кинув у неї крем'яшком, яким ми гралися на призьбі.
Вона розплакалася і побігла жалітися батькові.
І от вибігав цей розлючений і бородатий бугай і женеться за мною.
Я біжу швидко, але не можу ще швидше, бо у мене мліють од жаху ноги. А за мною
важко гупають чоботища Куркуля, і земля хитається піді мною...
Але куркуль мене не наздогнав...
Якось він показував своїх коней управителеві економії (Кам'янський зрошувальний
участок). Той у білому костюмі й такій же шляпі приїхав у фаетоні з дружиною.
Важко з нього виліз і, заклавши руки за спину, гладкий і мовчазний, дивився, як
куркуль перед ним і біднотою, що зійшлась подивитись, хизувався своїми чорними, як
ворони, з тугою, блискучою шкірою баскими кіньми.
Дивився управитель, дивились люди, але очі у них дивились по-різному.
В управителя в очах — панська поблажливість, а в людей — сум і гнів...
Раз я пішов на подвір'я нашого сусіди. Його син, уже парубок, гарно ставився до
мене, і я з ним по-дитячому дружив.
Я стояв у дворі, а він недалеко від мене розкрутив у себе над головою кийка, а він
вирвався з його рук...
Я інстинктивно нахилив голову, і смерть страшно джикнула наді мною... А сусідня,
з іншого боку, дівчинка Оксана чарувала мою маленьку душу своїм задуманим лицем і
чорними бровами.
Я любив її.
Звичайно, моя любов була наївна і чиста, як роса на травах у зорі, як тьохкання
соловейка в кущах, коли віє солодкий вітер світання.
Потім, коли я вже вчився в сільськогосподарській школі при Кам'янському
зрошувальному участку, я часто зустрічав її, коли чергував на фермі, а вона там
працювала, і потім мене чарувала її горда краса.

Але я їй нічого і не сказав.
XVI.
У своїх родичів, Сидора Сосюри і його дружини, тьоті Галі, я ціле літо робив на
гармані. За це я одержав на кінець літа пуд борошна.
Борошно я продав на базарі за 75 копійок і за ці гроші купив квиток на право
навчання до нашої 2-класної Міністерської школи, в якій треба було вчитись п'ять
років.
Але мене прийняли до третього відділення, а не до першого, бо батько мене
підготував до нього, ще коли він учителював по селах Донбасу. Я став учнем.
І це для мене було таке щастя, таке щастя!
Коли нам задавали уроки, наприклад, по історії "от сюда — до сюда", то мене не
задовольняло читати "до сюда", а я читав далі. Мене цікавило, що далі... Взагалі я дуже
багато чиїав маленьким.
Я вже полюбив бронзові образи "Іліади", "Одіссеї" 1, плакав над "Кубком Шіллера",
захоплювався Зейдліцом і Уландом2 у перекладах Жуковського і Лєрмонтова, ну і,
звичайно, заливав сльозами сторінки "Кобзаря" Шевченка.
Казки Пушкіна мене чарували, як і "Демон" Лєрмонтова, і це поряд із "сищиком" і
"Пещерою Лейхтвейса" та "Индейскими вождями"...
Тільки ясно, що в моїй голові цієї мішанини, що я запоєм ковтав, не було.
Мов якась чарівна рука все дбайливо і ніжно розкладала в моїй душі по поличках, а
непотріб викидала, і моя душа все росла, росла, і її крила поволі обростали орлиним
пір'ям, крила знань і фантазії.
У нас у школі раз на тиждень був спільний урок співів, які нам викладав (теорію і
практику) завідуватель школи Василь Мефодійович Крючко. На цьому уроці завжди
були присутні учні 3-го, 4-го, 5-го відділень.
Ми часто співали патріотичних пісень і особливо:
Ген, славяне! Еще наша речь свободно льется, пока наше верно серце для народа
бьется!
Там, у цій пісні, е слова:
Пока люди все на свете превратятся в гномов!
Василь Мефодійович спитав, звертаючись до учнів усіх трьох відділень (я тоді був у
третьому):
— Кто мне скажет, что такое гномы?
Всі мовчали.
Тоді я підняв руку.
— Ну, Сосюра! Я сказав:
— Карлик.
А вже в четвертому відділенні, коли Василь Мефодійович біля дошки довів другий
випадок рівності трикутників, задаючи на урок на другий день, він раптом спитав:
— А кто мне сейчас докажет эту теорему?
Всі мовчали.

Тоді я простяг руку.
— Ну, Сосюра!
Я вийшов із-за парти і слово в слово, як Василь Мефодійович, довів теорему.
Він казав учням про мене: "Сосюра блестяще владеет литературным русским
языком, но он любит иногда задавать такие идиотские вопросы, что у меня просто уши
вянут".
А я дійсно іноді задавав йому запитання, тільки у Василя Мефодійовича вуха
в'янули не від сорому за мене, а за себе. Бо він не міг відповісти на мої запитання, як
колись моя мама, коли я п'ятирічним хлопчиком питав у неї: "Почему Бог создал
человека таким непрочным?"
Вані вже не було. І я сам носив воду додому.
Але у нас не було бичовки.
Мені соромно просити бичовки у людей, і я зимою на льоду, що наплыв і замерз од
розлитої води, в маминій теплій кофтині й великих на мене батькових чоботях стою
біля колодязя і мовчки мерзну.
І от підходить гладка і рум'яна тепло одягнена багатійка. Вона дивиться на мене і,
співчутливо хитаючи головою, тягне воду й каже:
— Бідна дитянка! Як вона замерзла! Вже ручки й губенята посиніли!
Витягла воду й пішла.
А ось підходить бідна жінка.
Вона мовчки витягне води, спершу наллє мені, а потім собі й піде, свята й повна
сяйва для мого маленького дитячого серця, жінка-тру жениця з великої літери.
А таких мільйони.
Потім уже, на фронтах громадянської війни, ми йдемо, після тифу, в обозі, худі,
виснажені, жовті й голодні.
Йдемо через село.
А біля воріт стоять гладкі куркулихи й, склавши хрестом руки на своїх високих,
повних сала й молока грудях, співчутливо хитають своїми свинячими головами.
А хліба дадуть?
— Давай білизну!
А де її візьмеш тоді, білизну, коли ми її давно проміняли на хліб.
А бідна жінка мовчки винесе нам з останнього буханку хліба, а то й нагодує кислим
молоком із мамалигою.
Святі й прекрасні жінки нашого народу!
Вони мовчки робили своє святе діло.
А куркулихи не жінки нашого народу. То потвора без душі, які не мають
ніякісінького права зватися людьми.
Василь Костянтинів, що потім, у війну, був добровільцем батальйонів смерті, мені
подобався. Красивий, чорнобривий і хоробрий, він був дуже сильний і запальний.
Мені тільки не подобалось, що він такий жорстокий.
Я бачив, як Василь з волоськими хлопцями (сам він теж волох) убивали на глинищі

біля Дінця собаку.
Вони це робили радісно і завзято, а Василь аж гарчав од насолоди, коли забивав
ломакою гостру кістку собаці у залите кров'ю око...
І був ще на селі один Василь Костянтинів з могучим басом. Він з усієї сили бив себе
кирпичиною в свої груди, що гули, як орган, і доісторичний крик його, мабуть, долітав
од нашої хати до заводу. Він потім став червоногвардійцем і тримав себе героєм.
Ми часто купалися на Дінці, майже жили водяним життям.
Особливо ми любили купатися в гарячій воді, що текла з заводських труб під
землею і виходила на береги Білої (що впадала в Дінець) і Дінця.
Нам подобалось із гарячої води (Біла, коли підходила до Дінця, ставала гарячою од
гарячої води з заводу) запливати в холодні зелені й швидкі води Дінця. Все тіло наше
кололо безліччю голок від раптового переходу од гарячого до холодного.
Дінець. Ріка мого золотого дитинства. Ти вічно в мені, в моїх золотих згадках про
тебе, про солодке й гірке, що переснилося і одснилося моїм карим і сумним очам, душі
моїй тривожній...
XVII.
Ми йшли на гору од Дінця.
Юзефович, мій шкільний товариш, ішов останнім за мною із твердим, як залізо,
сучком із держалном, виламаним із грубенької дошки.
Нечутно наблизившись до мене, він з усієї сили різонув мене тим сучком у ліву
половину голови, за вухом.
Голова моя якось легко закрутилась, і я упав, ні, не упав, а земля сама до мене
підлетіла і чомусь з правого боку, як стіна... І я ліг на неї, як на теплу, уютну і м'яку
подушку.
Я лежав, мабуть, не довго, бо не бачив, як тікав "бочонок".
— Чого ж ви стоїте? — крикнув я до хлопців, але всі розгублено мовчали, а Нестор,
теж шкільний товариш, тільки знизав плечима.
Потім у школі, коли я узнав, звідки людина відчуває, що вона стоїть, сидить чи
лежить, я зрозумів, що удар Юзефовича на мить порушив у мене рідину в полукружних
каналах середнього вуха. Кістка черепа за вухом не тріснула, а трохи вгнулася і
здавила слуховий нерв.
Я став глухим на ліве вухо, і з того часу у мене в лівій половині голови вічний шум,
як розвіяний дзвін, який то слабне, то дужчає.
"Бочонка" я таки спіймав на тім же Дінці і важкими грудками засохлої землі загнав
у капусник.
Удари гулко гупали по ньому, а він, як хижа кішка, вишкірившії гострі зуби,
стрибав по вогкій землі і ніяк не міг прорватися до мене крізь гнівний град грудок
завбільшки з дитячу голову.
XVIII.
Ми переходили через ярок, що біля кладовища, повз яке нам треба було йти.
Було ще темно, і сніг під нашими маленькими ногами так гостро і холодію

скрипів...
Раптом до нас метнулися дві великі чорні тіні.
— Давай гроші!
Ми плачемо, не даємо, а вони, вищі за нас у півтора раза, здавили нас своїми
важкими, залізними руками. Той, що обшукував мене, сказав:
— Я всі не заберу.
Але він забрав усі мої нещасні мідяки, і я ніколи не забуду хижої куркульської руки
в правій кишені моїх штанців, що розчепірила там пальці, а потім люто й переможно
стиснулась в кулак з моїм нахристославленим гонораром.
Ну, ясно, що це були куркульські мордаті буцівки, бо діти бідних людей ніколи б на
таке діло не пішли.
Наша сучка народила багато цуценят і здохла. Цуценятка були сліпенькі й
безпорадно вовтузились біля мертвої матері, а потім почали подихати одне за одним.
Мені було важко дивитись на їх муки, і я взяв їх уже трьох (бо решта повмирала) в
корзинку і поніс на кручу над Дінцем, щоб відтіля (круча була дуже висока) покидати їх
униз, а вони долетять до землі і зразу повбиваються.
Дурний, я зовсім забув, що внизу було гнойовище!..
Була ніч, темна й жорстока ніч, коли я, маленький, під донецьким вітром, з городу
вийшов на кручу.
Я поставив біля себе корзину і з плачем витяг із неї тепленьке цуценятко, що теж
плакало й тпкалось мокрим і холодним носиком мені в руку.
І в чорній вітряній тьмі я, з серцем, що розривалося од жалості, високо розмахнувся
над головою цуценятком і шпурнув його вниз...
Воно десь там, у глухій тьмі, м'яко і страшно гупнулось об землю і почало
кричати...
Я думав, що воно зразу вмре, а воно кричить...
Решти цуценяток я більше не кидав вниз, а схопив корзину з ними й побіг навкруги
кручі на крики мого маленького братика...
XIX.
Осінній ярмарок на вигоні за селом, море фарб і кольорів, вигуків, і все це
райдужно рухається концентричними хвилями.
Пахне борщем і ковбасою, що тут же, під полотняними напиналами, їдять
заклопотані люди.
Біля коней, що вихваляють чорні білозубі цигани, поважно ходять дядьки з
виглядом знавців і цьвохкають батіжками, що тримають за пужално, їх жилаві й
натруджені руки, руки степових богатирів. І тут же, в цьому барвистому і різноголосому
гомоні, грають у рулетку люди, забувшії од звірячої жадоби навіть про епілептика, що
лежить під столом з рулеткою. Його щоки то кругло і туго надимаються, він дихає
страшно і важко, а над ним його "ближні" гризуться, як вовки, за нещасні копійки,
забувши, що у них під ногами стогне і мучиться людина в епілептичному припадку. Ми,
хлопчики, часто крутили на гроші балки каруселі, і од цього крутилися люди на

дерев'яному коні. А за це один раз задурно катались на каруселі під мотив пісні:
Где-то ласточки песня слышна, ветерочек траву чуть колышет.
А з балаганів повибігали "на раут" мандрівні артисти і закликають публіку.
Хазяїн звіринця на очах у всіх встромляє в рот слизьку й холодну голову удава,
строката ліана якого обвилась йому круг шиї, пояса і звивисто збігає до ніт.
Я купив за п'ятак квиток і зайшов у звіринець. Мені було 12-13 літ, а я зарані, не
глянувши на напис, узнавав кожного дикого бранця, моїх давніх знайомих по Майн Ріду
1 і Густаву Емару.
Особливо мені сподобались мавпи і мавпенята, що, незважаючи на присутність
публіки, меланхолійно займалися пристойними і непристойними справами.
Був пізній вечір, коли я, покинувши звіринця, повертався до своєї рідної
хворостянки, що ще й досі мені сниться, хоч мені вже майже шістдесят два роки.
Я навчився ходити на руках, як ярмаркові гімнасти.
Спочатку це довго не виходило, і я часто звозив до крові собі вилиці й щоки об
землю.
Але я уперто продовжував і таки навчився. Тоді не було на селі інструкторів
фізкультури. Я не знав міри і зводив важкі каменюки на витягненій руці, а особливо
коли ходив на руках, то неправильно дихав, власне, зовсім затримував дихання. А
потім, бо мені набридло ждать, поки одхлине кров од голови, підстрибував і всім
витягненим тілом бився об землю підошвами, від чого весь стрясався, як од грому... І
це не раз і не два...
І от одного разу, коли я читав дідусеві "Вершника без голови" 2 (сам я був без
голови з тим стрибанням і ходінням на руках!), у мене в серці щось порвалося, неначе
лопнула туго натягнена нитка... Я захлинувся... і продовжував далі читати. Через
небагато днів, якось прийшовши із школи, я потягнувся до полиці з книжками, що була
прибита на стіні вище моєї голови, і відчув, так страшно відчув, що все мені в грудях
поповзло вниз... І весь я, як пучок туго натягнених струн, почав надиматися усе дужче
і дужче і, не витримавши цієї муки, з плачем вибіг на вулицю і, підіймаючи руки до
зоряного неба, ненавмисно торкнувся серця... Воно билося швидко, швидко.
Я пішов до Трохима Івановича, нашого вічно молодого з гігантським досвідом
фельдшера, що міг дати сто очків наперед першому-ліпшому докторові з дипломом, хоч
він і без диплома.
Він вислухав моє серце і сказав:
— Что же ты так поздно пришел? У тебя больное сердце.
XX.
На горі заводський посьолок, а під горою содовий завод і наше село. Вузька і
каламутна річка Біла одрізняє нас од заводу. Вона тече в Дінець, що срібним поясом
лине повз димний гай заводських труб і замріяних селянських хатин. А за заводом
станція. Залізниця лежить під горою, золотою підковою протинав село і зникає за
синіми вітряками. А по ній вічно дзвонять і хитаються червоні змії поїздів, і видно, як
під колесами, на стиках, ритмічно вгинаються рейки і шпали.

Ми чіпляємось на ходу, і за нами ганяються кондуктори.
Багато хлопчиків лишило свої голови і ноги на кривавих і димних рейках нашої
залізниці...
Але це не спиняло інших. І було героїзмом зіскочити з потягу, що скажено мчить з
гори до заводу, або лягти між рейками і шпалами, а над тобою громово пролітає потяг і
смертно дзвенить ланцюгами... Його вже нема, десь далеко цокотять його колеса, а ти
не підводиш голови... Все здається, що потяг летить над тобою, і повна грому твоя
душа...
А спробуйте ви пройти по одній рейці од будки до будки або стрибнути з високої
верби в Дінець, ударитись головою об затоплений човен і лишитись живим...
Вічно дзвонить завод, кричать паровози, шумить за Дінцем ліс, і летять у димній
синяві вагончики за Дінець і на далекі шахти.
А вночі, коли вийдеш на гору, далеко внизу ти побачиш, мов яркий діамант, повний
гулу й електрики завод і смутні каганці села. Це наше село Третя Рота. Як я люблю
тебе, моє бідне замурзане село з вузенькими вікнами й долівками з глини, рушниками
й вродливими дівчатами!.. Твої пісні, й гармоні, й парубків... Такі села є тільки в тебе,
моя могутня Україно, мій цвіте чарівний і ніжний! Моє дихання й очі снять тобою...
Твій синій вітер і золоті вечірні верби, твої місячні ночі у дзвоні солов'їв і поцілунків, з
довгими тінями яворів...
Третя Рота...
Співає телефон у полях, і по стовбовій дорозі летять ївто, а в них сидять люди, в
шубах і синіх окулярах.
Обдерті й замурзані, ми вибігаємо дивитись на них, за ними женуться наші крики й
собаки... Авто хрипко і страшно кричить, і од його крику коні злякано несуть дядьків у
бідних свитинах, з суворими і засмаглими лицями під золотими брилями...
Це — мої дядьки, це — моя Україна...
Яке щастя, що я — українець, що я син моєї прекрасної і трагічної нації!
XXI.
В кінці Красної вулиці, біля волоха Арифея й пивної Гавриленка, громада збудувала
маленьку, неогороджену хворостянку бабі Цибульчисі, за землю.
Вона, як догоріла свічка, вічно лежала на печі, відкіля виглядало її зморщене, як
віск і земля, лице.
Люди приносили їй окрайці хліба й воду.
Одного разу вода лишилася не випитою й хліб не з'їденим. На печі лежало
маленьке й висохле тіло з запалими й плескатими очима й загостреним смертю носом.
Чужі люди обмили й поховали самотню і неогороджену любов'ю, як тином її
хворостянка, бабусю.
Ми стали жити в цій хворостянці. Нас було десять душ; батько, мати й вісім душ
дітей — три хлопці і п'ять дівчат.
Колись ми гарно жили, але батько дуже любив горілку, — і ми стали жити погано.
Мати вічно бігала за ним, щоб він не пропив грошей, — і ми росли, як трава, в бруді й

сонці — вічно голодні й немиті.
Обдерті, ми покотом спали на своїй одежі, у сні мочилися на ній і жили, як мавпи...
Вночі приходив вічно п'яний батько, і хату заливав горілчаний дух, і плач, і лайки
матері... А батько в тумані алкоголю не бачив нічого і на голодні докори матері
відповідав:
— Бог даст день, бог даст пищу.
У нього було вузьке татарське лице, опуклі карі очі, орлиний ніс з чулими й
тонкими ніздрями, довгі козацькі вуса і безвольне ніжне підборіддя, бороди не було, а
під нижньою яркою і повною губою ріс кущик волосся — буланжа. Пальці в нього були
жовті від махорки, і задумані очі завжди дивились униз.
Він ходив трохи зігнуто в чоботях і сорочці, підперезаній мотузком, любив співати
сумних українських пісень і писав вірші. Говорив він російською мовою. Це був
феномен і жертва того часу. Він п'яти років став школярем і на колінах у вчителя рішав
завдання. Потім, у штейгерській школі, він, першокласник, готував до випуску своїх
товаришів, третьокласників. Тоді він був тонким юнаком з натхненними світлими
очима.
Як тяжко пригадувати ці дні, коли за вікнами стогне завірюха, кричать авто, і в
димі міських цигарок, крізь сльози споминів, мерехтить смугляве личико задуманого
хлопчика на дерев'яних коньках, закручених цурками й мотузками...
Мені вже тридцять років, у мене два сини, і один страшно подібний до мене. Я
дивлюсь на нього, на його рученята й капризні губи... і непереможно встає бажання ще
раз прожити, хоч у споминах, своє життя над золотим Дінцем, у шумі тихих верб і осик,
у янтарному цвіті акацій і дзвонах, церковних дзвонах, тепер чужих, а колись таких
містичних і рідних.
О моя Третя Рота... Твій вітер тепло й ласкаво б'є в моє лице, я плачу від любові й
музики, що не вернувся до твоїх кривеньких тинів, далеких яблунь і моєї молодості.
Моя смуглява й темноока мати варить борщ і проклинає свою долю. Ми, замурзані і
обдерті, бігаємо круг неї, нам хочеться їсти, міі з ранку нічого не їли, і, щоб не так
хотілося їсти, довго спали... Та це не помагає, і ми мордуємо матір своїми голодними
крикамп. А вона, заклопотана, у брудній спідниці, б'є нас, худеньких своїх катів, і
витирає полою злі сльози.
Ми рано навчилися знати все. П'яні сцени, повні плачу й лайки, зробили нас
нервовими і вразливими старичками з не по літах розумними й печальними очима.
Кругом жили щасливі люди. Сусідські діти були гарно одягнені, купували на
ярмарках ляльки, цукерки, і вони весело дивилися на світ. А ми, в бруді й холоді, були
подібні до картоплі, що блідо цвіте в темних і холодних погребах.
А поруч, у пивній, під ногами п'яних робітників гриміла підлога і одчайдушний
голос виводив:
Получил получку я, веселись, душа моя. Веселись, душа и тело, вся получка
пролетела.
Пиво й сльози лилися рікою, і золотою рікою ц.-іивли у безвість смутні огні над

селом і над димом заводу. І крізь дим вони здавались очима печальних матерів, що
плачуть над пропащою долею своїх дітей.
Ранками владно кричав гудок на заводі, йому хрипко відповідали гудки на шахтах, і
сірою низкою тяглися робітники з клунками своєю вічною дорогою. А ми, дітвора,
зимою грали в ковіньки, розбивали носи на сковзалках, весною пускали в мутних
ручаях качки з окуги, літом цілі дні проводили на Дінці, а восени рвали багряний і
солодкий глід у золотих балках над "чавункою".
Іноді повз вікон гриміло весілля, і розліталася холодна осіння грязь цід ногами
жінок, що зухвало танцювали, тримаючи в одній руці заквітчану курку. Попереду
завжди йшов гармоніст, кучерявий і п'яний, за ним ішли бояри, перев'язані
рушниками, й молоді. Бігла дітвора і в грязі боролась за конфети, що їм щедро
розкидали родичі молодих.
А іноді пропливали похоронні юрби з попом у золотих ризах, ридав хор, і голосили
ті, що йшли за гробом. А з ними завжди йшов Лук'ян-дурачок, який не пропускав
ніколи жодних похорон. Зачувши дзвони по мертвому, він кидав роботу й несамовито
біг провести ще одного гостя в царство тишини. Чомусь він любив вбирати хрестики,
видурював їх у дітей, а то й просто зривав а шиї разом із шнурком. До кожного він
приставав з своїм нудним і вічним:
— Дай х'єстика.
Маленький і кремезний, з жилавими босими ногами й затуманеними божевіллям
очима, він тихо й покірно йшов за траурним походом.
А ночами на цвинтарі можна було чути ридання другого дурачка, високого Ананія.
Щоночі він ходив на могилу своєї матері й далеко по глухих вулицях скорботно й
монотонно лунало:
— Ой мамо, мамо...
Худий і тонкий, він ходив по селу і щось бурмотів про смерть і пожари. Його мутні
очі завжди дивились трохи вгору, і гостра руда борода сумно хиталась під незрозуміле
бурмотіння.
Ларька й Федька Горошенята ходили зі мною на смітники заводського магазину.
Цілими днями копались у бруді, шукаючи солодких ягідок і кольорових папірців. Нам
тільки снилося прекрасне життя інших, що не мріють про м'ясо й гарну одежу. У них і
ляльки, і теплі кімнати, вони щоранку п'ють молоко з солодкими булочками, а ми, як
цуценята, копаємось у багні й чужих недоїдках.
Я страшенно полюбив книжки. Вони мені давали той світ, у якому одмовила доля. Я
плавав з капітаном Немо на підводному човні, був в'язнем на повітряному кораблі
божевільного вченого, ганявся за злочинцями з Натом Пінкертоном 1, був під землею і
в зоряних світах, полював на індіянів на далекому заході і в тропічних лісах гойдався на
ліанах над мутними водами, повними алігаторів і невідомих тварин. У нас не було
книжок, і я просив їх у знайомих, а то й зовсім чужих людей, яких я зустрічав на вулиці
й питав:
— Дядя! У вас нет сыщиков?

Одні сміялись з мене й проганяли, а другі звертали на мене увагу, і я годинами на
жорстокому морозі стояв біля їх воріт (соромився зайти до хати), поки вони вийдуть,
щоб перемінити книжку.
Але вредні діти бруднили й рвали книжки так, що не можна було їх повернути, і
тоді хлопці мене за це били. Вони мене били на кожній вулиці, так що мені не можна
було нікуди й піти. Пам'ятаю, була холера, і я надійно думав:
— Хоч би вже вони всі повмирали. Тоді б мене ніхто не бив.
І раз один парубок, що я не повернув йому книжок, спіймав мене з хлопцями на
Дінці. Втекти я не міг і покірно спинився перед мордатим велетнем з кулаками в мою
голову.
— Ну, чортове цуценя, тепер держись. Я тобі покажу, як не повертати чужих
книжок.
І він замахнувся наді мною страшним волохатим кулаком.
Але я одскочив убік і почав гаряче переконувати його, що мене не треба бити, що
не винний я, маючи таких вредних братів і сестер, що рвуть чужі книжки. Я дуже
люблю їх, вони для мене краще всього, вони для мене все життя, й мене не можна
бити.
Мені було ж дванадцять років, але я так натхненно й переконуюче говорив і як
крем яшками грав чужоземними словами, я говорив так палко, що парубок тільки
здивовано розводив руками:
— От так голова.. Оі голова... А я, смуглявий горобець, стояв перед ним і чекав на
свою долю.
Тут же був один хлопець, що мовчки слухав нас. І, коли я замовк, він, блідий од
гніву, підійшов до мого ката, взяв його за петельки так, що той почорнів од спиненої
крові, і вдарив його всім тілом об тин:
— Доки ти будеш мучити цю дитину?
Хлопці їх розняли. Але цей парубок більше мене не чіпав. Він навіть запросив мене
до себе і дав ще книжок.
Літом я тікав у поле і в траві, що пахучо шуміла наді мною, забував над книжкою
все в чарах нових світів і пригод.
Про мою любов до книжок узнав завідуючий заводської бібліотеки Сергій Лукич
Зубів і почав давати мені даром читати книжки. Як сон були мені Третя Рота й
порожній живіт. Книжки замінили мені товаришів і ласку матері, вони влили нові барви
в мою душу, і вона зацвіла ярко і любовно під сяйвом звільненої думки. Вони дали мені
крила й майбутнє, розкрила мені огненні простори, повні золота й крові... Краса й сила
одкрили мені своє лице і обійми. А коли я вперше побачив живі картини в кіно, де на
тлі чарівної музики проходило перед очима те, що треба викликати силою уяви, коли
читаєш книжку, я так намозолив очі господині ілюзіону, що вона дозволила мені
безплатно ходити на картини. Звичайно, моїми улюбленими були Аста Нільсен 2 і
Максимов 3. Макс Ліндер 4 доводив мене до судорог у животі.
І от почала рости тоска. В кіно я ще дужче відчував те розкішне життя, яким

живуть інші, вибрані, щасливі, яким я ніколи не буду жити, до якого ніколи мені не
долетіти, хоч у мене й є крила, але крила фантазії, на яких справді не можна злетіти
навіть на стріху нашої хворостянки.
І коли бархатні акорди невідомої музики заливають темний зал ілюзіону, я плачу
незадоволеними й колючими сльозами так, що від них стає мокре підборіддя й мої
дитячі губи. Як птиця з поламаними крилами вовтузиться у власній крові й ніколи,
ніколи не полетить у сині й чудесні світи, так і я, маленька й нещасна точечка в
безжальному й жадному світі, сидів у темній залі і плакав над загубленою радістю.
На шумних ярмарках ми з Федькою Горохом крали житняки й яблука. Там, де
кричать: "И так — питак, и на выбор питак", я нахилявся над рядом і робив вигляд, що
вибираю, а сам крізь розставлені ноги (коли крамар обернеться) подавав Федьці, що
стояв позад мене, украдену ляльку і тихо одходив.
Але потім я кинув красти, бо в цьому не бачив ніякої радості, крім перспективи
ходити з одбитими печінками. Я дуже любив собак, кішок і коней. Одного разу хлопці
спіймали сучку, що водила тічок по городах, прив'язали її до тину і почали вбивати.
Били вони її тоненькими дубцями і тільки мучили її. І я, повний невимовної сили, весь у
сльозах, розігнав хлопців, одв'язав бідну собачку і пустив її на волю.
Я любив ходити на гнойовище над Дінцем, куди приходили подихати коні. Вони
рідко й хрипко зітхали, судорожно сіпали ногами, їм смертно тремтіла облізла й мокра
шкіра, і вони довго і тоскно простягали шию в синяву й світло до холодних осінніх зір.
А потім з них здирали шкіру, і собаки й галки робили своє діло на їх димних од
крові тілах.
XXII.
Вчитель Василь Мефодійович Крючко, з добрим теплим лицем і задушевним
голосом, був особливим вчителем. Він горів своєю роботою, любив нас, як своїх дітей, а
ми за це неможливо шуміли й на перервах підіймали такий пил, що лице Василя
Мефодійовича плавало в ньому, наче одірване від тулуба, і скорбно кахикало,
дивлячись на нас докірливими й мутними очима.
Він ніколи не бив нас, і тільки раз боляче сіпнув мене за вухо, коли я об фанерну
перегородку до вчительської вдарив свого товариша. Спокійно й терпляче робив він
своє непомітне й велике діло. До кожного він підходив індивідуально і різними
чарівними ключами одмикав наші душі.
Я був першим учнем, хоч і ніколи не вчив уроків. Просто така в мене була пам'ять.
В одному класі зі мною вчилася дівчинка Ліза, вона давала мені пиріжки і довго
дивилася на мене, наче хотіла щось сказати і ніяк не могла.
А я по темних кутках плакав од муки, що не можу сказати їй, як я її люблю, що
лице її, в райдузі золотого волосся, з синіми й печальними очима, щоночі мені сниться,
що цілі дні ходжу, як у сні, повний нею.
І в світанковім трепеті моєї закоханої душі звучало:
Милая, знаешь ли,
вновь видел тебя я во сне.

В сердце проснулась любовь,
ты улыбалася мне.
Где-то, в далеких лугах,
ветер вздохнул обо мне...
Степь поживала в слезах,
ты размечталась во сне...
Ты улыбалась, любя,
помня о нашей весне...
Благословляя тебя,
был я весь день, как во сне.
А. Белый 1
Була весна, і ми з Лізою пішли за станцію готуватися до іспитів. Звичайно, в
підручники ми й не заглядали, але я ніяк не міг сказати Лізі про любов. Я тільки
незграбно йшов за нею, дивився на неї, як на святу, і молився на її золоту потилицю.
Од неї віяло таким щастям і ароматом, що я захлинався, коли говорив, відчував, що
кров розірве моє лице, але не міг сказати їй про свою таємницю. Ми ходили у світлі й
шумі, я дивився на її ніжні рухи, як вона томно повертала своє лице й поправляла
непокірне волосся, що вітер жартівливо розгортав на її рожевих і [голубих] скронях.
Коли ми поверталися в село, хлопці кричали мені:
— Куди це ти її водив?.. Ліза відповідала:
— Не он, а я его водила.
І дійсно, я спотикався і йшов за нею з блаженними, повними сліз очима, мені
хотілося, щоб ніколи не було села і цих противних хлопців, щоб я вічно йшов за Лізою,
дивився на її ніжні рухи й молився на її золоту потилицю. Моя любов була, як квітка в
росі, що п'яно хитається в янтарному полі, й молиться на зорю, і плаче багряними
сльозами зорі од щастя.
Моя душа подібна була до амфори, і я обережно ходив, щоб не розплескати своєї
радості.
Була якась насолода в тому, що я мовчу, хоч і знав я, як щасливо засіяють сині й
кохані очі, бо часто, коли ми бавились, ми, мов навмисне, притулялись одне до одного і
з розширеними очима, бліді й щасливі, слухали тепло й жагу наших тіл.
Тільки тепер я від Лізиної подруги узнав, що вона мене любила.
За вікном синя вечірня печаль, і заплакане лице моєї молодості дивиться в шибки...
Між нами тільки скло... Ось я встану, візьму Лізу за тремтячу руку і скажу їй про свою
любов, загляну в бліде восторжене лице, і мої губи відчують солоне тепло щасливих
сліз... Я глибоко вдихатиму дороге дихання... і питиму з заплаканих вій сльози — росу
першої любові.
Та не скло між мною і моєю молодістю, а довгі огненні роки, повні любові й смерті.
Іноді образи встають перед мене, і прокляте марево їх затуляє од мене сині й далекі очі
моєї першої любові.
Дзвонить годинник, одбиває хвилини, що вже ніколи не повернуться, чорні вказівки

не покрутяться назад крізь кров і сніг мого минулого, щоб наблизити до мене
розширені й кохані очі.
За вікном риплять кроки перехожих, і плаче моя молодість.
XXIII.
Пухка її срібна зима в холоді багряних зір і далекого сонця рипіла на вулицях
Третьої Роти, коли ми з батьком їхали шукати щастя на Полтавщину. Недалеко від
Черкас, біля містечка Мошни, в сосновому бору жив наш родич Микола Уваров. Він був
лісовим інженером, і батько хотів знайти в нього працю.
Недалеко від Черкас нас висадили з вагона, бо ми їхали "зайцями". Була ніч.
Стомлений батько ліг і заснув біля станційного буфету, прямо на паркеті. До нього
підійшов жандармський офіцер і носком блискучого чобота вдарив його в бік.
— Вставай!
Батько встав. Лице йому налилося кров'ю від несподіваної образи.
— Вы должны вежливо сказать, что здесь спать нельзя. Но как вы смеете бить
человека ногою в бок? Неужели вы только для этого получили образование и
считаетесь интеллигентным человеком?
І марно йому офіціант злякано шепотів на вухо, що "он тебя засадит в тюрьму",
батько не звернув на це уваги і так одчитав жандарма, що той почав вибачатись, купив
нам квитка до Черкас і на прощання гаряче тиснув батькові руку.
З Черкас ми йшли шумним бором тридцять верст до Уварова.
І колії ми ввійшли у великий білий будинок, Уваров, високий, стрункий і чорнявий,
закричав на батька:
— Ты чего здесь?
— Я — муж Антонины Дмитриевны Локотош.
Лице Уварова одразу стало привітним, і він простягнув батькові руку.
Я попав у дійсний рай. Море книжок і цукерок. Діти Уварова були, як квіти,
безжурні й щасливі. У них був репетитор, розкішні кімнати й багато розваг. Вони грали
на піаніно, грали в шахи і вчили мене танцювати. Але я був незграбний і ніяковий. Я
тільки читав і марив.
Ми ходили на полювання, каталися на коньках, і мені здавалося, що це я сню
солодким і дивним сном. Що ось я вигляну з-під одіяла і почую голодний плач братів і
лайки матері, що буде холодно вдягатися, і в запорошені вікна гляне вороже сонце, і
блакитні шибки заллються шумом нового голодного дня.
Батькові стало скучно жити в лісі, і знову знайомі труби нашого заводу задиміли
наді мною.
Знову потяглись кошмарні ночі, повні докорів матері, горілчаного духу і голодних
сліз у душній і тісній хворостянці.
Я почав ходити на щебінь.
Ще не сходило сонце, і замість гудків співали півні, й холодна зоря тільки
займалася над селом, як мати будила мене, і я йшов туди, де над "чавункою" і гулом
поїздів гриміло каміння під ударами сотень молотків, де нам видавали на сніданок

іржаві оселедці, і важка тачка з камінням натирала мої руки до кривавих пухирів.
На щебені робило багато дівчат, і часто після роботи під холодними зорями в шумі
трав і молодої крові вони кликали мене ночувати в половниках, повних золотої соломи
й місячного проміння.
До ранку ми вовтузились і нарешті засинали з блідими й стомленими обличчями й
схрещеними ногами.
А потім знову гриміло каміння, в пилу метушилися наші химерні тіні, а повз
каменярень пролітали поїзди, і я замріяно дивився на дівчат, що в шумних вагонах з
піснями пролітали мимо і кричали мені:
— Чорнявий, поїдем з нами.
Червонощокі й чорнобриві, з неначе налитими сонцем рожевими литками,
вишневогубі, вони димно летіли в даль, і їх повні голоси нагадували мені про рум'яні
степи, привітний шум гаїв і кохання під зоряним оксамитом неба. Часто я не
витримував важкої і монотонної праці, кидав її і йшов до своїх книжок і мрій. А мене
хлопці проводжали маршем, б'ючи молотками в лопати й цеберки.
Вечорами в заводському садку грав оркестр, і ми ходили туди на гуляння, ковтали
пил і залицялися до дівчат на головній алеї.
Та мені не подобалося без толку ходити в пилу і дивитися на одні й ті ж лиця. Я
йшов на станцію, де шум верб над Дінцем говорив мені більш, ніж роблено веселі
обличчя в садку, що нагадували мені недокурок, і обридлі розмови про давно обридлі
речі.
Позаду гримів залитий електрикою завод, і огні зір зливалися з його огнями. А наді
мною мрійно хиталися верби, і місяць чіпляв на їх вітах срібне павутиння.
На середині Дінця одиноко чорніли човни з закоханими парочками, смутно долітав
дзвін гітари і поцілунків. Або гармонія ридала й жалілася над спокійним свічадом ріки.
На тім боці шумів і хитався ліс, і теплі далекі зірниці мерехтіли над ним.
Ясно й щасливо було над рікою. Дивитись би так без кінця й краю на ізумруди
далеких зір у воді й на небі і відчувати себе щасливою часткою яркого й коханого світу.
А потім я йшов на печальний каганець у вікні нашої хворостянки і до ранку сидів у
сінях над книжкою, де пригоди й любов у середньовічних містах або в жагучих
пустелях Африки брали мене в свій чарівний полон, і дійсність химерно перепліталася
з мріями так, що мені здавалося сном моє дійсне життя, що я зовсім не в хворостянці, а
в розкішному палаці володарів Індії або в шумі тайги шукаю скарби невідомого народу.
XXIV.
Сашко Гавриленко торгував у пивній і часто на лавочці розповідав мені про
бахмутських повій, викидайлів і бандерш, про веселі гулянки, "котів", артисток і вино,
що ллється рікою у дзвоні чарок в далеких золотих містах.
Я йому грав на гітарі й писав любовні листи до волошок. Він не міг ходити, і в нього
були милиці. Вся сила з ніг перейшла йому до рук, і ніхто не міг вирватись із жахних
обценьків його пальців.
В теплі янтарні вечори він плакав і співав про зрадливе життя й циганок, про зорі

над тихим Доном, буйну козацьку волю і сльози дівчини, що "полюбила козаченька, при
місяці стоя". І якось не в'язалось його цвіркання крізь зуби, "розмови про доми
розпусти і вульгарні частушки з невимовним сумом його нахиленого обличчя і
сльозами, що тоскно котилися по його щоках і падали на брудну, залиту пивом підлогу.
Після роботи до пивної збиралися хлопці, і знову гриміла підлога під буйними
молодими ногами.
Потім хлопці билися за дівчат поляками з тинів і кизиловими палками,
провалювали один одному голови, ламали ребра і пороли животи ножами.
Животи зашивали, засихали рани на головах, зросталися ребра, і недавні вороги,
неначе нічого не було, знову пили вічні могоричі, цілув.ались і п'яно запевняли один
одного в вічній дружбі.
Був там Юхим Кричун, високий, русявий і довгорукий, з синіми наївними очима й
дитячою усмішкою немов намальованих повнокровних губ. Його наїхала узвозна
вагонетка в кар'єрі і майже розплескала його. Він вийшов з лікарні косим і подібним до
конверта, такий він був плескатий і тонкий. Та скоро він зовсім одужав і перестав
косити очима. Одного разу йому дуже хотілося курити. Саме Гавриленко кинув
великого недокурка, і його хотів схопити Заяць, якому теж дуже хотілося курити. Та не
встиг він добігти, як недокурок опинився в довгій руці Юхима.
— Віддай.
— Одскоч.
І Юхим почав щасливо з насолодою засмагатися. Розлютований Заяць хотів
видерти недокурок із залізних рук синьоокого велетня, але йому не пощастило, і він
почав бити Юхима. Та це все одно що бити в залізний мур. Юхим навіть і не
поворухнувся. Він спокійно стояв і курив, доки Заяць не захекався. Тоді він плюнув на
огонь недокурка і роздавив його ногою.
— Ну, а тепер я покажу, як у нас б'ють.
Дивлюсь, а його кулак уже гуде біля нашої хати. Він ударив бідного Зайця тільки
один раз, і той опинився на землі з повним ротом крові й вибитих зубів.
Його одливали водою.
Та Кричун був дитиною в порівнянні з Серьогою Дюжкою, Дюжкою, якого боялося
все село.
Коли він бився, так не висмикував коляк з тинів, а схопить тин — і нема тина,
схопить ворота — і нема воріт. А коли він зіб'є ворога з ніг, то бере його обома руками
за штани й піджак і б'є об землю.
Раз я іду по "чавунці". Дивлюсь, а біля будки багато людей. Підходжу ближче, і, о
жах, наш непереможний Серьога лежить весь мокрий і побитий. Він був п'яний, і один
чоловік збив його з ніг кизиловою палкою.
У Серьоги було два брати. Вони робили на заводі і були по сажню зросту. Вони
вночі прийшли до хати того, що побив Серьогу, і почали його викликати.
Це був чоловік хоробрий і винахідливий. Він узяв велику макітру, і, тримаючи її
перед лицем, одчинив двері. Від граду каміння від макітри в його руках лишилося

тільки денце.
Старий Гавриленко робив у кар'єрі і дуже любив випивати. Він часто танцював під
акомпанемент моєї гітари доти, доки мої пальці одмовлялися торкатися струн, і завжди
перетанцьовував мене.
Наш сусід, волох Арифей, посварився з ним, але він був слабосильний і помстився
Гавриленкові так.
Була пізня осінь, і на дворі стояли великі калюжі.
Гавриленко просить у Арифея четвертак на горілку, але той згодився поставити
півпляшки, коли Гавриленко скупається в калюжі.
І Гавриленко згодився.
Він пішов і сів до пояса в калюжу.
Арифей стоїть на сухому, танцює од радості й кричить:
— Пірнай з головою. Гавриленко пірнув.
— Пірнай ще.
Тричі кричав Арифей, і тричі пірнав у калюжу старий Гавриленко. Так помстився
Арифей.
А Гавриленко випив і другого дня, мов нічого не було, пішов ламати крейду.
XXV.
Дядько Кирило Науменко, чоловік моєї тітки Гаші Холоденко, моєї тітки в третіх,
був спокійний і мовчазний труженик. Він багато років працював на заводі, але мав і
клаптик землі. Наймитів у нього не було. Замість них, фактично як наймити, день і ніч
працювали його сини Ягор і Улян.
Удян вічно щось майстрував на подвір'ї або в хаті, і я ніколи не бачив, щоб його
руки не були чимось зайняті.
Такий був і Ягор.
Він прекрасно, з солов'їно-мрійним захватом співав:
"По синим волнам океана" Зейдліца в геніальному перекладі Лєрмонтова (або,
здається, Гете в перекладі невідомого автора):
Оружьем на солнце сверкая,
под звуки лихих трубачей,
по улицам пыль поднимая,
проходил полк гусар-усачей.
У нього була повна скриня книжок, які я всі перечитав.
Він був добрий і задушевний. Не одмовляв мені в них. Особливо мені сподобалась
одна книжка про розбійників і їхня пісня:
Я твой, когда заря востока
моря златит.
Я твой, когда сапфир потока
луна сребрит.
Я твой... (тут я не пам'ятаю все)
когда пришлец блуждает

в горах у сивім тумані...
І кінець:
И в хоре звезд рубиновых мелькает
мне образ твой.
Дивно, що пісня "Оружьем на солнце сверкая":
А там, чуть подняв занавеску,
чьих-то пара голубеньких глаз...
що співав Ягор, і кінець пісні розбійників були духовним поштовхом для шукань
мого юнацького серця, коли я закохався втретє, уже не в сірі і карі, а в голубі очі і так
само уявляв їх, як той розбійник у горах, коли в морі зір за розсуненими моєю уявою
стінами й стелею казарми її обличчя широке, як небо, нахилялося наді мною і теплі й
рідні губи до фізичного відчуття притулялися до моїх гарячих і жадібних губ...
XXVI.
Був липень 1914 року...
Біля прохідної конторки стояло багато людей і тривожно дивилися на відозви з
чорними великими літерами.
Німеччина оголосила нам війну.
Потім була загальна мобілізація, закрили казьонки й по вулицях ходили
маніфестації з портретами царя і оркестром, яким керував австрієць з блідим і
печальним лицем.
Тужливі сцени проводів на фронт, станція, повна ридань і пісень, останні дзвінки й
не останні сльози...
Урочисто ходили поліцаї, всі в чорному, з медалями на грудях.
Я ще малим, коли дивився на них, так усе почував себе в чомусь винним і боявся
дивитися їм у вічі.
Однієї ночі я йду по вулиці од заводу і насвистую якусь пісню. Підходить поліцай і
каже:
— Не свисти.
— Що ж тут такого, що я свистю?
— А может, ты кого вызываешь.
Я перестав свистіти.
Важко ходили ці ворони в срібних медалях по перону, залитому сльозами матерів,
крутили свої довгі вуса і, як коти, поглядали на осиротілих солдаток.
А десь шуміли поїзди, повні людей у сірих шинелях, одірваних од звичайної праці, з
холодними дулами гармат на площадках, і мчали на далекі смертельні поля.
Я поступив в агрономічну школу біля станції Яма. Зимою ми вчилися, а літом
робили в полі й економії.
Я був стипендіатом.
В мареві споминів встає обличчя Сергія Васильовича Смирнова, що викладав нам
російську мову. Він, сухий і розумний, усе приходив до нас, коли ми вчили уроки,
спостерігав і записував. З ним же в довгі зимові ночі ми співали пісень і російських, і

наших.
Ось пливуть обличчя товаришів з затуманеними піснею зіницями, а вона летить в
холодному класі, й нам тепло, тепло...
Україно моя мила, краю пам'ятливий. Там любив я дівчиноньку, • там я був
щасливий...
І мені здається, що я вже багато пережив і десь на чужині згадую мій край, мою
далеку Україну, печальні карі очі покинутої дівчини, і я в'яну од журби з повними сліз
гарячими очима...
А то лечу я "Вниз по Волге-реке, с Нижня Новгорода" на "стружке, на
снаряженном", де "сорок два молодца удалых сидят". Всі веселі, з буйно заломленими
шапками в яркій одежі, в срібній і золотій зброї. Тільки я один сумую... За ким?..
"Стружок" летить, і десь на синіх хвилях могутньої ріки чекають смерть і слава, десь
криваві й жадні губи персіянки притиснуться до моїх, але ж чи повернусь я до русих кіс
і синіх очей єдиної, що там десь чекає свого "буйна молодца"?.. А пісня летить, і
хитається ріка, шумлять стародавні ліси, й крввавий місяць зажурено пливе над ними...
Це — пісня. А товариші...
Ось розбишакуватий Альохін наливав чорнила на зошит Кривсунові:
— Докажи, що це я тобі налив чорнила. Ми всі сміємось. А Кривсун, високий і
кучерявий, тупо дивиться на Альохіна і мовчить.
Він був не тільки дурний, але й скупий. Од батька, лісовика, пін привозив повну
скриньку сала. Скринька була чимала й не влазила до загальної шафи з відділами для
кожного. Й він замикав її на великий замок.
По кутках, щоб піхто не бачив, він наминав своє сало, а ми голодними вовками
дивилися на його слизькі губи й ситі очі.
Ми порішили без згоди Кривсуна забрати його сало. Але ніяк не могли одімкнути
замок. Скринька була на третьому поверсі, й ми у відчинене вікно просто скинули її на
землю. Вона розбилась, і ми забрали сало.
Кривсун мовчки дивився, як Альохін їв його сало. Альохін навіть говорив йому про
це.
— Докажи, що я їм твоє сало.
Де ти зараз, мій кучерявий дурнику? Чи порозумнішав ти, чи, може, твоє тіло в
довгій кавалерійській шинелі навіки занесли сніги нашої великої революції?
Ось залізнорукий Гнатко з чорним, аж синім, волоссям і кам'яними рисами лиця.
Він дуже боляче б'є мене, щоб я не матюкався, і ми з ним ходимо на кухню ночувати до
дівчат.
Ось білявий і ніжний Вася Демський у рудому й бідному піджаку розчісує пальцями
своє волосся. Кажуть, його дуже любила дочка поміщика, а він не любив її і одружився
на простій дівчині з економії.
Бурдун Даня, чорнявий, з рисами індіана, тягне мене по кутках і таємно бурмоче:
— Думал ли ты, Володя, о бедном народе? Как нам помочь бедному народу?..
І його темні й гарячі очі наливалися сльозами од великої муки й любові. Його брат,

революціонер, сидів у в'язниці, і Даня горів його огнем.
В селі Званівці жила моя бабуся, і я в неї проводив канікули. Вона була релігійна
фанатичка і мала на мене великий вплив.
Ще малим вона водила мене до церкви. Над головами селян тремтіло марево од їх
дихання, пахло ладаном, холодом і свічками. Я любив дивитися на стрункі ноги янголів,
обличчя святих і сині горизонти за нпми. Тільки мені непрпкмно було молитися богові
й почувати себе його рабом. Він тяжко давив мою душу і ніколи щиро й повно не
захоплював мене. Іноді вночі, коли всі спали, на мене налітало бажання впасти на
коліна й довго молитися, але порив зникав, і я засинав без молитви.
В школі було багато журналів, і мене захоплювали патріотичні вірші в них. Я теж
почав писати вірші.
Сергій Васильович показав мені, що таке стопи й розмір.
Перші мої вірші були про бога й Русь. Апухтін і Надсон2 були для мене недосяжним
ідеалом, і мої зошити були повні їх віршів.
Починав я російською мовою.
Пам'ятаю перші рядки:
Господь, услышь мои моленья,
раскаянье мое прими.
Прости мои ты согрешенья,
на путь святой благослови.
Милая родина, многострадальная,
милая, светлая Русь.
Я о спасеньи твоем, лучезарная,
жгуче и жарко молюсь.
Дитина. Що я міг і що я знав у той скажений і страшний час?
В кінці навчального року мати написала мені, що батько захворів і їй нема чим
жити.
Я мусив покинути школу.
Батько сухо й гулко кашляв, у нього розширились вени, і він уже не міг довго
стояти. Він швидко дихав, лежав на рядні й дивувався, чому до нього так липнуть мухи.
А вони вже почували мертвяка і чорно обсідали його.
Спокійно чекав він смерті. Тільки очі його, великі й світлі, були повні муки й жаху
перед невідомим. Він страшенно схуд і вже не міг викашлять мокроти, вона душила
його, і мати виймала з його рота повні жмені вонючої й зеленої слизі.
Йому ж було тільки тридцять сім років, а він мусив умерти.
Він давно вже не говів і казав, що попи дурять народ. Ще він говорив, що якби німці
нас побили, було б краще, вони дали б нам культуру.
А ноги йому вже заливала лімфа, і одна була пухла й синя. Перед смертю він
попросив перевести його на долівку. Заходило сонце, і ми його поклали біля порога.
Він лежав на спині і страшно хитав гострими колінами.
Починалась агонія.

Приїхала бабуся. Вона плакала дрібними старечими сльозами, здіймала догори
руки, і я чув крізь її тонкий плач скорбне й монотонне:
— Ох Коля, Коля.
Я побіг за лікарем, і, коли повертався назад, зустрів матір і по її блідому й залитому
сльозами обличчю зрозумів, що батька вже нема.
Його любили селяни, і за гробом ішло все село.
Мокрою од сліз землею засипали мого батька.
Дощі змили на білому хресті сумний напис, а потім і він зогнив разом з костями
того, хто дав мені гаряче серце й тривожну душу.
Я почав носити рудий батьків піджак і поступив на завод.
Часто ми їздили з помічником маркшейдера на шахти, і в задушливих і мокрих
продольнях робили зйомки для рисунків.
Замурзані шахтьори по коліна в воді ганяли важкі вагончики і з матюками довбали
вугіль. Іноді з диким свистом коногона пролітала низка вагонеток, і ми притулялися до
підпорок, щоб не бути роздавленими.
Сама страшна смерть — це в шахті. Я не міг уявити, Як це можна умерти далеко від
сонця з горами землі на грудях.
Зігнено ходили ми і з непривички я стукався головою об "матки".
А коли кліть скажено виносила нас на поверхню, був уже вечір, і зорі холодно й
далеко світили над землею.
XXVII.
Кравця Кривов'яза (у нього дійсно були криві в'язи) проводжали на фронт, і його
брат запросив мене на прощальний вечір, тому що в мене була гітара. Він сказав, що у
них буде одеська артистка.
Коли я переступив поріг хати Кривов'яза, то побачив дівчину з червоними
трояндами на щоках, тонкими рисами обличчя і чорними бровами, що як птиця влетіли
в мою душу, а моє сімнадцятилітне серце солодко стислось од холоду щастя тільки
дивитись на неї.
Мене закрутив солодкий вир першого кохання.
Було дуже весело і сумно.
Мене вразила пісня:
Козак від'їжджає,
дівчино-о-нька плаче.
Куди від'їжджаєш,
мій милий козаче!
А він одповідає:
Я їду на той пир,
де роблять на диво
з крові супостата
червонеє пиво.
І мені здавалось, що це не Кривов'яз їде на фронт, а плаче за мною моя перша

любов (її звали Докія, Дуся).
І з того часу, як прозвучить у мені цей мотив, особливо в тому місці, де "Дівчино-онька плаче", одразу спалахне мить, коли я блискавично відчував холод щастя першої
справжньої любові.
Ми грали в фанти. Прийшла і моя черга сподіватися. Я сів на стільця, а проти мене
на стільці — Дуся. Нас накрили великим платком. І Дуся спитала мене своїм грудним,
задушевним голосом. У цій солодкій і таємній напівтьмі, де так чарівно туманіло її
дороге навіки лице.
— Грешен?
— Да.
— Сколько раз согрешил?
— Десять раз.
Ми повинні були поцілуватися, за грою, десять разів. Але ми загубили лік
поцілункам, доки з нас не стягли платок ті, що нетерпляче чекали своєї черги.
Ми домовились другого дня зустрітись біля нашої станції.
Дуся жила в Лисичому. Але на побачення вона прийшла з подругою.
Та це нічого.
Я був невимовне щасливий од того, що тільки дивився на неї і чув її голос. Весь світ
сіяв і співав для мене. Коли ж попрощалися і вона з подругою пішла од мене, весь світ
мені одразу став темний і порожній, наче на мої очі опустилась чорна завіса.
І часто потім, після роботи, я ходив у Лисиче, щоб тільки побачить її, тільки почути,
як вона скаже бархатним і коханим голосом, що полонив мою душу: "Володя!.."
І цього мені було досить.
І одного разу, коло її дому, на Базарній вулиці, я сказав їй:
— Дуся! Я хочу тебе что-то сказать... Давай отойдем в сторону.
Ми були не одні.
Вона, ніби знаючи, що я скажу, трохи повагавшись, одійшла зі мною за ріг будинку,
де було темно і не було людей.
І зоряна зимова ніч почула мій хрипкий од хвилювання сімнадцятилітній голос:
— Дуся!.. Я люблю тебя...
— Ну?!
Я незграбно взяв її за плечі, а вона стала на дибочки і припала гарячими губами до
моїх жадібних губ...
Вона мене цілувала не так, як на фантах, а взасос і з такою сплою, що в мене аж
зуби боліли і крутилася голова од безмежного, як світ, щастя.
Три роки я любив її так, як ніколи і нікого не любив до неї.
І прийшла ніч, що стала золотим, повним квітів і радості днем.
Був квітень 1917 року.
Надходив Великдень, і Дуся призначила мені побачення біля церкви, коли вона
вийде зі сповіді.
Я знову був учнем сільськогосподарчої школи, і прийшов у форменій шинелі й

кашкеті з золотими граблями, косою й колоссям на нім.
Уночі було ще вогко й холодно.
Ми прийшли на Дусин город. Я зняв шинель і розіслав її на вогкій і чорній землі, і
ми з Дусею сіли на неї.
Я обняв і притулив її до свого серця, захлинаючись од любові, а вона почала
плакати і благати мене, щоб я її не покинув, вимагала клятв у вірності, що я з радістю
зробив, поклявся їй, як Демон Тамарі.
Тільки чому, коли вона плакала, її вії під моїми губами були сухі?..
Потім вона спитала:
— Ты завтра придешь?
— Нет. У меня болит голова.
— Все вы такие!..
Її дівочий вінок уже до мене був розтоптаний, хоч вона мене запевняла до миті
злиття, що вона ніколи й нікого до мене не любила.
Так розбилося моє перше кохання.
Воно, як вражена жорстоким стрільцем чайка, волочило розбите гарячим свинцем
закривавлене крило по каміннях і тернах моєї муки і ніяк не могло злетіти в небо...
В ніч, коли розбилось моє кохання золотою голівкою об гостре каміння, Дуся
показала мені дорогу до Дінця через яр, щоб я не йшов по вулиці, де мене могли б
зустріти лисичанські хлопці, що були вірні давній шахтарській традиції.
Вони, коли зустрінуть чужія, то, якщо той не поставить могорича, беруть його за
руки й ноги, підіймають вище своїх голів і з розгону місцем, що нижче спини, як
трамбовкою, б'ють об залізну донецьку землю.
Ну, в людини після цього все всередині пообривається або висить на волосках, і
через недовгий час погребний дзвін по ньому холодно лунає в синьому і байдужному
небі...
Ідучи від Дусі, з Лисичого, де пахло вугіллям і юністю, я по дорозі заходив в
приміщення нашої станції погрітися після морозної мандрівки, бо одягнений я був не
дуже тепло.
В юрбі людей я часто бачив смугляву дівчину з широкими стегнами й повними
стрункими ногами.
Вона крадькома дивилася на мене, а коли я оглядався на неї, швидко повертала
голову вбік, удаючи, що не бачить мене.
І от прийшло літо. Осики й верби над Дінцем у зелених платтях дивились у зелене
дзеркало вод і мріяли, як дівчата, милуючись своєю красою у чарівному склі, що
відбивало їх у хитливій глибині.
Щовечора ми ходили на станцію зустрічати пасажирський поїзд, що підлітав до
перону з синіми іскрами з-під коліс од рейок.
Рівно о сьомій годині він тяжко дихав, відпочиваючи од шаленого бігу уклоном від
полустанка Вовчеярівка до Переїзної, як звали нашу станцію.
Раз у юрбі я побачив Дусю, що стояла спиною до мене і солодко-знайомим жестом

поправляла тонкими пальчиками волосся біля ніжного й милого вушка. Вона
обернулася, — і на мене глянула сестра Дусі, що була дуже схожа на неї.
Я так любив Дусю, що коли побачу її, враз, як той боягуз од переляку на фронті
перед тим, як іти в атаку, слабував животом... І це після того, як моя мрія розбилась на
скалки, і скалки ті гостро вп'ялися в серце, повне любові й жалю...
Провівши поїзд, ми, заводська і сільська молодь, ішли до скверу, що був між
станцією і заводом, і під срібні звуки заводського оркестру гуляли порохливими
алеями. Хлопці залицялися до дівчат, а дітвора кидала в третяротських красунь
реп'яхи, що чіплялися до їх суконь...
Ми ходили вперед і назад по головній алеї двома довгими рядами, і голови першого
ряду були повернені до голів другого впродовж алеї.
Мій товариш сказав мені:
— З тобою хоче познайомитись одна загорянка. Загорянами ми називали усіх, хто
жив у заводському посьолку на горі. Я спитав:
— А вона красива? Товариш усміхнувся:
— Як на чий смак. Та ось вона йде!
Навпроти йшла та, що часто крадькома поглядала на мене чорними, повними
любові очима на станції. Ми познайомились.
Її звали Тетяна.
Поруч із великим сквером був маленький сквер, куди майже ніхто не заглядав.
Ми пішли з Тетяною в той скверик. Сіли на лаві.
Довго мовчали.
І раптом Тетяна млосно і томно упала обличчям мені на груди...
— Володя!.. Я люблю тебе!.. — прошепотіла вона і майже в нестямі застигла на
моїм плечі...
Пізно вночі я проводжав її на гору повз татарських казарм.
Наближалась гроза, і трави пристрасно і п'яно шуміли од вітру...
Блискавиці протинали небо, а серця наші протинали інші блискавиці...
Я не любив Тетяни. Мені тільки приємно було, що вона мене любить.
Потім на ганку її хати ми довго сиділи. Цілувалися в сполохах блискавиць... А
Тетяна, пахуча й розпатлана, все не давалася мені, боролася зі мною, закохана й
жагуча...
А потім гроза вдарила в землю рясними сльозами неба...
І Тетяна в темних сінях, гаряче дихаючи мені в лице, сказала:
— Ти ж не кажи нікому.
Ми часто ходили з нею в кам'яний кар'єр за посьолком, і я любив дивитись на
покірну красу Тетяни, залиту морем срібного сяйва з неба...
Мені було дивно і солодко-дико, що вона така ж людина, як і я, а я можу вести її
куди захочу і що хочу робити з нею.
Але моя робота в шахті не давала мені змоги допомагати матері, як я хотів, і я
вирішив знову вчитись у сільськогосподарській школі.

Я сказав про це Тетяні. Вона сумно глянула на мене:
— Тогда я тебя потеряю.
Коли я з Дусею гуляв по центральній вулиці Лисичого, то за нами завжди ходили
купками дівчата, і за спиною я чув їх компліменти на мою адресу:
— Хорошенький!..
— Хорошенький!..
І мені приємно було це чути. А то у нас на "чавунці", коло заводу, де ми гуляли по
путях до станції, волоські дівчата добре частували мене верболозом у вербну неділю.
Цим вони виявляли свою симпатію до мене. Словом, я був нічого собі хлопець, і
навіть сестра Зоя казала, що я красивий.
І от, коли я гуляв у садку кінотеатру, що біля шахти "Дагмара" в Лисичому, мені
хлопчик передав записку, в якій було написано, що зі мною хоче познайомитись одна
дівчина.
Я подивився, куди мені показав хлопчик. У формі лисичанської прогімназії
назустріч мені йшла пишна смуглянка, справжня біблійська красуня.
Ми познайомились.
Її звали — Юлія.
Після кіно я проводив її додому.
Було вже пізно. Пішов дощ. І ми стали під козирок базарної будки.
Я почав її цілувати.
А вона якось чудно розтулила губи, так що замість поцілунку виходив один свист, і
я цілував тільки її дихання...
Я розсердився і покинув її одну ніччю на базарі...
В кам'янську школу, після канікул, прийшов чималенький лист од Юлі, в якому
вона писала, що "Ваш поцелуй прожег меня насквозь...", "хоть бы гром неба разразил
мою душу...."
Я думав: і який там поцілунок, і як він її міг пропалити наскрізь, коли його і не
було, а був тільки порожній свист...
Мені неприємно було, що Юля писала свого листа з віршами Бальмонта 1 і
Сєверяніна 2 на бланках свого батька, що був управителем вугляних складів.
І знову Лисиче.
На вулиці, що звали Каміння, "на камнях" вечорами гуляла молодь, гуляв і я.
Серед юрби я побачив Юлю. Вона була в білому, як вишневий сад, платті і йшла з
подругою.
Я пішов їй назустріч. Юля щось шепнула подрузі, і та зникла в юрбі.
Ми пішли за село.
І от... У місячнім сяйві лежить на камінні розкішна Юля з великими, чорними,
гіпнотичними очима і од нетерплячки рве білими й красивими зубами лакований
хлястик мого кашкета...
Вся моя душа рветься до неї, а я мов кам'яний стою над нею, дивлюсь на годинник
на руці й кажу:

— Поздно. Мне пора домой.
А вона не підводиться і владно чекає.
Мене обурювало те, що її очі мали наді мною якусь майже непереможну силу.
Потім вона мені писала в школу, що я — її мрія, і вона хоче з цією мрією "реально
столкнуться".
Але до "столкновения" не дійшло, бо я не любив її.
Юля підвелася з каміння, віддала мені кашкета і пішла проводжати мене за
Лисиче, в другий бік, ближчий до Третьої Роти...
Коли ми вийшли за село, вона дивилась мені у вічі сумно-сумно...
І цей погляд був такий могутній, що душа моя ледве не розлучилася з моїм тілом,
щоб навіки злитися з її душею...
Але я стояв як кам'яний.
Тоді Юля близько-близько підійшла до мене і спитала:
— Значит, надежды нет?
І холодно злетіло з моїх байдужих губ:
— Нет.
Тоді Юля чорною тінню повернулась із опущеними плечима й руками, зігнена і
невиновно скорботна пішла в ніч. Моє серце рвонулося за нею, але я був мов кам'яний.
XXVIII.
Ще малим я дуже любив читати різні "декляматори", художні читанки та рецензії
на вірші в додатках до "Нивы" '. Звичайно, я любив переписувати до зошита, а то й
просто вивчати напам'ять ті поезії, що мене захоплювали.
Я дуже хотів бути поетом, гадаючи, що поети — це надзвичайні люди: до них, в
ароматні кімнати, приходять закохані й покірні жінки, неодмінно з жертвенним і тихим
коханням, і, звичайно, у цих жінок сині небесні очі й золоте волосся... Особливо мене
захопив вірш Дмитрія Цензора 2: "Любил я женщину с лазурными глазами..."
Є такі поети, що за своє життя можуть написати один-два чудесні вірші. Такий і
Дмитрій Цензор.
Не можу не навести цього вірша:
Любил я женщину с лазурными глазми,
не знал я женщины безмолвней и грустней.
Загадка нежности меня пленяла в ней
и грусть покорных глаз с их тихими слезами...
Покорно, как дитя, пошла она за мной,
на нежность и любовь ответа не просила...
И в этом чудилась непонятая сила,
томившая своей безмолвной тишиной...
Однажды вечером, под шелест листопада,
она безропотно ответила: "Прощай..."
И думал я: "Судьба как будто невзначай сроднила нас...
Прости. Так суждено. Так надо".

И жадно я искал... И много, много раз
любовь была как сон, как призрак, как вериги...
И женские сердца я изучал, как книги,
но позабыть не мог печаль покорных глаз.
Когда мне больно жить, мне хочется сначала
молитвенно прильнуть к душе ее простой.
Ведь я не знал тогда, что нежной красотой
цвела ее любовь и жертвенно молчала.
Чому мені сподобався цей вірш?
Мені здається, з двох причин. Тут намальовано образ ідеальної для мене жінки
(така дружина була в поета Фофанова3). По-друге, я сам в якихось глибинах своєї
індивідуальності подібний до Дмитрія Цензора, власне, до того Дон-Жуана 4, яким би
хотів бути Дмитрій Цензор, бо я тепер переконався, що поети завжди брешуть і
гіперболізують або гарне, або погане в людині.
Колись я ворожив на оракула (не смійтеся, мої любі читачі, я ж був дурний,
маленький — дванадцять років) пшеничною зернинкою, і мені на запитання: "Кто меня
будет любить?" — показано: "Женщины".
Значить, психологічна підготовка, хоч і на містичному грунті, — але я певний, що
цьому були відповідні психофізіологічні причини в формуванні моєї індивідуальності.
Може, тому, що я ще маленьким жив у місті і звукові й зорові вражіння одклалися
таємними й солодкими шарами в моїй підсвідомості, я завжди мріяв жагуче про місто:
там контрасти, там рух, там ніжність і жорстокість переплелися в такій могутній
гармонії, що вона, як магніт, тягнула мою уяву в далекі, широкі, повні пригод і кохання
міста. Я ж жив у глухій провінції під вічним гуркотом заводу і криками поїздів, що
пролітали крізь наше село, особливо увечері, коли пасажирські вагони ярко і огненно з
веселими й невідомими людьми все летіли туди, в невідомі й прекрасні міста, а за ними
гналася моя маленька душа, як руде єсенін
ське жереб'я, й тепер ретроспективно, крізь смішні й наївні сльози, що заливають
мої очі, звучать мені слова поета:
Милый, милый, смешной дуралей!
Ну куда он, куда он .гонится.? 5
Але жереб'я стало великим поетом України, воно наздогнало залізного коня і
злилося з ним у шаленому рухові в Прийдешнє.
Писали вірші й мій дід, і мій батько (українською й російською мовами), я теж
почав писати вірші, не тому тільки, що писали їх мій дід і мій батько, а й тому, що
взагалі люди можуть бути поетами, а я не можу. Що це значить?
Колись до нас на ярмарок приїхали акробати. Вони в балагані ходили на руках, я
захоплено дивився на них і думав, вони ж ходять на руках, а вони такі ж люди, як і я.
Значить, і я навчуся ходити на руках.
І я навчився ходити на руках.
Правда, я позвозив собі скроні до крові, мало не вибив правого ока, але навчився.

Хлопці з мене сміялися, били мене, а я не звертав на них уваги й почував себе героєм.
Одного разу, коли я (чотирнадцять років) писав першого свого вірша, то у мене
було таке ідіотське обличчя, що бабуся, проходячи повз мене, сказала: "Брось писать
стихи, а то ты сойдешь с ума".
Я перелякався й покинув писати вірші.
Але коли почалася імперіалістична війна, злива патріотичних віршів у тодішніх
журналах захопила й закрутила мене.
Я остаточно порішив бути поетом.
В якійсь книзі я прочитав: "Какой же он поэт, ведь у него нет еще и сорока
стихотворений!" 1 я подумав, що коли в мене буде "сорок стихотворений", я стану
справжнім поетом.
Взагалі, люди певного віку починають писати вірші, коли закохуються, я ж почав
писати вірші на релігійному грунті.
Єсенін 6 був під великим впливом свого релігійного діда, а я — своєї релігійної
бабусі.
Взагалі, я хотів бути ченцем.
Ось мій перший вірш (я почав писати російською мовою тому, що вчився в
російській школі й читав дуже багато російських книжок):
Господь, услышь мои моленья,
раскаянье мое прими,
прости мои ты согрешенья,
на путь святой благослови.
Я [ж] хотів бути святим, як "Іоан Кронштадтський", творами якого я, між іншим,
захоплювався і через те не любив читати Толстого 7.
А ось про війну:
Друг друга люди бьют и режут,
забыли, что придет пора,
прорвется грешной жизни нить,
и все их грешные дела
придется богу рассудить.
Коли я писав вірші, то думав, що вони геніальні і кожний вірш коштує десять тисяч
карбованців...
А це про колективну творчість. І знов-таки про ярмарок і балаган. Мандрівні
артисти завжди співали в балагані:
Живо, живо! Подай пару пива!
Подай поскорей, чтоб было веселей!..
А в нас, коли хто нап'ється, хлопці казали: "Що?! Нагазувався?"
У нас був содовий завод, де доводилося працювати в хлорі: там дуже важно, і
робітник міг витримувати тільки дві години, — після цього його за ноги майже в
нестямі витягали на повітря.
Від цього й пішло (щодо п'яних): "нагазувався".

Тоді я придумав, власне, переробив "Живо, живо подай пару пива!": "Живо, сразу!
Подай пару газу, подай поскорей, чтоб было веселей". I всі почали співати.
Коли ж я говорив хлопцям, що це видумав я, — вони не вірили мені і навіть били
мене, вважаючи, що це їхнє:
"созданное тобою уже не принадлежит тебе".
Я дуже любив чигати [про] сищиків: Ната Пінкертона, Ніка Картера, Шерлока
Холмса8, Пата Конера, Етель Кінг, Арсена Люпена і т. д.
Взагалі я дуже любив читати про пригоди і зовсім не любив поезії. Коли йде опис
природи, то я перегортав ці сторінки й читав далі: мене цікавив розвиток дії — "що
далі..."
XXIX.
Ще коли я працював учнем в маркшейдерському бюро нашого заводу, я ніяк не міг
навіть на роботі не мріяти про мою любов до Дусі. Вона так і стояла завжди перед
моїми очима. Гіпноз кохання!
Одного разу я так замріявся, уявляючи лице моєї першої любові, що, забувши про
все на світі, подув на волосинку, щоб диханням здути її з рейсфедера, якого я тримав
над розкритим планом виробок шахти, який треба було перенести на кальку.
І, о жах, я видув не тільки волосинку, але й туш, що чорно й густо розбризкала
план.
Розвал, наш начальник, почервонів, як гребінь півня, і крикнув на мене: "Болван!"
Я спокійно підійшов до вішалки, зняв свого піджака і, одягаючись, сказав:
— Я сюди прийшов не для того, щоб бути попихачем.
І пішов за рощотом.
Товариші мені кажуть, що скоро мобілізація мого року і мене заберуть на війну, але
я не слухав їх.
Управитель заводу Вульфіус гарно до мене ставився і покликав до себе.
— Что же вы, Володя, как нежная девица. Я позвонил Розвалу, и он перед вами
извинится. Идите наверх. Розвал з усмішкою подивився на мене:
— Ну что, Володя, давайте помиримся.
— Давайте.
Але я не заробляв собі навіть і на чоботи і замість помагати матері сидів у неї на
шиї.
Я взяв відпуск і поїхав знову до тієї школи, де я вчився.
Управитель Григорій Павлович Фіалковський сказав, що мене можуть прийняти
тільки до першого класу через конкурсний іспит.
Я ж одним із кращих учнів перейшов до другого класу, і от — іспит.
Виходу не було, і я згодився.
Іспит я витримав, але на медичній комісії в мене знайшли анемію, і я мусив їхати
додому.
Я порішив іти на війну добровольцем. Мати мене благословила, товариш дав
грошей на дорогу до військового начальника.

На одній станції мене зустрів шкільний товариш Жорж Науменко і порадив піти до
заводського лікаря. Може, в мене нема анемії, і тоді мене приймуть до школи.
З посвідченням, що в мене нема анемії, я приїхав до школи.
Управитель глянув на мене.
— Сколько заплатили? Я нічого не сказав.
— Но ваше место занято кандидатом, и мы не можем вас принять.
— Я готов жить в сторожке, лишь бы учиться. Вы же знаете, что у меня умер отец,
и единственная надежда помочь матери — это кончить ваше училише.
— Хорошо. Я поставлю ваш вопрос на педагогическом совете.
Я трохи не збожеволів, поки йшла нарада. Нарешті виходить управитель.
— Вы приняты, но будете учиться на свой счет и не должны болеть.
Це все одно що мене не прийняли, бо ще коли був живий батько, я був
стипендіатом. А як же тепер?..
Я пішов у завод до Вульфіуса, і він, німець, зовсім чужа мені людина, згодився
платити за мене. Він знав, що я пишу вірші, але коли я казав йому ще на заводі, що
хочу вчитися, він радив мені робити це і казав:
— Лучше быть хорошим агрономом, чем плохим поэтом.
І я знову став учнем. Та весь час боявся, що захворію і мене виключать із школи.
Мені навіть так і снилось, що я хворий і мушу їхати додому. Я ридав у сні. І на
ранок товариші мене питали:
— Чого ти плакав, Володя?
І за кілька день до різдвяних канікул я не витримав вічної тривоги, й коли о шостій
годині задзвонили на роботу, я не міг підвестись.
Я захворів.
Приходить управитель.
Його ненависні свинячі в кривавих жилках очі глузливо глянули на мене:
— А вы ж обещали не болеть. Я мовчав.
Що я міг сказати цьому кату, од якого залежало моє життя.
Ми його продражнйли "Плюшкін" 1. Весною під час робіт і літом він стежив за
нами в бінокль із балкона, збирав іржаві гвіздки і клав їх у кишеню свого сніжно-білого
піджака.
Свого сина Павлика він заставляв збирати такі гвіздки і платив йому по копійці за
дюжину.
Він часто приходив і дивився, як ми працюєм. Були такі хлопці, що гарячкове
копали, коли був управитель, а коли його не було, вони зовсім нічого не робили. А я
робив і спочивав, чи був управитель, чи його не було.
І хлопців, що тільки на його очах робили, він хвалив, а мене лаяв.
А кругом шуміла посадка з шовковиць і диких маслин, і я часто писав там вірші.
Управитель глузував з мене:
— Вот вы, Сосюра, поэт. Почему бы вам не написать про поросят. Это так поэтично.
XXX.

На заводському майдані грозово лунали мітинги, охриплі агітатори в хрестах
кулеметних стрічок закликали до червоних лав, але робітники сумно й ніяково стояли
й мало хто йшов до смертників революції.
І чого їм іти, коли в заводському магазині пшоно, м'ясо й олія продаються по цінах
мирного часу, наприклад, хлібина на вісім фунтів коштувала 18 к., а коли чого не було
в магазині, то робітникам зверх звичайної платні видавали гроші на ці речі по пінах
ринку.
Завод належав чужоземцям, і директор Тепліц знав, що робив.
Тільки окремі герої йшли до червоної гвардії.
Я приїжджав на один день додому і узнав, що учні штейгерської школи скинули
свого управителя, несправедливу і вредну людину.
Ну, думаю, коли вони це зробили, так і ми це можемо зробити.
Я пішов до латиша, комісара станції Яма, розказав йому все про управителя і що я
хочу зробити так, щоб його скинули.
Він порадив мені зв'язатися з робітниками економії, а коли справа не вийде, то він
сам її докінчить. І запропонував мені організувати в школі гурток соціалістичної
інтелігенції.
Коли я прийшов до школи, гнів зовсім вибив з моєї голови пораду комісара. Я
тільки зговорився з кількома товаришами, які обіцяли підтримать мене, взяв дзвінок і
почав дзвонити на збори.
Всі біжать і питають, у чім річ.
— Зараз узнаєте, — кричу я і ще дужче калатаю дзвоником.
Зібралися всі учні.
— Кличте управителя, — владно кажу я, і хлопці побігли за ним.
Управитель прийшов у парадному мундирі, блідий і спокійний.
Я вийшов і став перед ним.
— Товарищ Фиалковский. От лица всех присутствующих предлагаю вам удалиться
из школы, иначе вы провалитесь, и провалитесь с треском.
Раптом чую позаду:
— Мы тебя не уполномачивали.
Я обернувся і дивлюсь на тих, що обіцяли мене підтримати, а вони опустили голови
і мовчать. Пам'ятаю з них Ваню Шарапова і Степана Кащеєва.
Од гніву кров так бурно мені прилила до голови, що, здавалося, її напор проб'є моє
тім'я і тугим фонтаном ударить в стелю.
— Тогда я говорю от себя лично. В вас с молоком матери всосалось сознание рабов,
и у вас язык исчез при виде блестящих пуговиц и зеленого мундира нашего мучителя.
— Обертаюсь до управителя. — Помните, когда вы вновь приняли меня в школу с
вашим условием не болеть. И когда я, не выдержав моральной пытки, заболел, вы
приходили и издевались надо мною, напомнив мое обещание не болеть. Я тогда хотел
броситься и задушить вас. А теперь времена переменились. Уходите отсюда и дайте
дорогу новым светлым и могучим людям, которые будут учить нас не гнуться в три

погибели, не дрожать при виде ваших ярких петлиц и звуках вашего голоса, а прямо и
светло смотреть в глаза новой жизни. Я сейчас пойду к комиссару станции Яма, и
тогда посмотрпм, как вы провалитесь. Вы не ведете нас к прогрессу, а наоборот, вы
духовный контрреволюционер. Блідий і переляканий Плюшкін попросив води.
— Хорошо, я согласен не быть управляющим, но оставьте меня при школе
педагогом хоть на то время, пока я подыщу себе место.
Він почав перераховувати всі комітети й комісії, де він головою, і піднялась ціла
буря протесту проти мого виступу. Особливо обурились старшокласники, яким
потрібний був підпис Фіалковського на випускному атестаті. Власне, це був не протест
проти мене, а просто вони просили Фіалковського і надалі бути управителем.
Я побіг до комісара. Недалеко од станції я почув астматичне дихання мого
улюбленого вчителя Дмитра Купріяновича.
— Зачем вы это делаете, Сосюра? Теперь Фиалковский в наших руках, и мы сможем
с ним сделать все, что нам надо.
А німці вже захопили Харків 1
Я згодився з ним, та, по правді, мені стало трохи жалко управителя, бо він був
чудесний лектор.
Плюшкін подав заяву до педагогічної ради за те, що я назвав його
контрреволюціонером.
Мене викликають. Я забув, що на педнараді, і почав свистіти. Мене закликали до
порядку.
Я сказав, що управителя назвав тільки духовним контрреволюціонером, розказав
все те, що говорив управителеві, що він ставиться так не тільки до мене, а й до інших.
— Да, это — издевательство, — сказав один, і мене одпустили, не зробивши навіть
мені і догани.
А німці підходили все ближче.
Дітей бідних батьків весною відпускали на три місяці для допомоги в господарстві.
Одпустили й мене.
Демобілізовані солдати організували секцію при раді депутатів і, скориставшись
повстанням куркулів, обеззброїли заводський загін червоногвардійців, поклялися раді,
що будуть вірні революції, і стали нести охоронну службу.
Я записався в цей загін.
Секції дали зброю з умовою, що вона буде одступати разом з останніми загонами
червоної гвардії.
Бої йшли вже біля Сватової.
Ми несли варту на залізничному мосту через Дінець. Уночі я стояв на варті і
тривожно вдивлявся в кущі, які у тьмі здавалися живими істотами, ворогом, що хижо
лізе з динамітом зірвати в повітря залізного велетня, що гув і хитався під моїми ногами
у симфонії зоряної ночі. Тихо линув димний молодик над могутніми горами, над лісом і
водою, і його проміння тонко торкалося до багнета і сумно тремтіло на затворі моєї
рушниці.

Був теплий і погожий день, і раптом тривожно і дико закричав гудок на заводі. Це
був без краю довгий крик, він бив по нервах і кликав до бою. Я схопив рушницю і вибіг
на вулицю.
На заводі вже гриміла стрільба і гулко били гармати. А по "чавунці", що йшла
півколом через село і була над ним, грізно й тихо йшли броньовики. Вони одкрили по
селу й заводу огонь, вони оборонялися од солдатів і спровокованих заводською
адміністрацією робітників, що не дали їм спалити порома через Дінець.
Червоногвардійці густими рядами стояли на одкритих платформах з рушницями до
ноги і без ліку падали під кулями спровокованих братів.
Я ие схотів бити по них і віддав рушницю одному солдатові.
До мене підскакує на коні мій родич Холоденко, начальник загону солдатської
секції.
— Ти чого без винтовки?
— Я зараз піду її принесу.
Він підозріло глянув на мене і помчав далі.
Але коли я ще біг і провулки були так повні стріляниною, що, здавалося, стріляють
біля мене, я не витримав, послав кулю в далекий ешелон. Тепер я знаю, що та куля не
вбила нікого, бо я цілився в покрівлі вагонів, але вона одірвала мені серце.
Червоні броньовики одійшли до Лоскутовки і почали бити по штабу.
Після кожного удару в небі тонко шуміли набої й пихкали хмарки розривів, або
набій поціляв у залізницю, і тоді здавалося, що гримить і розлітається весь світ.
Їм відповідали заводські гармати за горою.
Бій припинився, і червоногвардійці прислали до нас делегатів. Вони їхали в фаетоні
в золотій спеці дня, сухорляві й спокійні.
В штабі я бачив нашого червоногвардійця Вельцмана Михайла.
Він у кулеметних стрічках сумно стояв і слухав члена Ради Ажипу.
Той гаряче й страсно говорив:
— Дорогие красные орлы! Вас не поняли, и вот вы, разбитые и озлобленные,
отступаете по окровавленным полям Украины. Вас никто не поддерживает. Но придет
время, когда вас позовут, и вы вернетесь сюда — могучие, светлые и непобедимые.
Я пішов, але довго перед моїми очима стояло сумне обличчя червоного героя.
XXXI.
Я хмуро стояв на "чавунці", а мимо гриміли обози німецької армії. Синьо й грізно
йшли кованим кроком незліченні колони баварської піхоти, і ритмічно хиталися в
сідлах кавалеристи.
Мене вразив один вродливий юнак офіцер. Він був тонкий і ніжний, як дівчина. І
йому так личила жовта каска.
Важко і невблаганно повзли гармати і тупими дулами хижо дивилися туди, де
разом з кривавим сонцем зникли люди в хрестах кулеметних стрічок.
І знову повернувся колишній жах і колишній пристав на заводі. Блистіла багнетами
гетьманська варта після розгону німцями Центральної Ради 1.ї в Німеччину

висмоктували довгі ешелони муку й сало.
По селах катували селян, повертали майно й землю поміщикам і без кінця
розстрілювали червоногвардійців і матросів.
Я ніде не міг знайти роботи, ходив з хлопцями до дівчат і в чаду самогонки марив
про якісь сині очі, які я мушу зустріти, хоч і не бачив ніколи.
Почав захоплюватись Олесем 2 і Вороним 3. Іноді писав українські вірші.
Я не міг так просто пити самогону і затуляв пальцями ніс, щоб не чути його
жахного паху. А потім плакав п'яними сльозами над "Катериною" Шевченка, над своїм
минулим і ліз цілуватися до товаришів.
Один німець поліз до дівчини Серьоги Дюжки. Вона почала кричати, німець був
гладкий і сильний. Але Серьога збив його з ніг, схопив його за штани й блузу і почав
бити об долівку. У німця вже мертво теліпається голова, і кров перестала йти з горла, а
Серьога все гупає ним об долівку.
Дівчата попередили його, що біжать німці.
Серьога вискочив і побіг. Німці, стріляючи на бігу, погналися за ним. Вони його
загнали на кручу над Дінцем.
Було вже холодно, і Серьога з розгону стрибнув униз головою в Дінець. Під огнем
він переплив осінню ріку і став на березі. Кулі чокають об пісок під його ногами, а він
усміхнувся, зняв свою кепочку, чемно вклонився німцям і зник у лісі.
Один німець теж стрибнув у Дінець, переплив його, добіг до лісу, але далі побоявся
йти і повернувся назад.
XXXII.
Був травень, і на село приїхали таємні організатори повстання проти гетьмана.
Вони пропонували нам записатись до Бахмутської комендантської сотні, щоб мати в
руках зброю, і коли почнеться вибух, приєднатися до повстанців. Я записався з
кількома червоногвардійцями.
Ми порішили, коли сотня буде не з потрібного матеріалу, розкласти її.
В Бахмуті нас привели в казарми на Магістральній вулиці, і ми почали нести
охоронну службу.
Бунчужного, що був одним із тих, що агітували нас за вступ до сотні, раптом зняли
з посади, і він зник невідомо куди.
Ми написали сотенному заяву, щоб нам повернули бунчужного, бо він гарна
людина і нам потрібний. Нас чотирьох делегували до сотенного.
Він тільки глянув на заяву і став кривавим од люті. Зіниці його очей звузились і
стали колючими. Він холодно глянув на нас.
— Ви всі заарештовані. Вас одправлять до австрійського штабу.
В мене холодно упала душа.
— Пане сотнику, ми ж не знаємо, в чому річ. Ви нам з'ясуйте. Просто була хороша
людина, і нам його жалко.
Можете нас заарештувати, але знайте, що всі ми були під кулями червоних.
Лице сотенного пом'якшало:

— Ваш бунчужний не може бути з вами, бо в його сифіліс. Я відпускаю вас, але
знайте, що це вам не вільне козацтво, і щоб більше таких заяв не було.
Ми пішли, бліді й раді.
Почали приїжджати офіцери в золотих погонах. Вони глузливо дивилися на нас і
казали, що тепер їхній час. Ми тільки хмуро дивилися на них.
Козаки були покірні й забиті. Нам стало ясно, що, коли їх пошлють на селян, то
вони хоч і з плачем, а будуть розстрілювати своїх братів. Ми почали прикладом і
словом розхитувати дисципліну.
Був у мене товариш, колишній шахтар, він матюкався і ходив до наймичок, але
коли заспіває — море мурашок заливає мене, і я в'яну од насолоди.
Був вечір, і ми стояли з ним біля розчиненого вікна.
Проти нас був тихий будинок з вишневим ганком і синіми ставнями. На ганку
сиділа дівчина і читала книжку.
Товариш мій заспівав, і дівчина підвела голову. Мене наче що вдарило, я здригнув і,
хоч не бачив її очей, зразу відчув, що в неї ті сині очі, що так довго мені сняться...
А пісня на своїх огненних крилах несла мене туди, де йдуть хлопці з поля і "через
тин перехилилась голова дівчини"... І я уявляв, як томно і ніжно вона перехилилась
через тин і слухав пісню хлопців... Ні, то не хлопці співають, а зоря, що залила небо над
яворами, і на її фоні самотня фігура дівчини біля тину. Ні, не біля тину, а ось вона
сидить на ганку в ліловій шалі, така незнайома й рідна...
Я написав їй записку й передав козаком.
Написав так:
"Я не спрашиваю, кто вы, не надо знать, кто я. Но мы будем писать, видеть и не
знать друг друга. Это будет так хорошо.
Жемчужный".
Вона мені відповіла:
"Это будет так хорошо. Мы будем чувствовать друг друга. Это будет лучше, чем
знать. Я буду писать вам изречения моих любимых философов и писателей.
Констанция".
І ми почали листуватися.
Ми долистувалися до того, що вже не могли не бачити одне одного. Коли всі
заснуть, я роздягаюсь голий і пишу їй вірші, щовечора по сім штук. А потім лежу на
спині й уявляю до фізичного болю її губи й очі. Ось її лице нахиляється над моїм,
пропадають стіни, і сині очі заливають все небо... Губи, теплі й вічно знані,
притуляються до моїх, і, як у молитві, завмирає моя душа...
І в один вечір я замість козака, що був нашим листоношею, підійшов до хвіртки, де
стояла Констанція.
— Вы уже приготовили ответ моему товарищу?
— Нет еще.
Я вже не міг грати і близько підійшов до неї.
— Я хотел пооригинальничать, но из этого ничего не вышло. Давайте

познакомимся. — І я простягнув їй свою руку. — Жемчужный.
Вона тихо зітхнула і трохи не впала мені на груди.
— Какие у вас глаза?..
І наче крізь марево далекого сну, як музика всіх моїх поривів і шукань, тихо злетіло
з її губ:
— Голубые.
Та її покликала мати, і вона пішла од мене. Одлетів новий день, і вечір тихою
голубою ходою прийшов на землю. Тепло шуміли дерева, і наймички гуляли з
козаками. Я вийшов і побачив Констанцію на протилежній панелі. Вона граційним і
ніжним поворотом голови кликала мене.
Та я не перейшов вулицю прямо, а йшов по цім боці, щоб не помітили інші, що йду
до неї. Ми йшли до дерев, де було темно і не видно людей.
І коли ми зійшлись, я тричі поцілував Констанцію, і її губи, як вічна рана, ввійшли в
моє серце.
Вона мене познайомила з своїми батьками й братом. Це була тиха польська сім'я, і
Польща, щоб вони її не забули, дала їм на спомин золоте волосся й сині очі.
Батько її, Іполит Вікентіиович, огрядний і високий, з гордо поставленою головою,
був подібний на золотого лева. Він працював у банку і за обідом говорив такі речі, що
ми всі червоніли і трохи не захлиналися од сміху. Він говорив це так просто, це
виходило так наївно й безгрішно, що зовсім не було ніяково. Я почував себе з ним так,
як дома, він був такий безпосередній, що його не можна було не полюбить.
Мати, Поліна Василівна, енергійна й моторна, все курила й шила жіночі вбрання.
Синьоока й весела, вона завжди щось робила і ніколи не сиділа на місці. Вона ласкаво
дивилася на мене і дозволяла нам з Котьою ходити, куди ми хочемо.
Брат, Броня, вилита копія батька, вчився в реальній школі, марив про червоне чудо
і вирізував на дереві кохані ініціали.
Ми ходили з Котьою в поле і довго сиділи над ярком. Од її покірних і гарячих губ у
мене так закрутилася голова, що я упав у ярок.
Я любив, коли під моїм поглядом бліде й ніжне лице Коті поволі заливалося кров'ю,
як зорею... Тоді вона нахиляла голову і не могла дивитися на мене.
Щовечора через Котю я пропускав перевірку, і за це поза чергою щоранку чистив
картоплю.
З вікна казарми мені було видно лице Коті в вікні. Вона вчилася в гімназії, і я дуже
любив, коли вона мені читала по-французьки, хоч я і не розумів ні слова. Мене просто
чарувала музика звуків. Часто зір мій летів через вулицю до нахиленого обличчя над
книжкою, тепло пробігали по мені мурашки, і з очей пливли якісь могутні хвилі. Щоб їх
викликать, я затаював дихання, трохи одкривав рот і робив внутрішнє напруження...
Котя здригала і підіймала голову. Вона завжди відчувала мій зір і боялася його.
Я приходив до Коті, вона вчила голосно уроки, і коли я починав думати про неї,
вона поволі замовкала, підходила до мене, брала мою руку і клала собі на груди. Я
цілував її руки на внутрішній стороні ліктя і дивився на неї, подібну до янголів на

польських цвинтарях.
Ми ходили мимо яркої й шумної каруселі в поле, я, Котя, її подруга Марія і Броня.
Раз ми були в полі.
Котя сиділа, а наші голови, моя й Маріїна, лежали на колінах.
Я почав думати про Марію, як про Котю, і відчув, що її рука в моїй зробилася
в'ялою й безвольною, а тіло покірно подається до мене.
Я кажу:
— Котя, посмотри, какие чудесные звезды. Вона підіймає голову, й ми цілуємось з
Марією куточками губ. Котя помітила й руками розняла наші голови.
А по дорозі вона мені говорила.
— Зачем ты это делаешь? Мне так больно. Ты превращаешь меня в камень.
XXXIII.
Потяг летів безмежними полями, заходило сонце, і його проміння, як кров
розстріляних, заливало трави й платформу з гарматами, де я сидів і мріяв про
Констанцію.
За сині горизонти заходило сонце. І в одноманітному гуркоті колес перед мене
пливло бліде нахилене лице. Я дивився на нього, й воно заливалося кров'ю кохання.
Ця кров зливалася з багряними ручаями зорі на холодних вечірніх травах і шуміла
в моїх жилах.
Констанція...
Ось вона стоїть, боса й рідна, біля хвіртки. Сонце поклало вінок на її волосся і
золотим дощем залило вбрання.
Сонце!..
А потяг летить у громі й хитанні вагонів, холодно блистять дула гармат і даленіють
синьокрилі вітряки, станції й села, залиті вечірнім багрянцем.
Непривітно гудуть телеграфні дроти й біжать [то], вгору, то вниз перед моїм
затуманеним зором.
І знову тихий Бахмут, і в вечірньому шумі дерев синій зір і покірні кохані губи.
В Констанцію закохався один козак і земляк мій Митя Дибтан. Він зустрів мене в
темному кутку і схопив за петельки:
— Уступи.
— Кого?
— Котю.
— Та що ж вона — мої чоботи, чи що? Але він мене не слухав і трохи не зарубав
тесаком, якби я не зачинив перед ним двері. Він говорив хлопцям:
— І за що вона його любить? У нього й каблуки криві.
Було вже темно. Я пішов до Коті. В кімнатах горіла електрика і не було нікого. Котя
повела мене до спальні і, коли ми цілувалися, виключила світло і впала на ліжко. Я
впав на неї і, хоч Котя говорила, що я можу робити з нею, що хочу, я не зробив того, що
зробив би кожен на мойому місці, бо знав, що можу згоріти в огні близького повстання,
а їй це на все життя. І як будуть думати про мене її батьки, такі добрі й хороші.

Ні!
Котя плакала, а я підвівся і нічого не зробив.
В червні нас розформували.
Я попрощався з Рудзянськими і самотній пішов на вокзал.
Котя дала мені промокатку і взяла з мене слово не читати, що там написано, доки
не сяду в вагон.
І, коли одлунали останні дзвінки, я розгорнув промокатку. На ній було нашкрябано
булавкою: "Люблю".
Якраз скінчився мій відпуск, і я приїхав до школи. Там стояв батальйон німців, і
якби в мене не було посвідчення, що я був козаком, мене б розстріляли.
Один педагог, якого ми продражнили "Артишок" 1 за його рухи й фігуру, підійшов
до мене й сказав:
— Хитрость жизни.
Мене виключили зі школи.
XXXIV.
Я знову на селі.
В шумі вітру, в тремтінні зір і хвиль наді мною плив, і танув, і знову яснів образ
Констанції.
По вечорах під горою в чорних хрестах рам жовто горіли вікна великих панських
будинків під горою, і на їхньому тлі чітко і чорно різьбилося дороге лице.
Груди мої, рано моя... Хто в вас налив вічного болю, з яким судилося мені йти до
краю моєї дороги.
І в кіно, в риданні піаніно душа моя рвалась од крику і, як птиця з підтятими
крилами, билася в крові мовї муки.
Піаністка завжди грала одну річ, де був такий акорд, що, коли він наставав і гримів
в мені, я до божевілля ярко уявляв себе птицею, що рветься в сині простори і чує, що
ніколи вже не літати їй, бо на крилах кров смертельних ран... Вона б'ється в тузі й з
останніх сил повзе по землі, лишаючи на ній багряні плями й пір'я...
Тільки тепер я узнав, що ця річ зветься "Ранений орел".
І летіли дні, повні туги, самотнього забуття й розгулу молодої крові.
Я іноді забував Констанцію, 1 тоді знову робився смуглявим і веселим селюком.
Ні, ні... Бо коли я цілував дівчину, я закривав очі і уявляв, що цілую Констанцію.
По-старому цокотів завод, але в тонких криках паровозів уже почувалися тривога і
гнів мільйонів.
Мою тітку Гашку Холоденчиху в молодості обдурив і покинув один п'арубок
Михайло. Тоді її брат Федот спіймав його і вдарив у ліве вухо так, що із правого
чвиркнула кров.
Михайло одружився на Гашці і швидко вмер.
Федот жив за "чавункою" біля Вовчеярівки. Його сусіда, сторож заводської лазні,
вибирав усю воду з Федотової криниці й поливав свій садок, а Федотовій сім'ї навіть не
було чого пити. Вони часто сварилися за це.

Од слів перейшли до діла, і одного разу високий Федот насів маленького банщика і
почав його бити. Ясно, що банщик пожив би недовго. Та він витяг ножика і встромив у
серце Федота. І велетень з ножем у серці встав, пройшов три кроки і з криком:
— Ой, Химко, мене зарізали! — впав на землю.
Банщика судили й виправдали. Він і зараз живий, ходить по Третій Роті і півнем
дивиться на гігантів-синів Федота.
Федька Горох став нальотчиком і ходив тільки вночі вічно в тривозі, блідий і
напружений.
Ларька поступив до художньої школи, жив у місті й малював куховарок, а вони його
за це годували.
На кожній станції стояли загони окупантів. У них були важкі й могутні коні, і вони
сиділи на них, неначе вилиті з міді. Нахабно і гордо лунали по містах України
чужоземні пісні завойовників.
Я повіз у велике місто вірші.
Самотній і розгублений, ходив я в шумі юрб і дзвоні трамваїв, а перед очима все
стояли слова забутого поета:
И только кашель, только кашель терзает, пенясь и рыча, набитое кровавой кашей
сухое горло палача.
Ночував я на вокзалі, і мене там обікрали. Забрали мої вірші й білизну. І я знову
повернувся на село.
Я так швидко й нервово йшов по перону нашої станції, що озброєний німецький
вартовий з бомбами за поясом злякано повернувся до мене.
XXXV.
Щороку 14 вересня у нас буває ярмарок. Ну а щовечора хлопці йдуть на вулицю до
дівчат.
Я не знав, що з Лисичого до нас приїхав карний загін і що заборонено пізніше
десятої години бути на вулиці. Та, мабуть, якби й знав, то все одно був би на вулиці. Ви
ж розумієте— теплі ночі вересня і дівчата... Сміх під зорями, солодкі тиски гарячих і
жадібних рук.
Я чомусь найбільше сміявся, сміявся так, що хлопці казали:
— Ой, Володько, мабуть, на своє горе ти смієшся, хтось тебе битиме...
Я не звертав на це уваги і сміявся, сміявся...
Вже по десятій почали розходитися.
Іду я Красною вулицею. І вже лишилося до хати кроків зо сто, як летить вершник і
немилосердно лупцює нагаєм чоловіка, який неймовірно кричить од болю.
Я йду спокійно. Думаю — хтось прокрався на ярмарку, а мені що... Іду, і враз я й не
побачив, як опинився в колі кількох вершників...
— Ти хто?
— Володька.
— Відкіля?
— Та відціля. Аж он моя й хата. Бачите, світиться вікно?

— А зброя в тебе є? — каже вершник і, нахилившись, мацає мої кишені...
А другий вершник перегнувся до мене та як оперіщить нагаєм раз і другий... І все
намагається через лоб, а я одхиляюся трохи в бік, і він попадав через плече...
— За що?
І наїжджає на мене грудьми коня їхній блискучий капітан і кричить мені:
— Беги, сукин сын, а то застрелю, как собаку!..
Я біжу, а він за мною... Та хіба од коня утечеш...
Я перестрибнув через паркан й причаївся. І от чую:
— Ax вы, буржуазные лакеи, так вас и так.
Кричить уже побитий хазяїн гостиного двору, куди я заховався, робітник
Свинаренко.
То йшли робітники з заводу після десятої, яких каральники почали лупцювати, як і
всіх.
Звичайно, він це кричав, коли козацькі коні тупотіли вже далеко вниз по Красній
вулиці.
А на ранок... У всіх хлопців моргулі то на лобі, то на скронях. На що вже Сашко
Гавриленко, звичайно, він, хоч і на милицях, а хлопепь гарний і його люблять волоські
молодиці, правда, за те, що в його батька пивна, так і того не пожаліли. Він кричить:
— Я інвалід...
А вони його шпарять...
Я вже радію з того, що хоч і в мене червоно-синя попруга є, але під френчем не
видно...
Ну а в листопаді — повстання.
Робітники обеззброїли карний загін і блискучого капітана, що гнався за мною,
посадовили на прохідній конторці. І кожний робітник міг на аього, йдучи на роботу,
подивитися, плюнуть і дати йому свого характеристику і язиком, і ногами... А в нас
характеристики дуже влучні.
Потім приїхав на село 3-й гайдамацький полк. Розстрілює каральників, обеззброює
німців, тримає фронт роти дончаків 1...
Ви розумієте, як це впливає на наївного хлопця, що начитався Гоголя та Кащенка
2, змалку марив грозовими образами козаччини...
А тут вона жива... Воскресла моя синя омріяна Україна, махнула клинком, і зацвіла
земля козацькими шликами...
Та ще й кажуть:
— Ми більшовики, тільки ми українці.
Ну й я українець. Чого ж мені треба? І записався я до повстанців у такий момент.
На Сватово поїхали обеззброювати німецьку кінноту.
Наш ешелон спокійно під'їхав майже до перону...
Ішов німець з чайником кип'ятку. І якийсь ідіот навів його на мушку... І не стало
німця, не стало далекого фатерлянду і золотоволосої Гретхен... Тільки мозок, як
кип'яток з розбитого і погнутого чайника, розплескався по рейках... Німці б мирно

віддали нам зброю, а тепер вони: "Цум ваффен..." 3
Наші в станцію... Німці відступили... А потім підковою почали наступати. Хлопці,
замість брати зброю, почали надівати на себе по кілька штанів та шинелів, розпухли, як
баби, й стали жабами...
Німці нас одсунули з боєм од станції...
В бою ж треба бути швидким, а куди там будеш швидким, коли на тобі кілька
штанів та шинелів... Звичайно, ті хлопці, що заскочили в станцію, не встигли вискочити
з неї...
І став на дверях німецький офіцер і кожного, хто похапливо вискакував із дверей,
бив просто в голову...
А потім німці а купою трупів віддали нам і свою зброю.
Козаків ховали з музикою...
А обеззброєні німці сумно й грізно, синіми спокійними колонами йшли на гору до
татарських казарм.
І думав я: якби німці захотіли, то тільки соплі лишилися б від моєї синьої омріяної
України... Але я ще вірив...
Бо з усіх сіл ішли до нас дядьки в свитках і з торбинками. Записувалися і спокійно,
як до церкви, йшли на смерть... Наче кабана колоть...
І я завжди дивився їм у вічі... Перед боєм у одних очі бувають сумні й слізнопрозорі, а у других веселі й каламутні...
І ті, в кого перед боєм були сумні очі, більше ніколи не верталися, а люди з
веселими очима похвалялися, скількох вони забили...
Коли ж німці почали нас бити так, що небо й сніг робилися чорними од
шестидюймових, то хлопці почали тікати додому, звичайно, зі зброєю і
обмундируванням.
— Хай прийдуть до нас на село. Ми їм покажемо... — нахвалялися вони, озираючись
на всі боки, чи не видно німців.
От одного спіймали (з Борівського за Дінцем — руська колонія) і почали
шомполувати...
Козаки обурились.
— Ми революційна армія. Ганьба. Геть шомполи! Відпустіть його! А сотенний
Глущенко:
— Без балачок! Зараз покличу старих гайдамаків і всіх перестріляю.
І я дізнався тоді, що таке старі гайдамаки.
"Борівшанина" все ж відпустили...
Але нас, як що, так і лякають: старі гайдамаки...
Це ті, що в січні 1918 року розстріляли в Києві червоний "Арсенал" 4, ядро полку.
Я терпів, терпів та й собі втік.
XXXVI.
Грудень 1918 року. Мобілізація. Мій рік має йти.
Мати мене жене з дому: в мене вже й штанів немає. Я їй кажу: "Підождіть, ось уже

недалеко червоні". А вона мені:
— Доки прийдуть твої червоні, так ти будеш світити голими... Іди, сукин син, доки
ти будеш сидіти на моїй шиї...
Що ти поробиш...
Пішов.
Тільки не в Бахмут, а знов же до цього полку, штаб якого стояв у нашому селі.
Думаю, все одно. Всі однакові, а Бахмут далеко... То хоч трохи ще ходитиму до дівчат.
(Ох, дівчата, дівчата! Може, й ви винні, що я став петлюрівцем).
Ну і знову бої, вже з білими, на Алмазній, Дебальцевій (де я народився)...
І от занесли сніги дорогу, "чавунку"... І поїхали ми на паровозі очистити од снігу
"чавунку"... І заспівав п'яний кочегар: "Смело, товарищи, в ногу..." I заплакав я,
відчувши гостро й глибоко, що довго, довго я не буду з своїми, буду проти своїх.
Ще одна дрібниця. Власне, тоді вже не була для мене дрібницею.
Холодний, порожній вагон. Я приїхав на Сватове, записатися до повстанців...
Тихо. І враз:
— Сосюра...
— Що? Нікого.
— Сосюра!
— Що?.. Нікого.
— Сосюра?
— Що?
Три рази мене кликало, і три рази я озивався.
Старі люди кажуть, що не треба озиватись.
Але три рази мене кликало, і три рази я озивався.
Це — на смерть.
Але я записався.
Ще.
Розстрілювали варту. Ніч. Караульне помешкання — II клас нашої станції.
Привезли обеззброєних карників і їх начальника з синьою од побоїв, як чавун, мордою,
який усе тикав нашого осавула у груди і, хитаючись, усе хотів йому щось довести і ніяк
не міг...
Їх вистроїли. І між ними стояли два білих літуни, яких хлопці випадково збили з
аероплана на станції Нирковій. Один каштан (ранений), а другий—стрункий і
спокійний, з мармуровим шляхетним лицем, нащадок графа Потьомкіна 1.
Цей, з мармуровим лицем, зняв з пальця свого персня, подав його осавулові
нашому і сказав:
— Передайте моей жене. Їх повели.
XXXVII.
Вагони. Пахне самогоном, патронами і олією, пахне нігом і кров'ю...
Мені й тепер іноді зимою... коли сніг і я один, подує кийсь вітер і запахне... снігом
і... кров'ю... Правда, тепер не так часто (може, тому, що НЕП і і міхова доха...).

Ще пахло кожушиною і козацькими онучами...
Нас відправляють на позиції.
І чудно. Я був безпричинно веселий... Наче мене це не торкалося... Тільки сестра
моя стояла біля дзвінка гумно, сумно дивилася на мене...
Вона вмерла в 1919 році, я так її й не бачив.
А мати не прийшла мене проводжати, бо не знала про відправку нас на фронт...
Ми співали "Чумака" 2.
Було нам весело, наче їхали ми не на смерть, а роззброювати німців...
(Тільки чому нас посилають на Сватове?.. Там же ворога немає? Ворог на
Дебальцевій, Алмазній...
Тільки чому нам вчора з наказу батька Волоха всім завели оселедці?..).
Їдемо.
І вже на Сватовім пероні... (Ніч... Сніг... Вітер...). Курінний нам каже (нас поїхало
три сотні: 9-та, де я, 11-та й 12-та):
— Ми з більшовиками не воюємо. Але вони захопили Куп'янськ. Ми тільки візьмемо
у них назад Куп'янськ, а воювати з ними не будемо. Хай вони самі собі, а ми самі собі.
Пішли в розвідку.
Звичайно, селяни нам не кажуть, де червоні.
Всі села — більшовицькі.
На другу ніч я був призначений ройовим. (Ви не дивіться, що я лірик, я бойовий).
Я—вартовий по кухні. Над ранок о п'ятій іти на кухню.
А знаєте, що це значить? Це значить: наїстися пволю м'яса, яке тоді було краще за
шоколад-міньйон. Я уявляю, як я буду їсти м'ясо, і з цією мрією заснув... Готелів для
козаків не стало, і декого розташували по хатах. Мене й ще одного козака мого рою — в
хату.
Ми з ним наче вдома; розляглися до білизни, бомби поклали на вікно, рушниці
поставили в куток. Спимо.
А в мене сон такий, що хай над головою б'є гармата (це тоді...), я не проснуся.
Враз вбігає хазяйка (2 година ночі).
— Ой, діточки мої, ви ж пропали!
— Що таке?..
— Ваші всі побігли на станцію, була стрілянина, кулі звистіли по садку.
Ми спокійно одяглися. Я, як вартовий по кухні, взяв запхнув за пояса тільки
багнета. І йдемо ми картошку чистити. Зброї не взяли.
— Це, кажу, "так, просто паніка якась". Мені не вірилося... німців побили, варту
побили, Київ іаш, а тут, на тобі... втекли... покинули... І навіть не юзбудили... <

