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Казки
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МИХАЙЛИК-КУЧЕРИК

Жив собі раз такий кучерявий хлопчина-пастушок, що
його мати не знала, чи на небі є більше зір, чи більше
кучерів у її сина на голові. Його називали МихайликомКучериком. Він стеріг цілий день вівці і пригравав собі на
березовій дудці або сидів під ялицею над рікою і вдивлявся
у хвилі, що мерехтіли на сонці. Тоді ріка здавалася йому зі
щирого золота, а красне каміння в річищі – зі самоцвітів.
Мати лаяла хлопця, бо його вівці розбігалися по горбах,
і тяжко було їх зігнати знов в одну отару й погнати додому.
Пусті хлопчиська-вітрогони із села питали його:
– Михайлику-Кучерику! Що ти бачиш у ріці?
– Я бачу саме срібло-золото й самоцвіти, – відказував
він і не спостерігав, що вони кепкували з нього.
– Дивіться на нього! – викрикували вони і показували
пальцями на Кучерика. – Він бачив срібло-золото й самоцвіти! Чому ти не приніс нічого своїй мамі? Хай би вона
купила тобі за те новий кептарик, бо той, що ти носиш
у неділю, вже старий і полатаний. – І вони обкидували
хлопчину смерековими шишками.
– Пождіть! – кликнув він тоді. – Я піду в те царство,
звідкіля біжить ця ріка, і принесу цілі бесаги скарбів. Ви
ще побачите!
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Кучерик встав, ще заки сонце засвітило, і тихо вийшов з
хати, щоб мати не прокинулася.
– Я мушу йти завжди за рікою проти струї – аж до джерела, – думав він, вийняв свою сопілку з-за пояса і грав,
аж цілий ліс розсміявся й заспівав.
Як довго Михайлик мандрував – не знаю. Коли його
пекло сонце, він купався в ріці, коли був голодний, збирав
собі жмінку чорниць. Але вкінці прийшов до великих
залізних воріт, де сидів велетенський бурий ведмідь і
бурмотів так страшно, аж йому піт із кожуха капав.
– Добридень, – сказав привітно Михайлик, – чи не гаряче тобі, вуйку-ведмедю, сидіти тут під залізними воротами?
– Ти, бачу мудрий хлопець, – відбурмотів ведмідь.– Ось
я піду скупатися в ріку, а ти повважай мені за той час, щоб
ніхто не відчинив воріт до казкового царства, передусім
один пастушок, що називається Михайлик і що має голову
повну кучерів і пустих думок.
Ведмідь був уже старий і не бачив, що Михайлик мав
на голові солом’яну крисаню. Йому здавалося, що то було
просте, солом’яне волосся. Він зійшов повільно в ріку
і почав плюскатися в теплій воді. Тим часом хлопчина
відчинив залізні ворота й перестрибнув поріг казкового
царства.
Він побачив довкола себе багато дерев і квітів, про які
йому ще ніхто не розказував. Старенька, схилена бабуся
пильно збирала там сухе ріща до запаски. Але те ріща було
з кришталю, бо дерева нема в царстві казки. Михайлик
стрибнув швиденько і визбирав для бабуні всі гіллячки,
які там лежали в срібній траві.
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–Ти добрий хлопець, – вдячно сказала вона і повела
його перед великий терем, що мінився всіма барвами веселки.
– Скажи, бабуню, чия це хата? – спитав він.
– Це – терем зоряної князівни Зорянни, – відповіла старенька.
Тоді він помітив, що вхід замку зачинений джерелом
зеленої ріки. Вода виприскувала з таким шумом, що ніхто
не міг ввійти до терему. Над входом був балькон із сяючого
зеленого й червоного каменю, що мав форму квітів,
обвитих золотими вітами й листям. На високім престолі,
застеленім зоряним килимом, сиділа найкраща дівчина
країни казки. Над її чорним волоссям грала дорога корона
із сімох зір.
– Вона жде вже віддавна на одну людину, але бурий
ведмідь не пускає нікого в казкове царство, – сказала
бабуся.
Хлопець довго дивився вгору, а потім заговорив:
– Прекрасна княжно, як мені дістатися до тебе? Скинь
мені мотуза, щоб я виліз нагору.
Але княжна не ворухнулася і мовчала.
– Що це в тебе за поясом? – спитала знічев’я старенька,
показуючи на його сопілку. – Такого в нас нема. З чого це
зроблене?
– З дерева, – сказав хлопець.
– З дерева? О, ти щасливче! Дерево має в нас чародійну
силу, тому не гай часу й пробуй свою долю!
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Михайлик вийняв сопілку й заграв княжні свою
найкращу пісню. Він спостеріг, що вода з джерела
поділилася на дві струї, і що між ними зробився малий
отвір. Тоді він скочив, не довго думаючи, в середину. В
його голові зашуміло так, гейби він зі сну будився, а потім
він очуняв на широких сходах із мармуру, що вели до
престолу Зорянни.
– Чого ти шукаєш у мене? – заговорила вона приязно.
– Я шукав кусень золота й кусень срібла для моєї мами,
але відколи тебе побачив, шукаю теж собі зоряну князівну,
– сказав він.
– Ти дуже вродливий, і твоя гра припала мені до серця
більше, як цей терем, але мій батенько-місяць видасть
мене тільки за того заміж, хто має більше кучерів на
голові, як я зір на небі, – сумно сказала вона.
Тоді Михайлик кинув геть солом’яну крисаню й поклав
свою кучеряву голову на князівнині коліна. Вона рахувала,
рахувала й нарахувала більше кучерів на його голові, як
зір на небі.
Тепер додумайте собі цю казку самі до кінця!
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МАРІЧКА І ВЕСЕЛКОВИЙ КНЯЖИЧ

Жила собі колись сирітка Марічка. Вона мала два лиця з
рожевих троянд, довгу золоту косу і промінне серце; тому
хто стрінув її, – ставав веселий.
Одного разу пішла вона в світ і зайшла в чорний, густий
бір. З вузлуватих кущів довкола блимали на неї лискучі
очі, і вона боялася оглядатися. Але згодом поясніло,
дерева поріділи, і Марічка побачила зелену поляну,
облиту рікою. Над поляною гнулася мерехтяча веселка, а
під нею стояв терем з білого каменю. З розчиненого вікна
пливла музика скрипки, на якій грав сліпий хлопець. Коли
він почув Маріччині кроки, виступив наосліп на кам’яний
поріг і тихо спитав:
– Хто там надворі?
Марічка назвала йому своє ім’я, а хлопець поділився з
нею своєю журбою.
– Я є веселковий княжич, – сказав він. – Мої очі потребують багато світла, але ніхто в світі не хоче мені подати
стільки ясноти.
Його голос звучав так, як голос скрипки, бо дотепер він
не знав крім неї ні одної живої душі. Але дівчина-сирітка
зрозуміла його.
– Я піду шукати світло для тебе! – вигукнула вона, а
хлопець зрадів так, аж його скрипка сама засміялася.
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Марічка не барилася довго. Почало темніти, і вона
пригадала собі всі ті лискучі очі, яких боялася в лісі.
То був вечір перед Іваном Купалом. Вродливі мавки,
подібні до мряк, плели собі вінки, в які мали бути вплетені
всі квіти. Ті вінки вони хотіли пізніше кидати, за давнім
звичаєм святойванської ночі, в ріку. Але їм бракувало ще
троянди, які не росли між синіми мохами й папороттю.
Нараз побачили мавки іздаля Марічку з її трояндовими
щічками, і вони оточили дівчину, просячи в неї частину її
квітів.
– Я дам вам свої лиця, – відповіла вона, – тільки ви
мусите заплатити мені всіми вашими очима, тими, що
світять у кущах.
– Ти думаєш, може, про святойванські світлячки? – спитала княгиня мавок, одягнена в рожево-зелену суконку з
бабиного літа, вишивану павутинними взорами.
– Я дам тобі половину світлячків, бо друга половина мусить нам бути ліхтарями в нашім святі. – Вона
поцілувала Марічку з кожного боку в лице і забрала рожеві
троянди із собою.
Коли прозорий серпанок княгині зник за зіллям і
травами, Марічка тримала в простертій жмені багато
малих світлячків. Вона висипала їх у дзьобенку і забула
свою згублену красу.
Та ще було замало світла, щоб засвітити очі молодому
княжичеві. Марічка подивилася на небо, чекаючи звідтіль
собі ради. І справді: якраз летіла святойванська Ніч зі
своїми зорями над нею.
– Не минай так скоро, дай мені перше твої зорі! –
просила Марічка.
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Коли Ніч побачила в дівчини золоту довгу косу,
затрималася в повітрі:
– Я можу дати тобі половину зір, бо друга частина
світить мойому батькові – місяцеві, щоб він не заблукав
і не впав з неба. Але за половину зір ти мусиш мені дати
свою косу.
Марічка згодилася, тоді Ніч принесла довгі срібні
ножиці і приставила їх на те місце, де починає рости коса.
– Не буде тобі жалко? – спитала вона Марічки.
– Ні, ні! – запевнювала дівчина.
Ніч закосичилася обтятою косою, перемінилася в зорю
і полетіла великим луком через небо. Золота коса сяла
всіма перлами за нею.
– Комета! – здивувалася земля, а з нею всі звірі і
рослини, що ще ніколи не бачили такого чуда. А Марічка
думала тільки:
– Якби настав день, я попросила б у сонця проміння. –
Але ще була ніч.
Нараз з’явився перед дівчиною Божий Ангел, що
підслуховує думки, і лагідно сказав:
– Твоє серце, Марічко, має більше проміння, як сонце.
Дай його веселковому княжичеві, тоді він прозріє.
Марічка побігла, врадувана, чимдужче, і стежка
здавалась їй безмежно довгою, бо вона несла княжичеві
світло очей. Він ждав усе ще у вікні, і коли почув
Маріччині кроки, вийшов наосліп на кам’яний поріг. Тоді
дівчина вистелила перед ним свої скарби, і він прозрів.
Хочете бачити Марічку і княжича? Вони сидять, може,
ще й досі на порозі терему з білого каменю під веселкою.
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МАЛИНКА У ВЕЛИКОМУ ВОЗІ
(Поправлена версія)

Малинка жила зі своєю бабою в дерев’яній хатині. До
хатини тулився круглий садок, повний молодих і старих
вишень, над якими гуділи в час розцвіту хмари хрущів.
Колись там кувала зозуля за тином, під яким ростуть
зозулині черевички, але тепер її там більше не почуєте.
Сусідький хлопець, Юрко, казав Малинці:
– Скоро дозріють вишні, і нам разом треба їх позривати.
Інакше дрозди та шпаки їх поклюють!
Але в Малинки були інші мрії.
Часто сиділа вона ввечері на сходах хатини, притуливши
свою голівку до бабиного рамена, і водила зором за
пальцем старенької, що показував на небі різні сузір’я.
– Видиш ти, доню, там Діву, як вона блищить і грає
срібним світлом? А там Водяника, діда з довгою бородою
й тризубом у руках?
– Але я не бачу ні тризуба, ні бороди, бабуню, –
скаржилася дівчинка.
– Так, донечко, – досвідчено усміхнулася баба. – Тут
внизу не бачиш, але там угорі воно так є. Ти мусиш тільки
повірити.
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Відтоді зорі здавалися Малинці щораз кращі й таємніші,
наче б вони мали чарівну силу над усім, що живе. Вона
лежала в своїм білім ліжечку й говорила до зір, що
мандрували над хатиною і називали Малинку своєю
сестричкою.
– О, я хотіла б з вами мандрувати у далекі світи! –
гукнула вона одного разу.
– Спитай Великого Воза, може, він візьме тебе із собою,
– радила їй бабуня.
– І я хотіла б з тобою, Малинко, – закувала тоді її
подруга забав, зозуля, з-за тину. Вона взула нові зозулині
черевички й пообіцяла завжди розказувати дівчинці про
вишневі дерева в садку, про їхню хатину і про бабуню.
Коли звечоріло і Великий Віз викотився над хатину,
Малинка вийшла на поріг і голосно закликала:
– Любий Великий Возе! Візьми мене із собою в незнані землі. Я певно не буду тобі затяжка: в мене вузлик
маленький, а бабуня часом зве мене метеликом. Якби
зозуля, що хоче зі мною їхати, важила тобі забагато, то
вона може час до часу летіти за нами на власних крилах.
Великий Віз згодився і скотився з неба перед дівчинкою.
Вона скоро сіла з зозулею на нього, повіяла бабі мережаною
хустинкою і незадовго зникла високо вгорі між зорями.
Ах, як гарно там було! Вона ніколи і не мріяла, що
так гарно! Золота Вага розгорнула свої два рамена, наче
хотіла б дівчинку обняти. При тім, порушені, загойдалися
її рубінові терези й почали тихо й високо дзвеніти. Риби
мінилися всіма лусками їй назустріч, але Погонич свиснув
своїм срібним батогом і цвяхнув ним у повітрі, так що
багато зір зі страху попадало з неба.
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– Далі, Великий Возе! – крикнув він голосно, і Віз
поїхав сам далі в дорогу. Малинка не могла сховати своєї
втіхи; вона плескала в долоні, а зозуля пробувала клювати
зорі, бо вона думала, що все лискуче – смачне.
Тоді прийшов перший ранок. Зорі поблідли й позникали,
а Великий Віз здавався з землі ясноголубим. Але він
продовжував свою дорогу з дівчиною, що могла оглядати
згори всі землі, над якими вони пролітали.
Вони летіли над одною південною країною, де над
темно-синім морем росли темнолисті дерева, що своїми
коронами майже торкалися осі Великого Воза. За
деревами з’явилося велике місто, де стояла посередині
палата з золотожилими колонами. Висока чотирибока
вежа стриміла в баню неба, а на її кінці блищав дуже
великий самоцвіт. То було сонце. Великий Віз спустився
низько, щоб Малинка могла зблизька оглянути палату, але
нараз він необережно зачепив вежу сонця, і одне з його
чотирьох коліс покотилося великим луком, як злітаюча
зоря, в море.
– Ми не зможемо далі їхати, – сказав сумно Великий
Віз. – Я мушу відшукати згублене колесо або позичити
собі його в Малого Воза, мого меншого брата, що висить
над Полярною Зорею. Тим часом ти, Малинко, йди
забавлятися в палату; думаю, що таку любу дівчинку всі
радо вітатимуть.
Малинка злізла з Воза і з острахом підійшла до палати,
бо її входу сторожили дві великі ізмарагдові ящірки, що
грілися до сонця на білих камінних сходах. Коли вони
побачили Малинку, широко повідчиняли свої пащеки, так
що можна було порахувати їх гострі зуби. Дівчинка хотіла
втікати, але зозуля закувала їй щось тихо до вуха, і вона
пішла просто ящіркам назустріч.
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– Хто ти така сміла? – спитали вони.
– Я – сестра зір, – відказала Малинка.
Ящірки здивувалися й подивилися одна на одну.
– Чого ви видивилися? Поклоніться моїй князівні! –
кликнула їм зозуля. Ящірки позеленіли ще дужче і почали
бити хвостами об камінні сходи.
– Ми не кланяємося нікому, хто нижчий від нашого
володаря. Саме сонце світить на його теремі, тому немає
вищого від нього, – сказали вони.
– Зате моя князівна їздить поверх сонця золотою
каретою, – хвалилася зозуля. Ящірки знов подивилися
одна на одну й не знали, що сказати.
– Поклоніться скоро моїй князівні, – нетерпеливилася зозуля. – Бач, ви, слуги княжича-сонця, босі ходите,
а я завжди в нових черевичках! – гордо сказала вона і
показала свої зозулині черевички: спершу правий, потім
лівий. На те ящірки не мали відваги що-небудь сказати і
низько поклонилися Малинці.
Дівчинка радісно побігла в палату. В одній великій
кімнаті, вистеленій килимами і посипаній запашними
квітами, сидів на престолі вродливий княжич.
– Вітаю, князівно зір! – кликнув він їй і скочив весело,
щоб посадити її коло себе на престіл.
Тоді знадвору почувся дужий туркіт: Великий Віз заїхав
перед палату. Він дуже шкутильгав, бо колесо, позичене в
Малого Воза, було замале для нього. Можна собі уявити
його втіху, коли зозуля закликала його, щоб показати йому
лискучу пляму в піску над морем.
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– Як добре, що твоє колесо не втопилося, тільки поплило собі морем. Я полетіла за ним і знайшла його вже
недалеко Царгороду. Твоє щастя, що воно не дісталося
султанові в руки, бо він, певно, казав би собі викувати з
нього золотий полумисок, і тільки ти бачив би його.
Великий Віз знав, що зозуля завжди трохи
переборщувала, але він подякував їй по-своєму,
помахавши дишлем в один і другий бік, і покотився, не
гаючись, віддати позичене колесо Малому Возові.
Вродливий княжич запросив Малинку залишитись
княгинею у його краю, але тоді вона почула голос Юрка:
– Скоро дозріють вишні, і нам разом треба їх позривати.
Інакше дрозди й шпаки їх поклюють.
– Вишні дозрівають, і мені треба повертатися до дому!
А тобі, княжичу, годиться за дружину Діва, що блищить
срібним сяйвом серед зір.
Вона подякувала за гостинність, і як Великий Віз
повернувся, всіла до нього разом із зозулею й помахала
княжичеві хустинкою на прощання.
Дома ждала на неї бабуся й сказала, що вишні якраз
дозріли.
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КАЗКА ПРО СНІГУРИКА І КВІТИ НА ШИБІ
(Поправлена версія)

Одної неділі, коли пелюстки снігу злітали на церковну
баню, на дахи й вулиці міста, діти почали ліпити коло
церкви снігурика. Старий отець думав спершу, що то білий
ангел зійшов з ікони, а потім засміявся і поблагословив
дитяче діло.
Наступного дня блукало вулицями міста самотнє
створіння з янгольським лицем, але на нього не звертали
уваги, бо про такого Снігурика не писали книги й не грали
в театрі. Вкінці прийняли його на службу, і люди стали
звикати до нього, хоч не мали з цього багато користе,
бо він тільки вдивлявся в заходи сонця і прислухувався
музиці рік.
Настала весна, почав розтавати сніг, тоді його лице
стало прозоріти й сумніти. Його серце тануло, бо воно
було зі снігу.
– Тобі краще б піти через Шибине Озеро в зимовий
край, радили йому добрі люди.
– Може й справді? – подумав Снігурик і пішов через гаї,
поля й кладки над річками світ за очі.
По довгім часі він натрапив на Шибине Озеро, але
вже настала ніч, і можна було тільки чути, як високі
ялиці шепотіли з вітрами. Часом здавалося, що він чує
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тихесенький сміх і плюскіт, такий, гейби хто мочав гілля
в воду. Тут і там блимало якось дивно червоне каміння в
воді і наводило на нього страх.
Нараз поволі надплив по воді місячний образ і освітив
цілу картину довкола. Багато дівчат гойдалося у звислім
гіллі ялиць, що торкалося поверхні води. Дівчатам
здавалося те дуже смішне, і вони мусіли сміятися. Червоне
волосся, що спливало їм від голови аж до стіп, було як
золото місяця у складках озера.
– Наш човен! – скрикнули вони, коли побачили місячний
образ, і пострибали в воду; вони пливли під поверхнею
озера й виринали знічев’я, а їхні білі тіла можна було
порівняти з розквітлими водяними лілеями.
– Вони такі, як сніг, – думав Снігурик.
Вкінці дівчата доплили до місячного кола в воді й
повилазили на нього.
– Візьміть мене з собою! – кликнув їм Снігурик, а
русалки задзвонили йому сміхом у відповідь. Коли місячне лице принесло їх туди, де він стояв, вони потягнули
його за обидві руки до себе й відбили від берега. Тоді
почали його лоскотати, аж йому закрутилася голова.
Так залоскотали б вони його на смерть, аж, на щастя,
з’явилася перед ними знічев’я їхня королівна. Як тільки
пустунки побачили її корону з танцюючих світлячків, вони
сковзнули з пошаною в воду і десь глибоко доторкнулися
чолами озерного дна.
Королівна русалок вміла ходити по воді, як зоряне
проміння, не замочивши ніг вище кісточок. Вона прибігла
до Снігурика й попросила прощення за своїх русалок,
пообіцявши сповнити кожне його бажання.
– Завези мене до зимового краю, – попросив він її.
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– Той край лежить по другім боці озера; місячне лице
зараз завезе нас туди, – сказала королівна, одягнена
в легесеньку сукенку зі срібних риб’ячих лусок, але
Снігурикові здавалися ті луски сніжаними зорями, а личко
королівни – ніжними хризантемами, квітами, що цвітуть
ближче до зими.
– Коли припливемо до берега, то місячний образ
замерзне в воді, бо там – дуже зимно, – сказала вона, і
якраз вони причалили до берега.
– Прийди над озеро, коли тобі буде сумно! – кликнула
королівна і побігла скоро назад, бо вона боялася, щоб її
серпанок із жабуриння не замерз на місячному крузі.
Врадуваний Снігурик розглядався. Ліс сильно пахнув
свіжим снігом, а здаля мерехтіло до нього мале світельце,
до якого стелилася перед ним доріжка, посипана яличними
шпильками. Коли він прийшов близько до того світла,
побачив замок із замерзлого водоспаду, що відблискував
сяйвом зір.
– Що це? – вигукнув Снігурик, бо нараз побачив
повно таких Снігуриків, як він сам, але то були тільки
відзеркалення на льодових стінах і долівці водоспадового
замку. Перед входом ждали легкі, тесані сани, і Снігурик
побіг зловити двох швидких оленів, щоб накласти на них
віжки.
– Тепер я можу досхочу дивитися на коралеві заходи сонця, прислухатись, як шемерить сніг і як шумлять
ялиці, – думав він.
Але незадовго Снігурик почав тужити за квітами, яких
не було в його краю, тому він посанкувався, дзеленькаючи
дрібними дзвіночками, над озеро, щоб побачити королівну
русалок з лицями, подібними до цвіту хризантем. Там
грайливі русалки ломили руки над замерзлим образом
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місяця, що був їхньою іграшкою. Снігурикові стало їх
жалко, тому він навчив їх ковзатися по льоду, щоб заступити
забаву з місяцем. Від того часу русалки полюбили його
й не пустували більше. То було добре, бо незадовго він
забрав їхню королівну, щоб зробити її княгинею зимового
краю. Вони їхали через ліс, і пробуджені ялиці сипали на
них весільні серпанки з тонкого, срібнотканого снігу, а
світлячки висіли, як золотий дощ, дивуючись із озера, що
покрилося нараз квітчастими узорами, такими самими, як
малює дід-Мороз на Різдво людям на шиби.
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КНЯЗІВНА ГАЛОЧКА І СИРІТКА АННИЧКА

В палаті на горбі жила біла, як сніг, князівна Галочка.
Вона мала багато іграшок, але ніщо її не тішило, навіть
мальована гойдалка в саду. А на другім горбі жила в малій
хатині, що западала щораз глибше в землю й заростала
мохом, сирітка Анничка. Одного разу Анничка проходила
попри палату і побачила в вікні білу князівну, що гірко
плакала.
– Чому ти плачеш? – здивувалася Анничка.
– Як мені не плакати, – відповіла Галочка. – Вже
скучилося гратися іграшками й гойдатися на гойдалці. Я
не знаю, що мені робити. Ти не хочеш погратися зі мною?
– У мене нема часу, сказала Анничка.
– Що ж ти робиш цілий день? – спитала Галочка.
– Я ліплю коники й півники із сиру, а потім продаю на
базарі.
– А ввечорі ти не граєшся?
– Ні, але я слухаю, що казан мені розказує, коли я в
ньому варю куліш.
– Казан? Невже він казки розказує?
– Розказує. Вчора розкахував про чарівне джерельце.
Що булькоче під скелеюю Хто в ньому вмивається –
дістане зірку на чоло й місяць на косу.
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Це почули дворяни й почали сміятися з Аннички. Вона
підняла свій кошик з кониками й півниками і побігла на
базар.
Вже звечоріло, коли Анничка розвела вогонь у своїй
хатині. Вона розв’язала ріща з рантуха і підклала під
грубу, потім докинула жменю сухого ялівцю. Вогонь
почав стрибати скочки, а старий казан забринів, мов на
дримбі.
– Бррр... Нині такий холодний день, а ти аж тепер
розводиш вогонь!
– Ти ж знаєш, що мене не було вдома; пішла коники із
сиру продавати.
Казан сердився:
– Кому там треба твоїх коників... У крамницях стільки
лискучих іграшок, аж за очі беруть.
– Та все ж таки Галочка купила в мене п’ять півників і
коників, ще й з жеребцями.
– Галочка... Та біленька князівна з палати? В неї цілі
скрині цяцьок: скрипочок, ведмедиків, м’ячиків, возиків,
ляльок в оксамитових юпках з волоссям із золотих ниток.
А в саду в неї така мальована гойдалка, що аж під саме
небо гойдається. Пощо їй твоїх коників? От, може тобі
приснилося, що в тебе Галочка коники із сиру купувала.
Анничка розв’язала туго завузлену хусточку і вийняла з
неї золотий гріш.
– Бачиш?
Казан сердився, дувся.
– Певно, ти знайшла десь на базарі, може, хто загубив...
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Що було пузатому казанові казати? Але нараз затуркотів
надворі віз. Анничка припала лицем до шиби, а вже
відчинилися двері, і серед хати станула Галочка.
– Анничко, я приїхала погратися з тобою, – сказала вона
і розклала на столі свої іграшки.
Казан забалакав, і вона спитала:
– Це той, що казки розказує?
Анничка притакнула, казан надувся, а Галочка сіла на
лавку, послухала і сказала:
– Як жалко. Він так булькоче, що я нічого не розберу.
Анничка докинула ріща в грубку, і казан почав жвавіше
балакати. Тепер Галочці здавалося, що вона розуміє.
Її щічки загоріли від свіжого полум’я і втіхи. Дворяни
почали цікаво заглядати в Анниччину хату, і до князя
пішла вістка, що Галочка вже не біла князівна, а рожева,
і що вона сидить на лаві й їсть куліш із глиняної мищини
дерев’яною ложкою.
Одного дня Анниччина хата запалася по вікна в землю зі
старости, але дівчинку забрали князь і княгиня до палати.
Вона навчила Галочку робити коники із сиру, тільки потім
вони не продавали їх більше на базарі.
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КНЯЗЕНКО ГОНИВІТЕР

Коли в городах почали шипіти голівки маку, чорніти
кукурудзяні вуса і надуватися гарбузи, старий князь
прикликав до себе своїх синів і сказав:
– Ідіть, сини, у світ і збирайте скарби. Котрий з вас
принесе найбільше за рік, – стане моїм наслідником, а
інші будуть йому слугувати.
Він дав кожному по червінцеві, і три князенки пішли у
світ. Два з них були розумні, а останній, Гонивітер, вганяв
тільки за вихрами.
По дорозі три князенки здибали сліпого жебрака, який
просив у прохожих милостині. Два старші пройшли попри
нього, а третій, Гонивітер, поклав йому свого червінця на
долоню.
– Чому ти дав все своє добро жебракові? – спитали брати.
– Щоб бути багатшим від вас, – відповів Гонивітер.
– Як це може бути? – дивувалися брати.
– Ви не чули, як цей жебрак благословив мене і бажав
мені всього добра?
Брати почали сміятися з Гонивітра. Вони пішли далі
і зайшли в ліс. Перед ними стрибала жвава білочка, що
любила гратися з мандрівниками. Вона кинула на кожного
з них зернятко зі свого дупла. Два старші брати розізлилися
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і жбурнули шишками за звірятком, тільки наймолодший,
Гонивітер, підняв своє зернятко і сказав:
– Чому ви сердитеся, а вдячно не візьмете, що ця білочка
вам дала?
Тоді брати почали ще дужче сміятися з князенка
Гонивітра і прозвали його дурнем. Але вже западала ніч,
і найстарший порадив середущому, щоб вони сховали
свої червінці в землю, бо в лісі жили розбійники і могли
напасти на них. Так вони і зробили: два старші закопали
в землю свої скарби, а наймолодший закопав те зернятко
від білки. Вони полягали під смереками і почали думати,
як розбагатіти.
На другий день брати розійшлися. Кожний пішов як собі
думав. А через рік вони стрінулися знов у батьківській
палаті і стали перед князем.
– Батьку, – сказав перший. – Я думав купити всі землі
довкола нашого князівства і розширити його так, щоб
сонце сходило і заходило тільки в його межах. Але один
рік – це мало часу на таке велике діло. До цього мені
приключилася недобра пригода: я закопав твого червінця
у лісі і не міг його віднайти.
Другий син виступив і сказав:
– Батьку! Моєю мрією було торгувати самоцвітами
і дзвінким золотом з далекими кораблями та будувати в
твоїм князівстві палати й тереми. Але кожний початок
тяжкий, і за рік я не міг ще доробитись. Мій червінець
теж пропав у лісі; може, розбійники підглянули, де я його
заховав.
– А ти, сину, – звернувся князь до Гонивітра.
– Батьку! – сказав він. – Я не думав купувати землю, бо
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вона моя аж доти, доки топчуть ї ї мої ноги, і така широка,
як сягне мій зір. Мене не манили тереми, бо нема кращих
теремів від зеленого шатра смереки вночі над головою,
і ніде не знайти мені таких самоцвітів, як ті, що горять
різними барвами на зорянім небі. Тому я шукав інших
дібр і знайшов їх у своїх досвідах на мандрівці.
– Які твої досвіди? – спитався князь.
– Перший: Давати – більша радість, як брати.
– Так, давати – це діло князя, – притакнув батько.
– Другий: Годиться приймати навіть найменший
дарунок від чистого серця.
– Це правда, – сказав князь. – Ніщо не болить так дуже,
як відкинена привітність.
– Третій: Велике чудо ховається у простих речах.
– Як це? – здивувався батько.
– Я скажу тобі: обидва мої брати закопали в землю червінці, і ніколи нікому ніякої користи з цього не
прийшло. Я закопав тільки зернятко від білки, і нині росте
на тому місці молоде деревце.
Тоді знадвору донеслися голоси молодих і старих:
– Хай живе князенко Гонивітер!
То були люди, яким він допомагав на ріллі, з якими
він ділився своїм хлібом, і їхні діти, що бігали за ним і
слухали його оповідань.
– Ти будеш моїм наслідником, – сказав старий князь і
велів своїм старшим синам слугувати Гонивітрові.
Молодий князь покинув вганяти за вихорами і став
мудрим володарем своєї держави.
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ЗОЛОТИЙ ВОЇН

Дід Гриць, той, що різьбить топірці і скрині, розказував
Маркові, що у дебрах росте папороть з вогненним цвітом.
Хто здобуде той цвіт, дістане силу ведмедя, зір сокола,
швидкість оленя, мудрість орла. Стане золотим лицарем
та порятує свою землю. Багато пробувало дістати квітку
папороті. Та всі, що йшли з нечистим серцем, пропадали в
борах або верталися з порожніми руками.
Марко задумався і вирішив піти й собі. Плай повів його
долиною, та незабаром розширився у сільську дорогу.
Дерева гнулися обабіч неї.
На дорозі стояли люди та дивилися очима, повними
надії, на Марка. З одної хати вибігла жінка.
– Скажи, чи ти золотий воїн? – спитала вона.
– Ні, – заперечив хлопець.
Тоді всі люди посумніли. Жінки почали обтирати
сльози.
Марко побачив церкву на горбку під спаленими липами
і хотів зайти до неї. Та двері церкви були забиті дошками.
Далі він побачив школу, але вона теж була замкнена.
Марко побіг щосили геть. Коли пристанув, щоб глибше
віддихнути – побачив кругом густий ліс.
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– Тут, певно, росте цвіт папороті, – подумав. – Невже в
мене чисте серце?
Нараз почув хлюпотіння свіжого джерельця:
Шум, шум, шум, шумить потік,
Я в молитві цілий рік,
Що від злота й серебра
Поведе нас до добра.
Марко пригадав собі, що ще сьогодні не молився. Зараз
таки уклякнув біля джерельця, перехрестився та змовив
“Отче наш” і “Богородице”. Коли підвівся, запримітив
малу сарну, що пручалася, заплутана в довгім вітті кущів.
Здалека вже трубили ловецькі роги й гавкали собаки.
Марко допоміг визволитися сарні з кущів, і вона побігла
в гущавину. Тоді навколо хлопця задзвонили лісові
дзвіночки:
Дзінь-дзелень, дзінь-дзелень!
Не згуби цей білий день,
Не лінуйся й поспішай
Звеселити рідний край!
Марко послухав та пішов скорим кроком – шукати цвіту
папороті. Не барився, не оглядався, а все йшов вперед.
Нараз появилася перед ним Ясна Пані. Вона держала в
одній руці полум’яний цвіт, а в другій золотий перстень з
червоним самоцвітом.
– Вибери собі одну з цих двох речей! – сказала вона. Та
враз заспівала над Марком голубопера сойка: .
		
		
		
		

Найдорожчий самоцвіт –
Скромний серця заповіт,
Що вітає кожен день
Серед праці та пісень.
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І Марко вибрав цвіт. Як тільки взяв він його в руку,
земля задрижала. Він побачив на собі золоту зброю, почув
під собою білого коня і срібні стремена під ногами. Ліс
розтав, мов сніг. Знов з’явилося село, та вже не сумне, як
давніше: хлопці дзвонили у дзвони на дзвіниці, дівчата
гралися в піжмурки на горбі. Двері церкви були широкого
відчинені. Перед вівтарем горіла червона лямпадка. Діти
вибігли зі шкільного подвір’я та бігли за Марком, кличучи:
– Золотий воїн! Золотий воїн!
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РАННІ
ОПОВІДАННЯ
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ЧОВНИК З ГОЛУБИМ ВІТРИЛОМ

Був собі хлопчик Романко, син рибалки. Романкова
родина жила в хатині, вкритій морською травою, де було
місце для тата, мами, сестрички, братчика та ще й для
собачки Латки. Латка бігав завжди за Романком, носив
його вудку і спав коло його ніг, звинувшися в клубочок. На
даху Романкової хатини бузько виплів собі на колесі з воза
високе гніздо. Було воно таке високе, як маяк, і, певно,
можна було з нього бачити султанів палац у Царгороді.
Романко допомагав батькові плести сіті, носити кошики
з рибою і ладнати човен в дорогу. Але батько вибирався на
море сам, щоб високі і чубаті хвилі не схопили хлопчину.
Хвилі дуже люблять хапати пустунів.
Коли батьків човен зникав за обрієм, Романко вдивлявся
в хвилі, які викидали для нього на берег різні іграшки:
кручені мушлі, різнобарвні зорі й камінці. Часом
випливали з глибин створіння в прозорих, як павутиння,
мереживах з червоними або фіялковими рубцями. Тоді
Романко забував за світ Божий. Хвилі гналися, як дикі
коні, одна за одною, переливалися з клекотом і намагалися
зловити Романка за п’яту. Але хлопчик щоразу підтягав
ногу.
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Одного дня, коли Романко сидів з Латкою на березі,
надпливла звідкись на хвилях біла качечка. Латка загавкав,
але качечка не злякалася.
– “Провчу її!” – подумав Латка і скочив за качкою в
море. Хвилі вхопили собачку і понесли з собою.
– Латко! Латко, вернися! – кричав Романко, але собачка не вертався. Романкові зробилося дуже жаль
свого приятеля. Він пригадав собі, як тато приніс Латку
щенятком до хати. Латка був тоді такий маленький, що
його можна було сховати в кишеню. Не вмів ще дивитися,
і треба було його вчити їсти. Потім він навчився багато
всяких мудрих штук, як собаки з мандрівного цирку. І ось
Латки вже немає...
Враз далеко на морі замерехтіло щось, ніби крильця
голубого метелика. Ось воно ближче, ближче... Але то
був не метелик, а – човник з голубим вітрилом. Човник
був порожній, але здавалося, що він усе розуміє, бо коли
Романко простягнув руку, човник відразу ж пристав до
берега.
“Який гарний човник! –подумав хлопчик. –Здається,
він запрошує мене поплавати”.
Того човник і хотів, бо як тільки Романко сів у нього, він
замаяв голубим вітрилом і поплив у море. Відпливши геть
далеко, човник раптом звинув вітрило і потонув у хвилях.
Хлопчина злякався. Довкола нього розгортався
невиданий світ: дивовижні сині водорості, рожеві коралеві
кущі, велетенські черепахи, їжаки, медузи, подібні до
казкових квітів... Потім вода почала чимраз більше синіти,
гейби заходила ніч, і вже тільки світляні риби показували
далі дорогу. Почувши під ногами тверду землю, Романко
розглянувся і побачив морського короля. Він сидів під
коралевою скелею і великим золотим тризубом чесав
31

свою бороду з синіх водоростей.
– Ти рибалчин син, Романку, правда? – спитав король.
– Так, – несміло відрік хлопчинаю
– Ходи ближче, подивлюся на тебе. Так, так, правду
казали мої дочки-хвилі, що в тебе очі поголубіли від моря.
Хочеш жити у мене? Я подарую тобі палац, де місяць
спить удень, а сонце вночі. Хвилі принесуть тобі скарби
затоплених кораблів.
– А мама, тато, сестричка й братчик? А наша хата? Без
мене наша хата стане порожньою, бо мама завжди каже,
що мене повна хата...
– Хіба вона краща від мого палацу? – здивувався король.
– О, так! Вона вкрита морською травою, і бузько звив на
ній гніздо, таке високе, як маяк!
– Так що ж тобі дати на спомин, як уже не хочеш у мене
остатися? На, ось тобі гостинця, – і король простягнув
хлопчині білу перлину, як качине яйце.
Романко згадав про качечку.
– Дорогий королю, я прошу тебе тільки одне: верни
мені мого Латку!
– Латку? Що це таке?
– О, це мій собачка. Він білий з чорною латкою на
голові. Ми росли разом, і хвилі взяли його зі собою. Латка
– мій найліпший приятель.
– Гей, хвилі! – гукнув король. – Віддайте Латку, пустунки!
А ти, хлопче, – звернувся він до Романка, – бережи цю
перлину. Хто її має, того любить море. Князь Святослав
возив її з собою в морські походи, козаки ховали її в своїх
чайках, як їхали “до турка в гості”. Тепер вона – твоя.
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Романко хотів був сказати “спасибі”, але враз звідкись
узявся Латка і кинувся йому на груди...
Розбудив його голос батька:
– Не спи так близько берега, синку, а то чубата хвиля
забере тебе в море.
– Я був у морського короля, тату! Він подарував мені
перлину – таку велику, як качине яйце. Дивіться! – Романко
розтулив затисненого кулака. Там була гарна біла мушля.
Тато посміхнувся.
– Як дивно... – продовжував Романко. – Я думав... Але
по мене приплив човник з голубим вітрилом. І Латка
знайшовся! Я буду берегти білу мушлю, як дарунок від
морського короля.
– Човник з голубим вітрилом возив тебе, синку, в
королівство снів. А тепер допоможи мені віднести цю
сіть. Мама, сестричка і братчик уже ждуть обідати.
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ГЕРОЙ ЧУЖОЇ ЗЕМЛІ

У мистецькій ґалерії одного бурого містечка в Бельгії,
що називається Ван, стояли перед картиною Ван Ґога
два хлопці: один малий і чорнявий, другий ясноволосий,
більшенький. Обом їм було по дванадцять років і обидва
походили з близької оселі Ван, де жив колись славний
маляр, що його картину зараз оглядали.
– Коли б то я міг дістати під ялинку правдиві олійні
фарби, – замріяно сказав кучерявий чорнявий хлопчина
і зідхнув. Він знав, що мати не могла йому купити навіть
акварель, бо багато важливіших речей бракувало дома.
– Хто знає, Жаку! – потішав друга білявий. – Часом діються несподівані речі. Гарно було б, якби щось
трапилося несподіване, бо ти так добре малюєш...
– Зате ти, Петрику, вмієш стільки інших речей! –
відповів Жак.
– Невже? – здивувався Петрик.
– Співати, танцювати, плавати, лізти по линві...
– То всі можуть робити, – боронився Петрик.
Вони вийшли з ґалерії, сіли на свої старі велосипеди і
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поїхали.
Оселя Ван – то кілька вулиць із рядами темнобарнавих
домів із зеленими віконницями. Вона понура, і навіть
люди говорять там притишеним голосом, ніби боячись
якогось лиха. Майже всі мешканці Ван – гірники. Великі терикони бовваніють довкола оселі, здавалося б,
що велетенські кертиці їх вирили. Під тими горбами
розтягається підземне шахтарське місто, де з надр землі
добувають вугілля й залізну руду.
На межах містечка, там де воно вже зеленіє садами,
хлопці надибали дерев’яну українську церковцю з малим
цвинтарем побіч. Цю церковцю і все, що в ній – вівтар,
іконостас, вишивані хоругви, хрести і свічники – власними руками спорудили українські еміґранти-гірники і
їхні родини. Нічого там не було купленого в крамниці.
На малому кладовищі поряд похоронені ті, яких Господь
покликав до себе. Там лежить і Петриків батько, якого
кілька років тому присипала в шахті земля.
Гірник, що спускається вниз до копальні зі своєю
нерозлучною червоною ліхтарнею, ніколи не певний, чи
побачить коли знову Боже сонце. Та все ж таки він любить
свій підземний світ – таємничий і пригодницький, – хоч
важка праця в шахті і небезпечна, і дуже томляча. Але
всі знають, як вона потрібна, бо з заліза і сталі роблять
машини, апарати, приладдя, рури і багато інших речей
для добра людини. А чого не роблять із вугілля? Петрик
спершу не міг повірити: гуму, ліки, штучне скло, одяг,
взуття...
Не раз і не два у вільний від школи час Петрик і
його бельгійський друг Жак оглядали ті речі і не могли
вийти з дива. Старші гірники радо їх водили по заводах
і показували та пояснювали їм усі подробиці, бо то були
розумні хлопці і всі їх любили.
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Кілька разів вони вже опускалися вниз у шахту, але не
дуже глибоко, бо хоч дітям того не дозволяють, та наші
друзі мали добре оправдання: їхні батьки були довголітніми
гірниками, тож самі мусіли зрана звикати до підземного
світу. Вони бачили працю гірників, які підпорами
підбудовували вузькі коридори між пластами вугілля, як
лупали скелю та брили вугляної стіни, навантажували на
малі моторівки, що забирали їх до великого крана.
Наші друзі ніколи не минали дерев’яної церковці, щоб не
зайти на хвилину між бур’яни малого кладовища і змовити
одне “Богородице Діво” за душу Петрикового батька. Так
зробили й тепер, але ще не дійшли до березового хреста
між айстрами, коли почули міцний, глухий вибух десь
близько.
– Господи, що сталося? – спитали один одного очима і метнулися на вулицю. Тут уже звідусіль бігли люди
в напрямку найбільшої шахти, пірвавши їх за собою.
Наростала юрба. Затрубила сирена санітарного авта,
з’явився лікар та милосердні сестри. Кілька найміцніших
шахтарів разом із інженером та лікарем спустилися вниз.
Всі мовчали, бо знали, що внизу починалася гарячкова
праця: бій за життя гірників, що їх засипала обірвана
стеля одного з коридорів.
Тим часом угорі, збившися в громаду, стояли
навколішках жінки й молилися на своїх довгих розаріях.
То були матері, жінки і сестри гірників. Їхні діти дивилися
переляканими очима на все, що діялося довкола. Петрик
пригадав свого батька і самому сльози покотилися по
щоках. Ні він, ні Жак не відступали від шахти, забувши
про все інше на світі.
Підземний бій тривав довго. Години летіли як стріли,
мінялися рятівничі бригади, і чорні, вичерпані гірники
поверталися подихати свіжим повітрям і покріпитися.
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Нараз з’явився вгорі один кремезний гірник і закликав:
– Є прохід, але дуже вузький. Треба відважного хлопця,
щоб пробитися до ранених і занести їм кисень та першу
допомогу. Хто голоситься?
– Я піду! – гукнув Петрик. Його зараз взяла за рам’я
залізна гірнича рука і майже понесла в “кіш”.
Вони летіли в глибоку темну криницю. Петрикові
здавалося, що не мала дна. Вкінці їх облило слабке світло
ліхтарів, якісь чорні постаті його обступили, навантажили
потрібними речами і попхали до вузької щілини, котрою
ніхто з дорослих не міг пролізти.
– З Богом, Петрику! – почув він над собою і знав,
що не час йому вагатися. Коли його огорнула чорна ніч
задушного коридора, йому здалося, що несе ліки для свого
батька.
Що далі було, Петрик пригадував досить тьмяно. Знав,
що протиснувся щілиною до ширшого отвору, де хтось
забрав йому з рук і зі спини весь вантаж та велів притьмом
повертатися. А потім усе згасло.
Він очуняв уже вгорі при денному світлі серед людей,
що давали йому якийсь міцний напій, і почув, що врятував
життя засипаних гірників, але що його самого, зімлілого,
перетягнув Жак крізь вузьку щілину і так врятував йому
життя. Обидва друзі плакали, обнявши один одного.
Невисокий пан дивився на обох уважними сірими очима і
поклав Петрикові руку на голову. Коло нього стояла гарна
пані і з ніжністю дивилася на хлопців.
– Хто цей малий герой? – спитав незнайомий.
– Це – син українського еміґранта-гірника, що загинув у
Північній шахті три роки тому, Ваша Величносте!
Петрик почервонів: над ним схилявся король Бельгії,
що його портрет висів на стіні у школі.
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За тиждень Жак і Петрик у святкових уборах прощалися
з королівською родиною, що забрала їх на прогулянку до
столиці. Королева, усміхаючись, спитала:
– Тепер скажіть, хлопці: чим хочете колись стати?
– Я буду Ван Ґоґом, – відповів Жак, і королева засміялася.
– А ти, Петрику?
– Я хотів би бути інженером... гірничим інженером.
Молода королева задумалася.
– Обіцяю вам, що обидва підете на студії до високих
шкіл, але я радо дала б вам на спомин якусь пам’ятку. Чи
масте якесь бажання?
Петрик дуже зрадів.
– Прошу, Ваша Величносте, коробку з олійними
фарбами для Жака, – сказав він.
Королева схилилася поцілувати біляву голівку.
І так Жак отримав чудову велику коробку з фарбами, а
Петрик – цілу колекцію цікавих ілюстрованих книжок з
природничих наук.
Недавно Жак мав свою першу виставку в картинній
ґалерії в Брюсселі. А його й досі вірний друг Петрик є
сьогодні інженером і стежить за безпекою копалень в
одному гірничому місті середньої Европи.
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МАЛИЙ АРХЕОЛОГ

Малий Нтінос, що викрикував вечорами в старій
дільниці Атен, розпродав якраз свої газети й хотів іти до
дому, аж тут: брязь! – і калитка якогось незнайомого впала
йому перед ноги.
– Пане! Пане! – побіг за ним Нтінос. – Ви загубили
калитку!
– Невже? – здивувався незнайомий. – Справді... спасибі... Як тебе звати?
– Нтінос Космос, десять років, поселений у Колінос, –
гордо вистрілив хлопчисько.
– О... Там, де похований Едіп.
– Хто, прошу?
– Едіп. Ти не чув про нього?
– Ніби щось і чув, але не пригадую. Хто він такий?
Футболіст?
Незнайомий сердечно засміявся.
– Ні, не футболіст, але король. Розповісти про нього?
– Ну розказуйте, коли є бажання.
– Старий король Едіп, який був у неласці богів,
блукав довгі роки на вигнанні. Після тривалих мандрів,
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страждаючи від холоду та спеки, голоду та спраги,
очищений від своїх провин, він став святою людиною,
тому боги обіцяли, що місце, де його похоронять, стане
благословенне.
– І він похоронений у Колінос?
– Так. Король Тезей прийняв його до міста Атен, тому
Атени – благословенні.
Нтінос здивовано розкрив рота.
– О... А як то боги обіцяли?
– Устами пророчиці з Дельфос, у святині бога Аполлона. Ти був уже в Дельфос?
– Ні... – Хлопця брала досада. Цей чужинець, як було
помітно з вимови, знав більше про Грецію, ніж він сам,
Нтінос Космос!
– Звідки ви про все це довідалися?
– У книгах написано. І на амфорах розмальовано.
– На амфорах?
– А ти не був ще в музею ваз?
Хлопцеві вже стояли сльози в очах. Ніде він не був,
нічого не знав, а цей же кожний завулок у старих Атенах
був йому відомий як власна кишеня. Він міг на ім’я назвати
всіх футболістів у Пірею і засвистати кожну вуличну
пісню. Також був уже декілька разів у цирку і ніхто не
перевершував його у грі в доміно, а ось – маєш!
– Ходімо разом до музею! – запропонував незнайомий.
“Це вже краще”, – подумав Нтінос і почав до нього
приглядатися. Властиво, він виглядав привітно: усмішка
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доброзичлива, очі дещо замріяні. При вході до музею,
де інші платили за квитки, незнайомий тільки кивнув
головою до чоловіка, який сидів за столиком, а той весело
гукнув:
– Добридень, пане професоре! Привели сьогодні нового
учня?
– Це мій малий друг, – відповів професор і вони ввійшли
до музею.
Перед ними тяглися залі й коридори, наповнені вазами
й амфорами різних форм та величин: від маленьких, що їх
можна б сховати в кишеню, до таких, що перевищували
людину: чорних, червоних і ясно-піщаних, з різними
візерунками, які його новий друг став йому пояснювати.
Так Нтінос довідався багато чудових речей про життя і
звичаї старовинних греків, про їхніх богів, їхні книги,
їхні війни й перемоги. Гордість наповняла Нтіноса за
славне минуле рідного краю. Він почав відрізняти червоні
аттійські вази від чорних кретських і корінтійських
піщаної барви, і все те було незвичайно цікавіше, ніж
гратися з пустунами на вулиці скляними кульками. З
подивом дивився тепер на професора, що знав про такі
незвичайні речі, і сам вирішив, що йому треба багато
читати, щоб знати якнайбільше про давню Грецію.
– А що ти завтра робитимеш?
– Завтра неділя...
– Ну, що ж у неділю робиш?
Тому, що Нтінос замнявся, професор запитав:
– Котра базиліка в Атенах найкраща?
– Святого Пантелеймона!
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– Вона найбільша, але котра найкраща? Стара
Метрополія, Капнікарея, святої Ірини, святої Олени,
святого Филипа? Як гадаєш?
– Бог його знає! – Нтінос був у розпуці. Він не пригадував собі, чи взагалі був коли у всіх тих церквах.
– Завтра підемо оглядати, тоді знатимеш, – сказав
професор. – О восьмій годині ранку зустріну тебе побіч
Вежі Вітрів. Побачимо, чи греки точні!
Чи греки точні! Нтінос стояв уже від сьомої години ранку
на розі старої Аґори і нетерпляче вимахував низанкою
кораликів, забавкою всіх малих і дорослих атенців. Тітці
Олені, що жила поряд, було його жалко, і вона дала йому
через тин гарячого бублика, печеного в олії.
– Що так рано робиш, Нтіносе? Ще роса не висохла.
– До базиліки йду... – вибовкнув хлопець, і вдоволена
тітка подумала: “Що за зміна сталася з цим пустуном,
якого в неділю не витягнеш з ліжка перед обідом!”.
Вона дала йому ще одного бублика:
– Помолися до святого Филипа про добру погоду, бо
я вчора випрала білизну, хай би висохла. І до святого
Миколая, опікуна мореплавців, щоб твій двоюрідний брат
Деметріос щасливо повернувся з Делоса.
Цілий ранок пішов на базиліки, потім на іконний музей.
При обіді в старому ресторанчику, коли професор сьорбав
вино з живицею, а Нтінос лизав морозиво з персиків,
останньому прийшла до голови блискуча думка:
– Пане професоре, чи вам не згодився б часом джура,
який щіткував би вам одяг, чистив черевики, кидав листи
до скриньки, купував газету...
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– Треба подумати, – усміхнувся професор.
Вони пішли разом на святу гору Акрополь, де
красуються руїни давніх святинь. Нтінос, який уже зовсім
освоївся, носив професоровий фотоапарат через плече і
тримав його течку, коли він нахилявся над камінням або
коли відчитував старі написи на гробових плитах біля
Тезею і записував собі в зошит якісь знаки.
– Що ви пишете? – не витерпів Нтінос.
– Книжку, – підсміхнувся професор, якого явно бавила
Нтіносова цікавість. – Потім її надрукують.
– Кажуть, то дуже дорога справа, – поважно зауважив
хлопець.
Коли професор, прощаючись із Нтіносом увечорі, хотів
дати йому кілька драхм за втрачений час, той сховав руки
до кишень і заперечливо похитав головою:
– Вам треба грошей, щоб видрукувати книжку про
Грецію. Це коли б потребували малого джури...
Професор взяв хлопчину за рамена:
– Слухай, Нтіносе: мені треба малою джури, але я їду
завтра до Крети. Може, хочеш поїхати зо мною?
– Чи хочу! Але... що ви там будете робити?
– Розкопки. В землі поховано багато історичних
пам’яток, а коли ми їх разом відкриємо, тоді цілий світ
заговорить про Грецію.
У Нтіноса заблищали очі:
– О, так! Я сам якось знайшов у землі маленьку статую
з алябастру.
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– Що ти з нею зробив?
– Віддав до бюра знайдених речей, – гордо відповів
Нтінос, і професор знову чомусь засміявся.
Батьки радо зголилися послати хлопця з професором
до Крети, а газети продавав уже молодший братик, дуже
вдоволений з нового завдання.
Відтоді малий Нтінос переживав небуденні пригоди.
Гордість і щастя наповнювали його, коли перед очима
розгорталися таїни Міносової палати в Ґноссосі, та історія
старовинної Греції оживала в його захопленій душі.
На одному примірнику славної книжки про палату
Міноса, що її написав 1935 року знаний англійський
археолог Сір Джон Евeнс, можна прочитати таку присвяту:
“Для Нтіноса Космоса, мого малого джури і великого
товариша праці, з приязню – вдячний автор”.
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ПЛЯШКОВИЙ ОРГАН

Місяць зійшов такий золотий і великий, що було лячно.
Цікаво заглянув він у відчинене вікно й ліг Зе на обличчя.
Зе обганявся крізь сон руками, потім розплющив очі,
почухав свою кучеряву голівку й вистромив її надвір.
Гілка пахучої аглаї залоскотала йому в носі, і він чхнув.
У відповідь на це хрипким голосом обізвалася з кутка
зелено-синя арара: – А-ра-ра! Рра!
– Тихо! Люзімар спить! – сказав хлопець, і арара замовкла, крутячи блискучими очима, як самоцвітами. Люзімар
плакала так довго, що Зе допізна не міг заснути. Його стара
хата прилипла збоку до одного з вічнозелених горбів Ріоде-Жанейро. Справа бовваніли монастир святого Антонія
та дві церкви, прибрані на завтрашній празник ґірляндами лямпочок і квітчастими хоруговками. Там добрі отці
францисканці роздаватимуть убогим риж, сушене м’ясо,
городину й овочі.
Мама гнала його перед сном до бочки з водою, казала,
що як не скупається, то вона його вишурує щіткою, як
долівку; він купався, але нерадо, і половина денного
пороху зоставалася на його порепаних, завжди босих
п’ятах. Це не значить, що Зе не любив води. О, він рвався
купатися в морі, пірнати в чубатих хвилях або гратися у
“крокодила”: лягати на дошку й так наїжджати на хвилю,
щоб та заносила його аж на берег. Але бочки не любив,
і тепер мама не дуже оглядала його нігті та п’яти, бо
Люзімар була хвора.
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Одначе мама не мусіла журитися, бо Зе знав, що треба
робити.
Він поліз в один куточок городчика під широке хлібне
дерево. Тут стриміли в землі дві бамбукові жердки
на віддалі півтора метра одна від одної. До них були
прикріплені ликом, одна вище, друга нижче, дві інші
поперечні жердки, а на них гойдався цілий ряд різної
форми пляшок, наповнених зеленою, червоною, жовтою,
синьою, фіолетовою, рожевою та помаранчевою рідиною.
Гордо поглянув Зе на своє діло, взяв у руки щось подібне
до дерев’яних молоточків і почав стукати ними по
пляшках. По городі рознісся скляний звук: тінь – тень –
тань – тонь – тунь. Цвіркун, що лящав десь у сусідстві
на пальмі, затих і неначе прислухався. Згодом звуки стали
складніші: тінь – тінь – терлень – тань – тунь – торнь – тонь
– тань! Зе тупцював коло свого вигаданого ксилофона,
вже й вигравав знайому карнавальну пісеньку, коли через
тип нахилилися дві зацікавлені голови: сусіда Северіна та
його сина Шіка.
– Зе, як гарно! На чому граєш? – спитали.
– На пляшковому органі, – урочисто сказав хлопець.
Ця історія почалася кілька днів тому. Шіко, який найкраще
з усіх хлопчаків уміє вибивати ритм на бубні з дерева й
козячої шкіри, задиханий прибіг до Зе.
– Слухай, Зе! Там унизу стоїть вантажне авто з такими
дзвонами, що ти міг би, під ними стоячи, сховатися.
Обидва побігли вниз, а тому, що авто рушало, вони
причепилися ззаду, за звичкою міських вуличників.
Так опинилися на вершку горба над морською затокою,
недалеко пристані. Тут стоять у тіні коренистих фікусів
монастир і церква святого Бенедикта.
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Хлопці придивлялися, як виносили дзвони, потім почали
нипати навкруги. Через залізну мережану браму зайшли
в церкву й аж остовпіли: уся вона була неначе з плавкого
золота, мерехтіла прикрасами, як королівська корона.
І раптом, мов із безвісті, почали плинути звуки й
наповнювати цю порожню церкву музикою. Хлопці
розглядались і не бачили нічого. Почали обшукувати
кутки, обмацувати всі речі, аж тут перед ними став
суворий бородатий чернець. Він допитливо подивився
на обох круглооких хлопчаків, що не викликали в нього
довіри. Сорочка Зе, яку він дістав від якогось добродія,
сягала йому аж до колін, а Шіко мав такий кирпатий,
обсіяний веснянками носик!
– Чого ви тут шукаєте? – спитав чернець.
– Де та ... шафа... що грає? – спитав, загикуючись, Зе.
– Шафа?
Старець погладив кучеряву й щетинясту голівки та
й повів їх на хори. Там був орган. Вони могли самі
спробувати, як він грає.
Від того часу Зе захворів на музикальну недугу. Коли
прийшов до хати, зараз почав роздумувати, як зробити
щось таке, як орган. Почав зносити з усіх-усюд пляшки,
що їх люди викидали на смітник, вимивав їх водою,
чистив піском аж до блиску і складав рядочком під тином,
щоб висохли. Потім приніс із лісу з Санта-Тереза кілька
грубих сухих бамбукових гілок.
Мама тільки хитала головою, що з того пустуна ніколи
не буде пуття, і журилася, за що купити ліків для Люзімар.
Мама не знала нічого про думки Зе, який не слухав нарікань.
Він виробляв барви: зернятками шафрану пофарбував
воду па жовту й помаранчеву, синькою до маминої білизни
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– на голубу, чорнилом – на синю. Випросив у Северіна,
який малював стіни, трохи червоного й зеленого порошку,
пофарбував ним усе інше і порозвішував пляшки “там, де
треба”. Ще дві старі колотівки – і орган був готовий.
На свято прочани мали велику несподіванку. Перед
самими сходами, що вели до церков трьох святих,
Франциска, Антонія та Фабіяна, – грав обідраний хлопчик
колотівками на кольорових пляшках, а другий коло нього
вистукував на малому бубні з дерева й козячої шкіри.
Обидва викликали усмішки перехожих, які радо кидали
дрібні гроші у бляшанку побіч “пляшкового органу”.
Деякі добродушні жінки не могли стриматися, щоб
не поцілувати й приголубити таких славних грачів, та
обдаровували їх бубликами й печеним.
Ввечері у бляшанці було вже досить грошей на ліки
для Люзімар і на два морозива, такі велетенські, як дві
китайські пагоди, – для великих музик. А заздрісні хлопцівітрогони бігли за ними услід і викрикували:
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З колотівок, скла та лика
Шіко-Бум і Зе-Музика.
Застібнулись побратими
Ґудзиками золотими.
Так вже людям довго грали,
Що весь празник розігнали!

ЛЕҐЕНДИ
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РІЗДВЯНА ЛЕҐЕНДА

Зі спаленої оселі зосталося тільки їх двоє. Марія хотіла
митися до зорі, щоб придбати дівочу вроду, і дід Осип
мусів прорубати їй сокирою полонку в гірському потоці.
(Небіжка Ганька, земля їй пером, набила дитині голову
такими небилицями).
– Далеко ще до колиби, діду?
– Ти втомлена? Потерпи, любко, я не годен тебе на руках
нести. Ти вже далі дівка, вже лице до зорі вмивала.
– І в колибі є Чорнуля?
– Ти голодна? Пожди ще трішки. Дід зварить тобі зараз
вечерю.
Ввійшли до колиби. Війнуло теплом від сіна й звірячих
тіл. В кутку збилося в громаду кілька переляканих овець,
і чорна коза дивилася на них сумовитими очима. Марія
розстелила квітчасту хустку й умостилася на сіні. Нараз
вона сплеснула руками:
– Ой леле! Дитятко, діду!
– Дитятко?! – Дід Осип кинув рубати пруття й хотів
бачити власними зіницями те чудо. Хлопчик був ще
теплий, і коли з нього струсили сіно, він протер очі й
підвів чорні вії.
– Леле! То Захарієвої! Вона його тут сховала!
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Дід почав лаятися. Що ж їм тепер робити з дитиною?
Краще вже кинути в полонку, як має нидіти без мами
серед лісу. Він видоїв козу й поставив глечика на вогонь.
Тепла пара молока залоскотала хлопчикові ніздрі, і він
почав плакати.
– Цить, не плач, – зараз дам їсти, – заспокоювала його
Марія і взяла брудний вузлик на коліна.
– Пий перше сама; ти вже геть обімліла, – бурмотів дід
Осип. Марія взяла глечика в руку й приклала його до уст
дитини. Хлопчик пив жадібно, аж захлинався. Коли він
напився, глечик показав дно.
– Будеш їсти куліш без молока, – злився дід Осип,
докинув ріща до полум’я й почав варити куліш. Він
насупився, як сова, на дитину й на Марію, що почала
чесати коси й заплітати дрібушечкою.
– Дурна ти! Хто тебе побачить? Тут тільки ведмеді
заходять часом у колибу.
– Нині – Свят Вечір...
– Свят Вечір! Твого тата вбили, твою маму спалили, а
тобі свято в голові?
Марія захлипала.
– Та все ж таки нині Свят Вечір...
Вона перевила хлопчика в хустку й почала колихати
його на колінах. Йому зарум’яніли від тепла і молока
щічки, і він засміявся вголос.
Нараз знадвору почувся скрипіт кроків по снігу, і три
чоловіки ввійшли в колибу. Вони були, може, ще молоді,
але бородаті й довговолосі.
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– Христос Рождається, – сказали вони. Дід дивився на
них недовірливо, зукоса. Йому здавалося, що один із них
ніс під широким плащем рушницю.
– Славіте Його! – відповіла Марія.
Чоловіки, що несміло стояли, побачили її щойно тепер,
бо надворі була вже ніч і їх засліпило світло.
– Дозволите загрітися? Цьогорічна зима – сувора.
– Вогонь – для всіх.
Вони посідали довкола ватри, що неспокійно миготіла
й красила кругляки колиби, та безупинно дивилисяна
Марію з дитиною.
– Як давно ми не були в людей, – сказав один.
– І як давно не чули дитячого сміху, – сказав другий.
– Нá тобі ліскових горішків, чічко! – сказав третій.
Марія простягла руку, але горішків було забагато на
малу жменю.
– Нá тобі ще хусточку; зроби вузлик.
– Ай, вона вишивана в волошки... – Маріїні рожеві
пальці перебирали дрібне вишивання. Чоловіки раділи її
усміхом, немовби їх гріло весняне сонце або лоскотали
полонинські легати.
– Нá тобі яблучко червоне!
– Нá тобі мосяжний хрестик, любко. Молися за нас,
грішних.
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Дід Осип нараз почав протирати очі. Йому не хотілося
вірити, що з-під Маріччиної хустки виблискували білі
рукави пацьорковими узорами, що за її головою сходив
повний місяць і що дитятко було перев’язане веселкою.
А три чоловіки клячали перед ним на землі й розгортали
дари, немов царі перед Ісусом.
Вкінці дід не міг розібрати, чи він Осип, чи Йосиф, він
знав тільки, що нізащо не кине хлопчика в полонку, бо це
була Свята Ніч.
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ЛЕҐЕНДА ПРО ХРИСТОФОРА

Тільки старий панотець хвалив собі придуркуватого.
Кажуть, що раз, коли потік зірвав кладку, він переніс на
плечах панотця з Найсвятішими Тайнами на другий берег.
Хоч кривий був, та мав силу. Бігмечки правда! Відтоді і
прозвали його Христофором. Був потрібний, як латка
на стару сорочку. Бувало, загорить десь хата улітку, то
Христофор, ще заки хто отямиться, полізе на дзвіницю
бити в дзвони; замотається кому вівця в дерен – Христофор віднайде й приведе до колиби. Убогі й багаті знали
його. А вже найкраще, то певно діти, бо він приносив їм
із гір іграшки з дерева: пранички, цебрики, мисники –
чого душа забажає. Тільки діти, як діти: візьмуть іграшку
в жменю і розпурхнуться, як горобці, ще й обкидають
сараку грудками снігу. Христофор не боронився, не
відгрожувався. Шкандибав собі спокійно туди, звідки
прийшов. Ніхто не знав, з чого він жив, бо ж іграшки були
за “простибіг”, не за гроші. Приймав часом запросини
в сінях на куліш з гуслянкою або на бурякові голубці з
салом, як приходили свята. То було все.
Одної божої днини шкутильгав собі Христофор через
лісок і надибав малу капличку при поляні. Пристанув,
перехристився і підійшов ближче.
– Слава Йсу!.. – сказав несміло.
– Навіки слава! – відповіла Мати Божа. Вона сиділа
на дерев’янім незастеленім ослоні і тримала на колінах
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сонного Ісуса. Вітер свистав і калатав капличкою, як
повною маківкою, здавалося, що перекине її. Христофор
подивився на Ісусові босі ніжки і промовив:
– Ти змерз, сарака. Тримав ноги так близько свічника,
що свічки їх геть обкоптили. Твої ноги – маленькі: з двох
волоських горіхів можна б Тобі зробити постоли.
Ще Ісус не прочуняв, коли на його ногах були два нові
постільці з горіхової лушпинки.
– Як тепло, Мамко! – кликнув Ісусик. – Хотілося б
стрибати й бігати по верхах.
Христофор зрадів і пошпирав у своїх бесагах. Він
витягнув гарний топірець і положив Ісусові в руку:
– Щоби мав, як будеш ходити по наших верхах.
Потім поклав коло Матері Божої малу масляничку.
– Матінько Божа, Твій Син такий марненький, зовсім не
підріс від останнього року. Зроби Йому свіже масельце,
щоб не їв пісного хліба і ріс здоровий.
– Зроблю, спасибі, Христофоре, – відповіла Богородиця, а Ісус дав йому свій зелений прутик і сказав, щоб
він зробив собі з нього сопілку. Христофор вдарив три
поклони, бо то було вперше, що йому якась дитина щось
дарувала.
– Вже йдеш? – спитав Ісус. – Але прийди ще, добре?
Ніхто не грається зі мною. Як упаде сніг, поїдемо разом
саньми, добре?
Тепер Христофор підстрибнув весело на своїй
кривій нозі. Гей, тож то будуть свята для нього! Тож то
дивуватимуться всі люди, як він поїде саньми з Ісусом
через село аж до церкви!
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У селі люди вже дивувалися, що Христофор такий
радий. Балакав, сміявся, навіть бурмотів коломийку. А вже
як зробив собі сопілку і почав вигравати на ній “гуцулки”
й “дрібушечки”, то всі повідчиняли роти з дива.
Але під Різдво Христофор занедужав і ліг на лаву.
Минули свята, впав сильний сніг, аж тут пізно під Щедрий
Вечір чує, як хтось добувається до повітки і кличе слабким
голоском:
– Христофоре, відчини мені.
Підвівся з лави і виглянув, а там стояв Ісус з лісової
каплички й дрижав усім тілом.
– Поїдеш зі мною саньми, Христофоре? – спитала
дитина, обнявши його рученьками за шию.
– Поїду, конику срібленький, але Ти ходи загрітися до
колиби.
– Ой, не можу я грітися в тебе, бо моя Мамка в лісі сама
замерзає. Тріє Царі принесли срібло-злото, але нам твого
кептаря треба, бо навіть нема овець і вола, щоб нас нині
загріли.
Христофор притулив Дитятко до себе і сів у сани.
Поїхали. Дзеленькали весело дзвоники. Придорожні
дерева клонилися перед ними до землі, з капличок і
церков вибігали мальовані святі поздоровити їх з Різдвом
Христовим і черпати свячену воду з потока, через який
вони проковзнулися. Дзвони роздзвонили щедрівки по
дзвіницях, але люди спали.
Коли приїхали до каплички, Христофор поклав Ісуса
легенько на коліна Марії і обгорнув їх разом своїм
кептарем.
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І Христофорові зробилося любо й тепло, хоч колядники
з зорею, що верталися вдосвіта з другого села, знайшли
його замерзлого коло каплички.
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ЛЕҐЕНДА ПРО ГАЛИНІ ДРУЖЕЧКИ

– Гафійко-любко, будь мені за дружечку на весіллі, –
просила Галя.
– Гафійка зарум’яніла, як пишна рожа:
– Не знаю, чи неня пустить. – У Галі – босі ноги, а в
Гафійки – пацьорковані рукави. Пішла далі Галя.
– Єленко-чічко, будь мені за дружечку на весіллі. Ніхто
не хоче, сама не знаю, що мені робити.
– А будуть музики, танці? – спитала чорноока, рухлива,
як білка, Єленка.
– Ой, де я, сарака, візьму музик?
Єленка спустила вії, а Галя пішла далі.
– Параню-красотко, Катерино-золотко, Ганусю-яблучко
красне! – Ніхто не хотів бути Галі за дружечку.
– Як же я піду за тебе, Васильку? Хто мені буде за
дружечки? Неспіване весілля, кажуть люди, – нещасне.
Сумна, сумна Галя, а Василько стояв, як молодий
кленочок, що вріс глибоко в землю: не буде дружечок у
його Галі, ні вечорниць, ні пісень, бо Галя – сирітка, а він
– тільки пастух чужих овець на полонині.
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Галя пішла поволі в хату і зачинила двері на засувку.
Крізь вікно плив запах травневого зілля. Святі образи
схилялися зі стіни над бідним столом; не було на ньому
ні весільних короваїв, ні узвару зі сливок для дружечок, ні
паленої горілки для музик.
Нараз від піль понісся ледве чутний спів:
		
		
		
		

В морелі – рожева гілка,
У Галі – скрипки і сопілка,
У Галі – морелі вітка,
Віночок ще й позолітка.

Скрипка сміялася дрібушечкою, і сопілка танцювала
коломийки ближче і ближче.
		
		
		
		

Несемо намисто Галі:
Червоні, як мак, коралі;
Несемо пояс дуговий,
Ґерданик над чорні брови.

Галя відчинила хату і несміло станула на порозі, де
місяць кинув цілий сніп свого сяйва.
Через поле йшла
Ясна Пані в вишиванім платті і плела з зілля віночок.
Довкола неї світилися, як свічник, дівчата і подавали їй то
руту, то барвінок, то васильок.
– Добрий вечір, молода Галю! – заговорили дівчата.
– Добрий вечір, – відповіла Галя.
– Впустиш дружечок до хати? – спитала Ясна Пані.
– Не маю я чим дружечок погостити, – сказала Галя.
– Погостиш чистим серцем, коли нема в тебе вареного й
печеного, – потішали дружечки, входячи до хати.
– Покажи нам своє віно, Галю! – просила Ясна Пані.
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– Немає в мене віна, – відповіла Галя.
– Не журися: у саді червоніє моє намисто, мої сережки, – сказала Ясна Пані. Дівчата метнулися і принесли
пригорщами китички ягід і галузки вишень.
Дивиться Галя, а її сорочка вибілилася до місячного
сяйва, як тонкий льон. Дружечки переткали її уставки
свіжими квітами, наділи на неї намисто з ягід глогорожі і
сережки з вишень у зеленім листю, а Ясна Пані поставила
їй на коси віночок і ґерданик під віночок. Глянула Галя на
себе в шибу і щасливо засміялася.
Дружечки співали до пізньої ночі, потім порозходилися.
А ранком Василько був найгордіший леґінь у церкві, бо
його Галя сяяла, як рання зоря, і золотила закопчені від
свічок ікони.
А молода впала навколішки і шепотіла дрижучими
устами “Богородице Діво”, бо вона пізнала своїх дружечок
над вівтарем і на мальованих хоругвах.
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ЛЕҐЕНДА ПРО ПИСАНКУ СВЯТ-МИКОЛИ

Баба Марина йшла до хати зі свяченим. Паски в неї
не було, ні кoлачів, ні зозулі з переплетеними крилами,
а писанок не годна була накрасити, бо руки їй тряслися.
Знала, який то репіт у хаті буде, як внучок, сирота,
побачить у кошелику білі яйця. Ішла й обтирала сльози
рукавом сорочки. Якби так Андрійків дєдьо жив, то не
одну потіху мала б дитина на Великдень!
Марина здоровила: “Христос Воскрес” всіх Ісусів на
перехрестях і цілувала підніжки святим у придорожніх
капличках. Припала до Свят-Миколи і давай заводити:
– Святенький мій, сонечко золотеньке, оленику
срібленький, покраси мої яєчка, бо Андрійко верещатиме,
що страх!
– Не заводи, Марино, дай мені твій кошелик, – сказав
святий Микола.
Зглянулися святі з каплички на стару. Одно яйце взяла
Богородиця і розписала на нім церковцю з дзвіницею.
Ангели малювали свічники, а малий Ісус коники і зайчики.
Свят-Микола почав красити своє яєчко і пофарбував собі
геть вуса й бороду, як овечу вовну на ліжник. Його яєчко
стало плямисте, як полонина на провесні, з якої ще не
цілком розтав сніг.
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– Гм... – думав Свят-Микола, що не любив давати будьякі дарунки. – Вже коли ця писанка не красна, то хай
вона має таку тверду лушпинку, як лісовий горішок. І він
поклав писанку між другі в кошелик.
Баба Марина подякувала красненько і пішла додому.
Іде вона попри Облаз, аж глип!, а там стоїть собі Арідник,
пакає рогову люльку і моргає на неї, як на молодицю. Бабі
заперло віддих зі страху.
– Що ж, бабо Марино, – каже “той”, – підеш зі мною
поцокатися?
А в баби вже зуби цокаються. Але що ж – треба йти,
коли запрошує.
Арідник взяв свою писанку з пекла, наповнену твердою
смолою, а баба почала перебирати свої писанки: тої жалко,
тої шкода, вибрала ту, яку малював Свят-Микола.
– За що цокаємося? – питає Арідника.
– За душу Андрійчикову, – каже він.
– Свят, свят, свят! – схаменулася стара. – Як ти – за його
душу, так я – за його добру славу, довге життєчко на землі
і вічне щастя в небі цокаюся.
Цок, цок – трісь! Арідникова писанка розлупилася.
– Ну, коли вже Андрійкова душа дісталася ангелам, то
цокнімся за твою, стара, – заскреготав золотими зубами
Арідник.
– Моя душа варта більше, як глечик червінців, але хай
буде по-твоєму, – згодилася Марина і воркоче під ніс: –
Поможи, Свят-Миколо!
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Цок, цок – трісь! Розлупилася на другім боці Арідникова
писанка. Але відомо, що дідька скоро не позбудешся. Він
добув з дзьобенки другу писанку, новеньку й гарячу, як
вогонь.
– Скажи тепер ти, Марино, за що хочеш цокатися, –
каже.
Марина думає й роздумує: й цього, й того треба, але вже
найбільше такої рогової люлечки, як Арідник має!
Коли Арідник почув, що вона завзялася на його люльку,
згадав свою розбиту писанку і вівкнув:
– Люльки не дам тобі таки, бісова бабо! – зареготався і
зник їй з віч.
Марина перехристилася й подрипала до хати. Коло
ворині наступила на глечик, набитий червінцями, як
голубцями із салом.
За перший червінець Марина купила святому Миколі
здоровенну воскову свічку.
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ЛЕҐЕНДА ПРО КЕРМАНИЧА

На верхах голосили трембіти, і Марковому батькові
зложили на лаві долоні навхрест. Не треба було нікого
просити; сусідки заводили, як вітер у грубі, а Калина,
Маркова неня, ломила руки над небіжчиком:
– То ж то я діждалася доленьки, Іванку, від тебе! Хто
буде тепер господарем у хаті? Хто заробить на дрібні
діти? Вже з тобою в хаті не доставало: ні на постоли, ні на
сало. Тепер вже й на чорний хліб не стане. – І вдесяте вона
жалувалася добрим людям:
– Так нам та несамовита ріка догодила!
– Не одного Ґреджин проковтне. Лукавий закрут!
– Найкращий керманич не всокотиться!
Поховали Маркового дєдю в смерековій домовині,
поспівали “Co свєтими упокой” і порозходилися до хат.
День був дощистий, ріка в долині металася, як люта
змія. Вікна Калининої хати позаходили парою, а Калина
втирала щораз порепаними руками червоні повіки. Діти,
яких завжди було повно в хаті, позалазили за піч, тільки
Марко, тепер дванадцятирічний ґазда, зашився в куток під
мисником.
– Вже нема дєді... – думав він заєдно. – Як буде тепер?
Прийде щось зовсім нове, але що?
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Спершу прийшла ніч. Калина сиділа при запаленій
свічці зажурена, слаба. Заки засіріло, хтось застукав у
двері:
– Відчини, Калино! – Калина метнулася до дверей, і в
хату зайшов тяжким кроком її брат, Юрко. Почав озиратися
і побачив Марка.
– Він ще дитина, Юрку, – боязко озвалася Калина.
– Яка там дитина – парубок! Хтось же мусить заробити
на тебе й на діти! Ходім, Марку.
Марко вийшов за Юрком. У сінях Калина захлипала,
що він “сарака”, а світанок був холодний, аж до кости
добирався. Але вгорі над ялицями світилися зорі, як
бджоли, що вилетіли з вулика.
– Ти вже був на дарабі? – спитав Юрко.
– Був... з дєдьом, – відповів Марко.
– Будеш тепер дєдю заступати. – Ішли мовчки верхом
гори, потім почали спускатися плаєм над ріку. Почулися
перегукування леґінів; вже можна було розрізнити їх між
деревами, як в’язали сильними руками колоду до колоди,
сплав до сплаву.
– Ходи помагати, Марку! – кликнув хтось, і Марко
підбіг, але його промерзлі руки не могли принести леґіням
великого хисту.
– Дивися, яка цяця, які в нього білі долоні!
– Коло мами за грубою сиділо і голубці із салом заїдало!
– Краще б йому паничиком жити, як легінем на дарабах,
– кепкували парубки.
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– Залишіть хлопця! Ходи на дарабу, Марку. Твоє весло
тут коло керманича. Уважай, що він каже, і сокотись!
Юрко не панькався з Марком. Може, й справді Калина
розпестила хлопця, – думав.
Марко взяв своє весло. Долоня не могла ще обхопити
його довкола. Як він буде веслувати? Щоб піднести весло,
він мусів налягати на нього цілим тілом.
– Матінько Божа, Господоньку мій! – молився хлопчина.
– Гей! – понеслося лісами, і дарабу відбили від берега. Черемош повився, як зелена гадюка, тільки піни
піднеслися берегами.
– Ісусе, місяцю срібненький! – Марко обхопив весло
двома руками і припер до себе. Ніколи йому не здавалося,
що Черемош такий біснуватий.
– Сокотись! – понісся голос керманича. Білі камені
летіли, як на крилах, дарабі назустріч.
– Піднеси весло, Марку! – Дараба закрутила півколо
і помчала, як хвостата зоря. Бігли ліси на верхах, села,
розпорошені в надбережних садах, лупакові скелі, хитрі
закрути, водоспади, як бинди. Вже й Сокільське минуло
(без “гайтача”, слава Богу), а ріка вилася красно до сонця,
що зійшло над буками.
– Мама готовить сніданок... дєді вже нема... – сльози
дусили хлопця. А леґіні підсвистували собі під чорним
вусом і перекликувалися. Нараз усе замовкло: кожний
нагострив зір і зайняв своє місце. Та сива скеля, те
круте плесо під нею, то – Ґреджин. Здавалося, що летять
стрімголов у нечистого крутіж!
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– Ісусе, сонічко ясне!
І сталося те гаряче бажане, що сповняється тільки дуже
чистим, дуже простим душам:
– Я тут, – каже Ісус при кермі, і Його лагідні очі палають
так мирно, як ладан у церкві. – Не бійся; Я – твій керманич.
– Піднеси весло-о! – Хлопець підніс його, повний
віри. Чорне плесо зникло за дарабою. Тоді він почув себе
дужим, як дзвіниця, і почав перекликуватися з леґінями.
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ЛЕҐЕНДА ПРО КОЛОСКИ

Всі ждали на хліб. Мати лежала горілиць на постелі, а
менші верещали. Ніна мусіла знайти раду. Може, трактори
не зібрали всіх колосків, може, вдасться їй назбирати
жмінку-дві. Пішла перед сходом сонця. Земля була
холодна, добра. Коли піднеслися мряки, Ніна була сама,
як лушпинка лісового горіха, серед океанів піль. Стерня
колола, хоч вона була звикла ходити боса. Зоріла, як
чайка, і ховала забуті колоски в рукави і малу пазуху сірої
сукенки. Але потім прийшло сонце: велике, як млинове
колесо, і пекло в очі. Ніна не знала, що їй робити. Хотіла
вертатися додому, але пригадала собі мамині напухлі
ноги і кощаві руки. І братчиків, що верещали... Станула,
прислонивши очі від ясности рукою, і приглядалася
одноманітності стернища.
Здаля ішла жінка з мальованим рядном на руці. Була
смуглява від сонця, повновида, як дерево, що родить,
чиста, в льоновім морщенім платті. Зблизилася, і Ніна
хотіла бути коло неї, як ласкаве звірятко. Жінка матерньо
погладила коротко стрижену голівку:
– Яка ти марненька, яка тісна й куца твоя сукенка! Я
поможу тобі збирати колоски, – сказала вона і похилилася
над стернею. Ніна, що не зводила з неї очей, побачила
через виріз її сорочки серце, перебите сімома мечами.
– Бідна, як її катували, – думала дитина. Жінка, мабуть,
відгадала її думки, і в її очах заблисли сльози.
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– Ой, не плач, не плач! Ходи, я повиймаю мечі з твого
серця! – і Ніна обгорнула її сильно своїми руками. Вона
знала, що хтось заподіяв тій жінці велике горе, але не
знала, яке.
– Знаєш, мого батька розстріляли, – звірилася дитина.
– А мого Сина розп’яли, – відповіла жінка.
Ніна не розуміла. Жінка розстелила на межі своє рядно:
– Бачиш, в це рядно загорнули Його тіло і поклали в
кам’яний гріб... – На рядні було намальоване Боже Тіло.
– Мого батька загребли без домовини... – сумно сказала
дитина.
Мати Божа заплакала кривавими сльозами, але потім
усміхнулася, поцілувала Ніну і почала силяти для неї зі
своїх сліз намисто на стебло пшениці.
– Прийди завтра, Ніночко, сюди на поле. Ми підемо тоді
разом далеко, підемо по веселці в мою хату. Я дам тобі
хліба, дам тобі золотого меду, а в моїй хаті ти зустрінеш
когось дуже любого.
– Я прийду, дай мені тільки занести колоски для мами!
– кликнула дівчинка і побігла додому полями і порожніми
городами.
Зачинила за собою двері на засуву, висипала колоски
на постелю недужої і почала розказувати: про жінку на
стернищі, про її серце з мечами, про мальоване рядно.
Мати кидалася на постелі, пробувала руками й устами
Нінчиного чола, христилася. Діти принишкли довкола з
розкритими ротами. Ніна не знала нічого, як і вони, про
Бога.
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Досвіта, коли всі дрімали гарячковим сном, Ніна пішла
на поле, їй стало дуже радісно на душі. Здавалося, що
вперше почула лящання птахів перед сходом сонця. Мати
Божа вибігла з розгорненими раменами Ніні назустріч і
втиснула їй на голову віночок з придорожніх квітів.
З тим віночком знайшли потім Ніну на стернищі. І
заспівали жайворонки, що також і нехрищеним дітям
відкритий рай...
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ЛЕҐЕНДА ПРО СУХЕ ДЕРЕВО
(Поправлена версія)

Ісус знов був серед своїх.
– Учителю, – сказала м’яко Марія Магдалина з очима,
повними сліз. – Марта чула Твої слова, що сама віра нас
не спасе. Що ж спасе нас? – Її слова були оксамитні, як
овочі барви арабського золота, що віяли тепло в тиші з
густого листя.
– Любов, Маріє, – сказав Ісус.
Тоді Марія Магдалина стрепенулася, як спілий цвіт
морелі від вітру.
– Кого ми маємо любити, Вчителю? – спитав другий
спокійний голос сопілки, пастиря білих овець.
– Ти знаєш, Йоане: тих, що нас не люблять. Ти ж
пам’ятаєш Його слова: “Хто мечем воює той умре від
меча”.
– Любов, – прошептала, мов у чудовім сні, велика грішниця. Тоді піднеслася статуя дівчини в мідянім
шоломі, а якім сіяли три лілеї.
– Твоя Мати, Ісусе, дала мені меч. Вона казала мені
боротись.
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Всі оглянулися на дівчину з мужньо вирізьбленими
устами.
Жанна д’Арк!
– Боротися? – прокинулася Марія Магдалина. – Мір’ям
казала тобі боротися?
Богородиця всміхнулася нерозгадано-містично.
– Той, що вигнав купців із храму, так велів.
– Ісус? – зойкнула Магдалина. Жанна д’Арк сперлася
руками на двосічний меч, як архангел, що боронив входу
до раю. Богородиця всміхнулася вишневим цвітом.
– Його права не є людські права. Він їх творить і
встановляє. Твоїм завданням була любов, її – помста. Бог
більший за них обох.
– А твоїм, Мір’ям?
– Моїм було зоріння.
Тоді припав до Христа юнак, якого Його учні не знали.
– Ісусе, Ти говорив до них словами, і Твоя Мати до них
говорила. Ти давав знаки Аронові, Мойсееві й Давидові, й
вони знали своє завдання. Але ми, що прийшли давно по
Тобі, для яких Ти мовчиш, що ми знаємо? Одні думають,
що Ти спиш і ми є тільки Твоїм сном, другі, що ми спимо
і Ти нам снишся. Чому Ти не кидаєш на розбійників своїх
блискавиць і не відповідаєш громом на брехню? Чому не
значиш дороги правди вогняними стовпами, щоб наша
нога не ступала в темряві?
Ісус дивився на нього, повний жалю, і Його отара
мовчала. Вкінці промовив ожий Син :
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– Мої слова розписані на небі й на землі, але ви сліпі й
не знаєте їхнього значення. Усім вони написані, але тільки
вибрані будуть читати.
– А сліпі, Ісусе? Як знатимуть вони, що для них написане? Ті, що посуваються вперед непевними кроками, що
шукають, доторкаючися предметів по дорозі, що часто
губляться під зорями? Чи Ти їх відкинеш, синів Мартиних?
Які будуть Твої жнива, Ісусе Христе?
– Я візьму повний колос і родюче дерево й кину кукіль
і сухе дерево у вогонь. О, горе тому, хто неплідний! Горе
вам, багатим душею, що розтратили зерно, яке я посіяв,
пустими словами, розмазали богомазами, розбренькали
богохуллям! Горе вам, що мріяли й не користали із своєї
богоподібности в творчості! Горе вам, яких поривали течії
і які не будували там! Горе вам, що ставили вежі не на
твердій землі, бо вежі заваляться і вас придавлять.
Блаженний, хто принесе спілий овоч у час збору!
Блаженний, хто не є сухе дерево!
Направду, кажу вам, скорше минуться сонце й місяць,
як мої слова.
Ісус піднявся, як раннє світло, й стрункі дерева кругом
заграли сопілками. За ним пішла біла отара.
Юнак залишився сам зі своїми питаннями...
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СОЛОВ’ЇНА ПІСНЯ

То було в моєму краю в маєвий час рожевого яблуневого
цвіту й росистих початків ранку. Мох у саду був наче
нассані морські губки, а в росах лілейних чаш відбивалися
бузки й жасмини, так, що запах цілої весни був згущений
у кожній краплині.
Я подумала, що ніде нема таких лілей, як у моєму саду,
і що їхні роси подібні до янгольських сліз. Тоді дерева
заколихалися злегка передо мною в подуві вітру, наче б не
хотіли згубити тих пречистих перел, що срібно тряслися в
їхніх чашах. Чи це справжні янгольські сльози? – питала я
їх, але вони не сказали мені нічого.
Коли сонце темно почервоніло перед смуглявим вечором
і сховалося за синю гору, я пішла в сад між проліски й
сніжинки, де дзвонили сопілкові голоси в гіллі над моєю
головою: то були солов’ї; найбільший співак між ними мав
дістати тої ночі корону з лілейних рос. Співаки засипали
сад трелями, їхній спів колихав цвітучим гіллям, схиляв
шовкову, гарночесану травичку до землі, кучерявив
береги конвалієвих голівок. Ніч була така чиста, що
велика зоря впала, наче золота сльоза, з неба в мій сад,
а коли я приглянулася, побачила шестикрилого янгола в
білій-пребілій сорочці, на якій були вишивані зорі. Він сів
собі на перелаз і став прислухуватися нічним музикам.
Одні з них співали про запашні коси молодої берези, що
лопочуть у вітрі, інші тужили за чарівним оком далекого
ставу, прикритим до половини довгими віями шуварів,
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інші знов мріяли про срібний танок зір над дерев’яними
хатами й про пахощі старих черемх на зеленому горбі.
Тоді сказав янгол, що впав, наче сльоза, до мого саду:
– Чому малий соловій не співав про свою любов? Я
наплакав усі лілейні чаші аж по береги, бо його спів
кращий від херувимського.
Солов’ї шукали в гіллі й не знайшли його. Тоді вони
почали шукати між квітами й побачили малого співака
мертвого в шовкових косах трави.
– Ми дамо йому корону з янгольських сліз, – задзвеніли
вони враз і поклали те коштовне прядиво на його голівку.
А янгол узяв пташину у свою білу долоню й полетів по
променем місяця назад у небо.
Стало дуже тихо в моєму саду, але я горіла щастям,
бо ніде в світі немає кращих лілей, як у моєму краю, де
солов’їний спів солодший від херувимського.
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ЛЕҐЕНДА ПРО КАЛИНОВИЙ КУЩ

При плаю, що вів на горб смерти, ріс марний калиновий
кущ. Він любив життя і тужив за ним своїм тонким
гіллям. Часом йому снився соковитий чорнозем, що поматірному обтулив би його стовбур десь у просторому
саду, де темношаті суворі кедри й веселі кругловиді липи
стелили б йому прохолоду своєю тінню, а молоді дівчата
перебирали б білими пальцями дірки сопілок з його
нового пруття, квітчалися б його сніжаним цвітом або
коралевими кетягами.
Але коли лагідний Муж з Назарету зойкнув, як розбита
арфа, під тягарем хреста і його стопи, з-під яких вицвітали
давніше білі нарцизи, багрили пopox дороги, калиновий
кущ простер їм своє марне гіллячко, як килим, і не зважав
на те, що й сандалі катів толочили його на смерть.
Неділею вранці йшли три Марії зі своїми оліями до
святої могили. Та коли вони не знайшли Ісуса в гробі,
розійшлися, плачучи, по городі.
Марія Магдалина бігла з розплетеними косами
на Череп’яну Гору, але вона знайшла там тільки
темночервоний хрест, який вже прийняли між себе
ласкаві трави. Засмучена верталася вона до міста, аж
нараз побачила на доріжці сухий калиновий кущ. І велика
грішниця, що так дуже вміла любити, подумала в своїм
горі:
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“Коли я не можу намастити олією Христового тіла,
то зроблю це цьому бідному мертвому кущеві” – і вона
помастила його дорогою трояндовою оливою.
Нараз сталося диво: білий цвіт і коралеві кетяги ягід,
немов краплини святої крови, виросли з мертвого гілля,
і кожну квітку, і кожну ягоду обтулювало молоде зелене
листя. Марія Магдалина понесла, дивуючись, той кущ
калини до великого саду й попросила Огородника, щоб
вкопав його в землю.
Огородник усміхнувся лагідно й посадив калинового
куща між високі кедри й кругловиді липи в м’який
чорнозем, наказав росам спливати на нього, вітрам –
чесати його, сонцю – любити його, і порахував усі його
листочки.
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ЛЕҐЕНДА ПРО ЛІТАЮЧІ ЗОРІ

Вмирав цісар. Тоді прийшли до нього високі достойники
й запалили чотири смолоскипи біля чотирьох кутів його
смертельно-білого ложа, щоб прославити так свого
володаря. Він був золотим ідолом своїх підданих, які
повзали перед ним зі страхом, ненавистю й подивом. Він
ніколи не вбивав, тільки велів убивати, але його душа була
чорна, як сажа, й чотири смолоскипи курилися, як Каїнова
жертва перед обличчям Бога.
Архангели закрили свої лиця крилами.
– Чому сумуєте? – спитав Бог.
– О, Всевишній, – відповів один шестикрилий. –
Вмирають праведні, що їх ніхто не знає, ніхто не зложить
їм навхрест скостенілих рук, і не посвітить їх душам хоч
малою лойовою свічкою на другий світ.
– Їх душі світять, – відповів Бог. – Та, щоб не пропав цей
гарний звичай, Я сам запалю кожному праведному свічку,
щоб знали всі створіння, хто то пішов до Бога на весілля.
З того часу, коли вмирає праведний, з неба падає зоря,
щоб посвітити його душі шлях на другий світ.
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СВЯТИИ МИКОЛАЙ І ПАСТУШОК

Іде Святий. Микола полями й лугами, а за ним поспішають ангелики, що несуть дарунки для добрих та чемних
дітей.
Ходить Чудотворець по всіх усюдах, минає хати,
загороди, села й міста, роздає дарунки, благословить і
потішає бідолах і нужденних.
Так зайшов у село, в якому під самим лісом стояла
хата. Двері відчинені, на порозі сидить хлопчина – босий,
розхристаний, в подертій одежині, – вдивляється в небо, в
ту молочну дорогу, що з небесних палат веде на землю.
Це малий Тарасик. Матері він не запам’ятав, торік умер
батько, і він лишився круглим сиротою. Тепер служить
у старої Василихи й пасе влітку вівці та гуси. Він не
показував по собі великого розуму – робив, що йому
казали робити, але й ця робота йшла йому пиняво. Одно
лиш його захоплювало. Побачить, бувало, що якась мати
пестить і цілує свою дитину, малий Тарасик біжить мерщій
туди, відкриває очі й уста і так вдивляється в матір, наче б
йому очі хотіли вискочити.
Приходить вятий Миколай під хату, а малий Тарасик
навіть шапки не здіймає, лише відкрив очі та й дивиться.
– Що ж то, Тарасику, ти мене не пізнаєш? – питає Святий
Микола.
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– Чому ні, тільки я Вас визираю з неба, а тим часом Ви
прийшли з села.
– Скажи мені, Тарасе, чим тебе маю обдарувати, може
шапкою, одягом, чобітьми?
– Ні...
– Може тобі дати такої їжі, щоб ти ніколи не був
голодний?
– Ні...
– А може ти хочеш грошей багато?
– Також ні.
– Скажи ж, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати, адже
знай, що я і для тебе приніс дарунки, бо ти нічим не
прогнівив Господа Всевишнього.
На ці слова Тарас упав на коліна і прошепотів несміливо:
– Я хотів би, св. Отче Миколаю, щоб мене хтось хоч раз
у житті попестив і приголубив, як мати свою дитину.
Засумував Святий Микола і не сказав ні словечка.
Любов матері – це, власне, єдина річ, якою він не міг
нікого обдарувати.
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СТАРА ЦЕРКВА

Стара церква стояла на пагорбі біля посілля. Давніше
довкола неї росли дуби, але з роками вони погоріли
від блискавиць, погинули від старости, а решту таки
люди порубали в час великого нещастя, надіючись, що
Бог простить той гріх, бо в хаті не було чим палити. А
церква далі стояла, присадкувата, наче гриб-боровик,
і похитувала кривим хрестом над банею з почорнілого
дерева від рясних дощів і снігів, і так, мабуть через свою
непомітність, пережила не одне лихоліття.
Всі її коштовності давно розібрали гендлярі церковного
майна. Може, якийсь чужоземний музей придбав іконостас
з наївними постатями чотирьох євангелистів, а любителі
народного мистецтва мосяжну, важку кадильницю і
дрібнорізьблену чашу. Також і решту добра: примітивні
ікони, плащаницю, гаптовані ризи і ковані хрести – усе
це плоди місцевого населення – розпродано з-під поли,
і дехто з жителів був навіть свідком того святотатства.
Залишилося тільки півзатерте настінне малювання,
що на одній стіні зображувало розп’яття, а на другій –
Страшний Суд, а також хори з вирізаною в виноградове
листя балюстрадою, бо їх не було як забрати.
Аж ось настала нова, надійна доба відлиги, і люди
відідхнули з пільгою. Всі почали знов відвідувати церкву,
навіть і ті, що давніше над нею знущалися. Одначе церковця
виявилася надто нужденною і невигідною для народу. До
неї треба було зніматися на горб, і вона вже не вміщала
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в собі всіх жителів. Місцева рада вирішила збудувати
новий храм на площі серед посілля, і до того зі столиці
запрошено славного архітекта. Нова церква мала бути
мурована, з бляшаною банею, щоб світила довколішним
селам, і з пишними мозаїками на зовнішніх стінах. Усі
з захопленням узялися до діла і гордо стежили за його
зростанням. Тільки паламар старої церкви недовірливо
оглядав новизну в посіллі і похитував головою.
На Чесного Хреста нова церква стояла в риштуванні з
зеленим вильцем на бані, ще не покритій бляхою. Почався
празник. Святочна юрба з гамором наповнила майдан. Три
священики правили богослужбу, і хор так грімко співав,
що аж відгомін нісся по довколишніх горбах. Мерехтіли
яскраво вишивані прапори, кадило густою хмарою висіло
перед імпровізованим вівтарем, над яким гарячими
барвами красувалася нова ікона Чесного Хреста.
Після Служби Божої народ весело розкотився по
майдані, де при лавках продавали ласощі і напої та
всілякі релігійні пам’ятки: бляшані медалики, образочки
з зображеннями святих, свічки й нашийні хрестики.
День був незвичайно гарячий, паркий, людей брала
задуха, на небо насувалася якась темно-жовта хмара, тому
всі поспішали до своїх домів, щоб їх не захопила буря.
Справді, незадовго небо заволіклося чорною завісою і
глухо загриміло. Здавалося, що якісь потворні кажани
обліпили сонце. З неба падали комети і шматували землю,
гураган бичував градом, ломив столітні дерева, здирав
покрівлі домів, бурив огорожі. Вулицями і стежками
шуміли рвучкі потоки, які забирали все, що їм стояло
на заваді, і перелякані жителі нашвидку рятували дітей і
тварин. Аж ось незвичайно яскраве світло всіх осліпило
і вдарив грім. Баня нової церкви здригнулася, церква
захиталася і розчахнулася, як свіжоспечений хліб.
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За короткий час буря ущухла. Люди повиходили з садиб
оглянути шкоду. Посілля подобало на велику руїну. Всі
знали, що довго доведеться відбудовувати кожну хату, вже
не кажучи про новий храм. Тоді хтось пригадав собі стару
церковцю, з якої, певно, залишилися тільки тріски.
Але церква стояла. Ні одна ґонта не випала з її бані.
Здавалося, що вона ще цупкіше вросла в землю. На її
порозі сидів старий паламар, який підвівся і став лицем
до юрби.
– Цій церкві понад триста років. Заки люди зважилися її будувати, ішли до сповіди, молилися й займалися
милосердними ділами. Тільки після довгого каяття,
мовчання і роздумування, впевнені, що в їхньому серці вже
не залишилося ні зернини пересуду чи зневаги, гордости
чи світського блиску, а тільки любов і пошана до всього
живого і ласка Божа, вони бралися до діла. Наважувалися
різьбити іконостас тільки свяченими приладами і
малювати його свяченими барвами. Тони їхніх ікон були
спокійні, а всі орнаменти – зрівноважені, навіть ощадні.
Вони уникали крикливого, бо голос Господній є тихий і
людське серце мусить довго надслухати, щоб його почути.
– Звідки ви все це знаєте? – спитав хтось з юрби.
– Я будував цю церкву, – відповів паламар. – Ніщо не в
силі її знищити, і янголи понесуть її в небо, бо вона свята.
Люди жаліли безумного, але не перечили і не насміхалися
з його слів. Всі задумано поверталися відбудовувати своє
посілля.
Ніхто ніколи вже не бачив старого паламаря. Тільки
перед порогом церкви, де він стояв, залишився в землі
золотий слід.
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ВІКНО НАВСТІЖ
Розмови з Ріо-де-Жанейро
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НЕБО

– Небо, ти вдягаєшся в прекрасні ризи: вранці пасеш
отару білих овець, потім малюєш рожевим їхні руна. В
полуднє ти голубе, мов волошка в пшениці, ще й у золотій
короні сонця. Ввечорі вдягаєшся в багрянець, наче багатий
королівський плащ. А вночі царюєш у діядемі зір, і місяць
мандрує між твоїми хмаринами...
– Це не завжди так...
– То правда! Часом ти нахмаришся, посірієш, у зимі
сієш зірчастий сніг, а літом сиплеш дощі й навіть град,
що руйнує людям жнива. Але зараз потім оперізуєшся
пасмистою крайкою-веселкою, і не можна гніватися на
тебе.
– Це не я себе вдягаю. Мене вдягає Мати-Природа, але і
над нею стоїть там на обрії Божий Перст*.

* Божий Перст – висока гора у штаті Ріо-де-Жанейро.
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ХМАРА

Сердита хмара сіла на гору перед моїм вікном, почала
кидати довкола пірчасті індіянські стріли й бити в
небесний барабан.
– Хмаро, змилосердися! Адже зараз розмокнуть піщані
горби й розвалиться глиняна хатина бабусі Марти! – просила я її.
Хмара вдавала, що не чує, ще й насунула собі на
очі велетенський гриб, щоб нічого не бачити. Внизу
вбогі халупи зіщулилися, збилися докупи, як громада
переляканих овець. Затих флейтовий концерт пташок,
тільки собаки тривожно перегукувалися здалека. Хмара
розсілася на пів неба як огрядна циганка, ще й лукаво
посміхалася.
– Хмаро, а бабусю доглядає маленька Таня з кривою
ніжкою, – пригадала я їй.
Хмара задумалася. Потім вона почала торочитися:
спершу вискочив з неї чорний гетьман на вороному коні.
Потім чорнокнижник у довгому халаті та велетенський
рояль. А ще потім Пікова Дама з віялом.
Тоді вона стала сірою як озеро під вечір. З неї вистрибнув
верблюд з трьома горбами, циклоп та одноріг зі золотою
сережкою.
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Далі хмара почала біліти, біліти. Торочки ставали щораз
прозоріші й цідили вранішнє сонце. Хмара всміхнулася,
тепер уже з рожевими рубцями довкола.
– Дякую тобі, хмаро! Я знаю, що в тебе серце – золотий
сокіл!
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БДЖІЛКА

Золота, пругаста бджілка прилетіла до мене й сіла на
ноти при відчиненім піяніні.
– Ці чорні знаки на поземних лініях то – музичне
письмо. Бачу, бачу, це – партитура Моцартового “Фіґаро”,
арія Херубіно. Я зараз її відчитаю!
Бджілка потерла передні ніжки та взялася співати, але в
неї виходило завжди:
– Зззз...
– Бджілко! Тобі годиться відвідувати голівки квітів,
збирати мед. Ти не Соломія Крушельницька, не Марія
Калляс*, не Рената Тебальді**, навіть якби залетіла до
Мілянської “Скалі”***.
Бджілка образилася, надула крильця. Її щільно
оперезана спідничка, схожа на гуцульську пругасту
запаску, норовисто здригнулася.
– Я буду співати! Я – славніша співачка від Крушельницької, Калляс чи Тебальді! Бо я – з родини пругастих
тигрів! Слухай:
– Зззззззззз!!
* Марія Калляс – грецька славна співачка.
** Рената Тебальді – італійська співачка.
*** “Скаля” – відома опера в Міляно.
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МІСЯЦЬ

Молодик-місяць переліз мур, погладив кучеряві голівки
капусти на грядках, обмацав у саду грушки, чи вже
дозріли, а потім пішов на прогулянку по завулках. При
нагоді заліз жебракові в подерту кишеню, але знайшов
там тільки один гріш.
– Не варта навіть одного папіроса, – подумав.
Вирішив поглянути на себе в дзеркалі озера.
– З мене хороший молодець! – сказав уголос.
Зірочки трохи насмішкувато моргали до нього, але він
розумів їх по-своєму:
– Всі вони, очевидно, по вуха в мене закохані! Кожна
хотіла б вийти за мене заміж, але я не дам себе зловити
як пструг на гачок! Раз оженишся, пропало вільне,
парубоцьке життя...
– Цей місяць залишиться старим парубком, – порхнула
сміхом одна мерехтлива зірка. – Також, хто бажав би собі
такого жениха, який то худне до обрізаного нігтя, то знов
робиться круглим, наче надіваний книш!
Місяць почервонів із сорому та сховався за капелюх
одного музики, що співав серенаду під вікном своєї
коханої.
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ЛАСТІВКИ

– Привіт! Привіт! – защебетали ластівки на телеграфічнім дроті, що сиділи рядком як намистини, нанизані на
шнурочку.
– Від кого привіт, дорогі ластівочки?
– Від хатини між каштаном і черешнею...
– Від снігової баби з моркв’яним носом...
– Від мороза, що малює цвіт папороті на шибах...
– Від Свят-Миколи з золотою мітрою...
– Від ялинки, де сідають зорі на гілки...
– Від Вертепу з козою, циганом, журавлем і ведмедем...
– Від Вифлеємської звізди на довгім держаку...
– Від Олеся і Наталочки...
Я дуже зраділа.
– Ластівочки, передайте їм також привіт!
– Від кого, від кого?
– Від пальми з зеленими косами...
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– Від цикади, що живе в дуплі фікуса...
– Від жовтих птахів, що кличуть “Бень-те-ві”!..
– Від морських хвиль у білих мережках...
– Від мушель, що шумлять вічність...
– Передамо! Передамо! – защебетали ластівки й знялися
вгору.
– І скажіть, що я дуже тужу за ними всіма! – сказала я,
але ластівки вже мене не чули.
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КІТ-МУДРАГЕЛЬ

Кіт Мудрагель у пообідню пору лежав на килимку з
півзамруженими очима, що нагадували місячні ахати.
Легіт, що влітав крізь відчинене вікно, приємно лоскотав
його вуси й сприяв філософуванню.
– Всі домашні вважають мене принцом. Напевно,
кращого нема в місті, навіть у цілому краю. Принаймні
я не бачив іншого кота з білими шкарпетками й білим
ковніром, що робить мене схожим на еспанського каваліра
з картини Велязкеза*! А особливо нема на світі кота з
білим закінченням пухнатого, чорного хвоста!
Кіт удоволено замуркотів і простягнувся на килимку.
Надворі воркували голуби, бо то була пора парування.
– Треба мені зловити одного з тих крилатих, сісти йому
на спину й полетіти на гору Корковадо**. Ще не було
літаючих котів, я буду першим!
Голуб сів на передвіконня, перехилив голівку і
цікаво оглядав Мудрагеля, але котові було так приємно
філософувати й лежати на килимку! Він широко позіхнув:
– Ще підожду, бо, може, цей голуб замолодий для
далекого лету. Світ такий довгий і широкий; з гори
Корковадо я огляну всю його велич, що буде тільки моєю.
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Декілька голубів поцікавилося Мудрагелем і злетіло на
підвіконня, голосно воркуючи.
– Ну і настирлива громада! – подумав кіт, обернувся на
другий бік і солодко задрімав. Снилося йому, що він летів
високо над хмарами, а внизу молоді кіточки любовно
дивилися за його відважним, першим у світі котячим
летом.

* Дієґо Велязкез (1599-1660) – славний еспанський маляр.
** Корковадо – гора зі статуєю Христа в Ріо-де-Жанейро.
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ПАЛЬМА

Пальма стоїть на горі: висока, зі сріблястим станом і
зеленими косами. Інші дерева не досягають їй до пояса,
якщо пальма взагалі має пояс. Її коси рівнобічно звисають
з вершка стовбура та, як дивитися з висоти лету птаха,
дають вигляд зорі.
– Пальмо, ти, мабуть, дуже самотня...
– Чому так думаєш?
– В тебе нема друзів. Ти стоїш зовсім окремо.
– Але дощ прилітає до мене вмити мої коси і вітер, щоб
їх висушити й зачесати. А жовта пташка “бень-те-ві” сідає
на мій вершечок і будить день.
– Чи вони тобі вистачають?
Пальма задумалася.
– Я маю ще білу церковцю там на скелі, бачиш? Я
говорю з нею щоранку й щовечора. Вона чує мій шум і
відповідає мені дзвонами та потішає й каже, що вправді
я стою окремо, зате тут згори бачу далеко-далеко вглиб
краю. Звідси видно дітей, що їздять на нових вельосипедах
і інших, що пускають паперові човники в брудний канал,
де живуть щурі. Я маю змогу бачити багатство й нужду,
добро і зло, щедрість і кривду. Це – привілей.
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– Але ти не можеш нічого вдіяти, щоб була справедливість.
– Я можу молитися.
Вечоріє. Пальма віє зеленими косами й витрясає з них
зорі, що розлітаються по небі.
Я не знаю, чи пальма щаслива, але знаю, що вона має
душу.
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ВОДОСПАД

Білобородий водоспад грімко злітав зі скелі й ніс гірську
воду до річки, а з річкою до моря.
– Куди так поспішаєш, водоспаде?
– Хочу зловити Час, бо він найшвидший у бігу.
Прудкіший як найбистріші річки й потоки, а також
сильніший ніж блискавиця та грім.
– Невже, водоспаде? Твої хвилі такі прудкі й міцні, що
носять на собі внизу великі заморські кораблі.
– Але Час безповоротно несе з собою корони й діядеми,
берла й булави, потугу й славу, молодість і красу. Час –
наймогутніший у світі.
– Але я знаю когось ще могутнішого.
– Кого? Кого?
– Це – Любов. Їй не треба нікуди поспішати, але вона –
чудотворна й міцніша від самої Смерти.
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ЦИКАДИ
Цикади живуть у дуплянках розлогих фікусів. Вранці
гарячих днів вони починають бриніти. Їхні тільця стають
музичними інструментами, своєрідними самозвучними
цитрами.
Тоді на вулиці починається життя: відчиняються двері
пекарні й розноситься запах свіжоспечених хлібців. До
кіоску привозять ранні газети й розносять їх по домах.
Починають з’являтися господарі зі своїми псами: радник
з достойним колі, пані професор з парою розумних чавчав, власниця ресторанчику на розі з чорним ямником і
хлопець з модно стриженим пуделем.
Щойно опісля надходять мами з маленькими дітьми в
візочках, здоровляться й кажуть:
– Сьогодні буде гарячий день: цикади бриніли!
– Так, бриніли цикади! Знову буде спека!
Пізніше по вулиці йдуть школярі з наплечниками,
продавці цукерків і смаженої кукурудзи розкладають свій
крам на придорожніх лавках, галасують діти з м’ячами,
а між травниками й квітучими кущами проходжають
старенькі бабуні й дідуні.
Під вечір знову лящить бриніння з близьких дерев.
Так цикади починають і кінчають своїм концертом
соняшний, літній день. Наше місто ніяк не переживе без
музики!
98

ВІТЕР

Гульвіса-вітер нечайно скочив на балькон, перевернув
три вазоники з африканськими фіялками, грюкнув
дверима, задзвенів шибами. Потім узявся віяти на вулиці,
кудовжити чуприни мангових дерев, крутити стан молодої
пальми, скидати черепиці з дахів, рвати простирадла
й рушники, що сушилися на подвір’ях, замітати листя
з тротуарів і кидати людям у лиця – взагалі поводитися
бешкетно.
– Гей, вітре! Що це за манери? Хто тебе навчив такого
поводження? Бачиш, скільки шкоди ти людям накоїв?
Листки паперу, що лежали в мене на столі, піднялися
крилами й полетіли.
– Ой лихо! Що я тепер зроблю? Пропали мої вірші!
Тепер хіба голуби та ящірки на дахах їх будуть читати! Ти
розбишаку-вітре винний у всьому!
Дедалі вітер ущух, мабуть, щось промовило йому до
сумління, бо під вечір він приніс під моє вікно солодкі
пахощі куща манакá*.

* Манакá – кущ із білим і фіолетним пахучим цвітом.
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МЕТЕЛИК

Великий метелик у барві небесної смальти повільно
злетів з гори.
– Тут летить клаптик неба! – защебетала Маруся.
– Я зараз зловлю його для своєї колекції метеликів, –
зрадів Іванко.
– Чи не жаль тобі вбивати такого красеня? – спитала я. –
Дивися, в ньому є щось з ангела, який нас відвідує, і щось
з князя, який дбає про лад на своїх землях.
Бачиш, він кружляє від квітки до квітки, від куща до
куща. Йому не спішно. Він спокійно оглядає кожну
дрібницю, як добрий господар. Часом залітає крізь вікно
до кімнати...
– ...подивитися, чи Маруся застелила своє ліжко, –
сказав Івась.
– ...і чи Івась повісив на линву свій мокрий рушник, –
додала Маруся.
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ДОЩ
Сьогодні дощ перебрав міру, і то якраз, коли за вікном
базар! Ледве що продавці поскладали на лавках свій
товар, сипнула така злива, що вулицею поплили коропи й
сардинки, мельони й помаранчі, а то й кучерява капуста,
в’язанки буряків і вінки цибулі. Люди бігли за своїм
добром, дехто поковзнувся в струї і згубив кошика, бо по
вулиці пливла рвучка вода.
– Стидайся! – сказала я дощеві. – Людям пакості діяти!
– То вже мені не дозволено собі борщу зварити? –
образився він.
– А як з рибою? – спитала я.
– Ну й холодцю з риби, – додав він.
Помітивши, що нема що з ним балакати, бо він на все
має оправдання, я замовкла і взялася писати оповідання.
За той час дощ злагіднів, ковзався по шибах і дзвенів по
черепиці.
– Якщо хочеш, я можу тебе скупати, – доброзичливо
сказав він мені.
– Я вже купалася сьогодні.
– Я помив голови всім деревам, кущам і квітам. Подивися,
які в них чудові барви! Кожний листочок світиться...
Мені стало весело. Добре було мати дах над головою й
сидіти в сухій кімнаті.
– Дякую, дощику. Може, іншим разом.
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КОЛІБРІ

Помаранчевий, довгодзьобий колібрі, величини
наперстка, запопадливо відвідує квіти на моїй веранді й
випиває з них мед.
– Добридень, працьовита істото! – вітаю його. – Ти вже
збудився?
– О, так! – відповідає він, не перериваючи своєї роботи.
– Бо, знаєш, я не можу літати без нектару. Але певно це
людині не зрозуміле...
– Зовсім зрозуміле! – кажу йому. – Тільки нектар у нас,
людей, дещо інший. Наші квітки – книжки. Ми їх читаємо.
– Що це значить? – цікавиться садовий вертоліт і на
хвилину сідає на галузку папороті.
– Це те саме, що збирати мед, – відповідаю пташині.
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ОКЕАН

Здалека чую рев океану. Солоні валуни б’ють об
приморські скелі і ломлять коралі й рожеві перламутрові
мушлі.
Часом океан спокійний як синє дзеркало, де ковзаються
човни рибалок і каравели з білими вітрилами. Але сьогодні
він до дна зворушений, перевертає китів, торощить кілі
кораблів. До мене лине тільки запах водоростей і нагадує
потонулі галери з фінікійськими амфорами та скарбами
Ель Дорадо*.
– Океане, ти знову приносиш вічність до мого вікна. Коли
пригадую твою безмежність, не можу займатися дрібними
справами. На твоїм хребті, мов на мапі, накреслені дороги
конкістадорів, піратів, шукачів щастя...
– І твоя дорога накреслена на ньому, – відшумлює океан.
– І ти пливла по мені в Новий Світ**, шукачко перлин...
– Чому я не знайшла ні однієї? Скажи, чому? – питаю,
але океан тільки шумить і шумить свою відвічну пісн,

* Ель Дорадо – мітична країна в Південній Америці.
** Новий Світ – Америка
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СВЯТО
З ЖАР-ПТИЦЕЮ
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ЖАР-ПТИЦЯ

Зовуть мене Катруся. Живу сама на горбі, що весною
зеленіє, а зимою біліє, у хатині між двома кленами. Мої
батьки рано повмирали й лишили мені її в спадку, разом
з вовчуром Гаврилом і смугастим котом Опанасом. Перед
хатою, улітку, цвітуть чорнобривці й ромени, увечорі
пахнуть матіолі. За хатою є ще й городчик, де саджу свою
городину.
Маю друзів: Юлю, Олю, Петрика, Дарину, Романа,
Ірочку, які часом мене відвідують, або я сама йду до них,
коли в нас якісь справи. Є ще хтось у мене, що живе далеко
й тільки часом подає вістку... Пишу вірші й оповідання й
граю чудові пісні на сопілці.
Це – вся моя біографія.
Сьогодні Свят-вечір, мете снігом, не знаю, чи побачу
першу зірку, щоб почати святу вечерю. Стіл уже застелений
мережаним обрусом, під столом – сіно, в куті – прибрана
ялинка, в свічнику – запалені три свічки.
Аж ось перед вікнами чую першу коляду: “Бог
предвічний”...
Колядник – один, і голос трохи захриплий. Відчиняю
двері, і впускаю до хати засніжену, перемерзлу Жарптицю.
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– Христос рождається!
– Славімо Його!
– Чи приймеш подорожню птицю на святу вечерю?Я
майже закоцюбла і дуже зголодніла.
– Прийму, прийму! Ось зараз разом помолимося і наллю
тобі до тарілки теплого борщику з “вушками”.
– І погостиш вареником із капустою й грибною
поливою? І кутею? І узваром?
– Дам тобі всього, що тільки забажаєш, дорога Жар-птице, моя перша вістунко Різдва Христового, – сказала я
Жар-птиці.
– Тоді я часто прилітатиму до тебе, – відповіла вона.
І так почалося наше спілкування.
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МАЛАНКА

Земля покрилася м’якою, пухкою периною, Жар-птиця
постукала вранці в шибу з зображенням морозних квітів.
– Які в тебе гарні мережані фіранки! – закликала.
– Це не фіранки, тільки квіти, що мороз мені сьогодні
вночі повимальовував, – поправила я.
–То, певно, десь незадовго буде Новий Рік, і по всіх
усюдах ходитиме “Маланка” з зорею на держаку?
– Такий у нас щорічний звичай.
– Я також хочу з “Маланкою” разом щедрувати! З
Михасем і Юлею, з Дариною, Олесем, Петрусем, Олею й
Ірочкою! – одушевлено вигукнула птиця.
– Чи вони тебе запроcили? Бо знаєш, у них – свій гурток,
який уже здавна збирається на проби.
– Не мусять мене запрошувати, я сама підійду до них...
Там Юля є Маланкою. Остап грає козака, Андрій – цигана з ведмедем-Юрком, Михась-сміхун править за чорта, а
Іруся за циганку, що всім ворожить долю. Петрусь носить
мішок на бублики й усякі смаколики, бо він – найбільший
збиточник, і люди радо його обдаровують... – (Тут
Жар-птиця й Опанас облизалися) – Довготелесий Олесь
грає журавля...
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– Як бачиш, усі вже мають свої ролі...
– Але чим я гірша від того цибатого Олеся, в якого
тільки шматтяні крила? Я могла б грати янгола...
– Ти зовсім не скромна, Жар-птице!
– Бо я вмію гарно щедрувати й танцювати.
– Гаразд, спитайся, чи погодяться прийняти тебе до
свого гуртка.
І, справді: Жар-птиці повезло, вона прилипла до нього.
Кажуть, що всім подобалася її гра, бо гурток заробив
повну торбу грошей на “Рідну Школу”. Більше ніж
минулого року.
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ЦВІТНА НЕДІЛЯ

Перед Цвітною Неділею Жар-птиця, Гаврило і я
вибралися разом над річку нарізати вербового гілля з
мохнатими базьками.
То була ще холодна пора року, над землею висіли важкі,
сірі лантухи, з яких грозив посипатися сніг. Коли ми
підійшли до берега річки, де ростуть верби, помітили, що
гілля ще зовсім голе, без пуп’янків. Ну і як тут заповідати
людям:
“Базька б’є, не я б’ю:
За тиждень – Великдень!”
Жар-птиця, що переважно має добрі ідеї, порадила:
– Напиши вірш! Треба закликати Весну, щоб поспішала!
– Чи годиться чарувати для християнського свята?
– Таке чарування не образить нашої віри, – відповіла
птаха.
Отже, я склала вірш:
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“Спішися, Веснонько,
Розвивай вербове гіллячко,
Хай на ньому розквітнуть
Мохнаті котики.”

Жар-птиця похитала головою:
– Цей вірш не годиться.
– Чому ні?
– Бо він не в’яжеться. Спробуй ще раз.
Я спробувала:
		
		
		
		
		
		

“Спішися, Весно, вербового гаю,
Нам догодити тебе благаю:
Збуди з-під леду ліниву річку,
Вплети в волосся небесну стрічку,
Засмійся сонцем, щоб наче з казки
На гілля сіли мохнаті базьки.”

– Тепер краще, – згодилася Жар-птиця. – Постав це
гілля в дзбанок із водою, і побачимо, що станеться.
Справді: до Цвітної Неділі гіллячко розтулило пуп’янки
з мохнатим цвітом. Ми його зв’язали в китиці, прикрасили
ще несмертельниками й калиною, та понесли святити біля
дерев’яної церковці в Шевченківськім гаю.
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ПАСКА
Я замісила пухке тісто, поставила діжку на сонце, і
сказала Жар-птиці, заки я підливатиму вазончики на
веранді, дивитися, чи досить виросло.
Коли я повернулася, помітила, що в тісті не було хоча б
однієї родзинки.
– Жар-птице! Де ділися родзинки?
– Вони – смачні, – відповіла.
– І ти видзьобала їх із паски?
– Вона ще не свячена й навіть не спечена, – сказала.
– А де написано, що вільно дзьобати родзинки з
несвяченої, сирої паски?
– У кодексі Жар-птиці, на 256 сторінці, під 783 параґрафом. Ромчик також ним користується...
І що тут далі говорити?
Ми пішли вранці до церкви з кошиком замаєним
барвінком і прикритим вишиваною хустинкою. У ньому
була також і паска без родзинок. Я мовчала розгнівана,
але потім простила Жар-птиці, бо вона полетіла на хори, і
гарно співала під час богослужіння. Опісля сиділа в мене
на рамені, і коли отець Григорій покропив наш кошик, і
також Жар-птицю, вона сказала:
– Тепер я посвячена, як паска. Тому всі гріхи мені
прощаються.
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ЧАР-ПИСАНКА

– Я принесла тобі від твоїх далеких предків яйце-райце, що його поблагословили великодні дзвони, – урочисто
мовила Жар-птиця, влетівши вікном до осяяної сонцем
світлиці.
– Твоя душа постійно житиме в ньому, твоє серце буде
калататися об його лушпину. Наче курча ще не народжене,
будеш бережена в ньому від зазіхань і злоби світу. Воно
стане твоєю малою хатиною й твоєю просторою палатою,
а ти в ньому постійно залишишся юнкою-княжною, і
одночасно старою вістункою глибокої мудрости. Хоч
його лушпина з найкрихкіших цього світу, ніщо не забере
в тебе сили бути собою, повною доброти й посвяти,
вірною істинам твоїх святих родичів. Твоя надія, навіть
у дні турботи, розцвітатиме ніжним бузком, а твоя любов
безупинно жеврітиме гарячим маком, що не осипається.
Воно не подарує тобі звичайного людського щастя, не
позбавить тебе горя, страждання й самітности, але, зате
матимеш дар піднятися над ними й чародійно розписати
їх дрібним писанням на його лушпині, що є одночасно
стіною твого життя.
– Я не зовсім тебе розумію, Жар-птице. Ти так дивно
сьогодні говориш...
– Колись зрозумієш, – відрекла Жар-птиця, спустивши
з під крила завиточку. Я розгорнула її й піднесла в руці
прекрасну космацьку писанку.
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ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК
Моя мудра Жар-птиця, одначе, іноді не зовсім така
розумна, як можна б про подумати. Її головною вадою є
лакімство. Ніяк не може стриматися, щоб не дзьобнути
якесь кольорове шкельце, гадаючи, що то – цукерка. Я
заодно мушу ховати перед нею свій перстень із голубим
очком. Одного разу вона проковтнула в дантиста золоту
коронку на зуб однієї старої пацієнтки.
Цього разу ми були запрошені до Юлі на підвечірок.
А в Юлі, на скрині, – акваріюм із золотою рибкою. Ми
привіталися й засіли до столу, застеленого вишиваним
обрусом, де вже пашніла кава й красувався шоколядовий
торт, але Жар-птиця скоса споглядала весь час на золоту
рибку. Знічев’я вона залопотіла крилами, і сіла на край
невеличкого акваріюма, не враховуючи можливих
наслідків: акваріюм перехилився і його вода хлюпнула на
велику птаху.
Чи ви вже бачили мокру, нещасну курку? Так виглядала
Жар-птиця зі своїми зліпленими перами, до того ще й
дуже засоромлена...
– Добре тобі так! – сказала я. – Котюзі по заслузі!
– Я тільки хотіла спробувати, чи та рибка... солодка.
Не думала її ковтнути, хіба щонайвище дзьобнути
шматочок її віяла...
– Нічого не сталося! – засміялася Юля. – Сьогодні –
Обливаний Понеділок!
...А золота рибка й далі танцює в акваріюмі.
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ЗЕЛЕНІ СВЯТА

У надвечір’я Зелених Свят я прибрала свою хатину
клечанням: за ікони на покутті повтикала чебрець,
васильки й любисток, долівку притрусила канупером,
татарським зіллям і полином, які вдосвіта назбирала на
ниві, а на шиби понаклеювала галузки папороті. При
входових дверях уже стояли дві молоді берізки.
Коли засвічувала лямпадку перед іконою Пресвятої
Трійці, знадвору влетіла Жар-птиця й радісно закликала:
– Як тут гарно! Це зовсім, як у мене дома!
– А де ж той твій дім? – спитала я.
– Як то де? У раю! Хіба ти не чула про рай?
– Чула, але ніхто мені не сказав, де він. Чи ти могла б
пояснити?
– Він там, де цвіте папороть – чарівний квіт... – замріяно
відповіла птаха.
– А де цвіте та папороть? – спитала я знову.
– У темному лісі, де золота живиця скапує зі столітніх
ялиць...
– А той ліс, де він?
– Там, де мавки в віночках з незабудьок і конвалій на
полянах збирають суниці в кошелики, де навіть корови
повертаються з віночками на рогах із паші до стайні...
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– А де ж ті поляни й паші?
– Там, де річка сміється срібними лусками, і де русалки
виводять хороводи з повним місяцем.
– І де та річка?
– Там, де гори в шовкових мряках неба сягають, де на
полонинах трембіта грає і вівці дзвіночками видзвонюють.
– Які то гори в твоєму раю, Жар-птице?
– То гори Карпати, де рай на землі! Невже ж ти не
знаєш?
Ну і яка ти необізнана! – розсердилася Жар-птиця.
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ОЙ НА ІВАНА, ТА НА КУПАЛА...

Жар-птиця постукала дзьобом у моє вікно.
– Швиденько дай мені свій вінок, щоб я поклала його на
хвилі. Сьогодні ж Івана-Купала!
Я зажурилася.
– Останнього року мій вінок потонув у Дніпрі. Видно –
не судилося...
Жар-птиця подумала.
– Напиши вірш і приліпи до вінка, а я ще раз спробую.
– І що в тому вірші сказати?
– Ой на Івана, та й на Купала
Я тобі, милий, вірш написала...
– А далі?
– Хіба ще чогось треба?
Мені стало весело.
– Жар-птице, вірш мусить мати думку й образ.
– Якщо тобі мало, придумай сама, – ображена сказала.
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Отже, я придумала:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Ой на Івана, та й на Купала
Зоря в лимані личко купала.
Кинула з іскор палкий віночок,
Хай ловить милий красу дівочу.
Красу дівочу – трояндине слово
На життєрадість, живу обнову.
Бо в’януть квіти, гаснуть обійми,
А слово – вічне, ще й чародійне.
Тобі іскристий пливе віночок:
Я словом-співом тебе наврочу.

Жар-птиця взяла листок із вінком і лукаво підсміхнулася:
– Надіймося, що в твого милого літературний смак!
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МАКОВЕЯ

– Нині якийсь особливий день, мабуть, якесь велике
свято, – сказала Жар-птиця, що гойдалася на галузці моєї
вишні.
– Чому так думаєш? – спитала я.
– Бо надворі так духмяно пахнуть чебрець, чорнобривці й васильки, а макові повні голівки калатають у подуві
осіннього леготу... Який нині день?
– Двадцять четверте серпня.
– Це ж Маковея! Я зразу подумала, що це – надзвичайне
свято! До того і ювілейне, державне! І велике церковне!
– Правда, що велике державне, але ж не церковне. Це не
такий празник, як Великдень, Різдво, чи Зелені Свята...
– Ти могла б бути більшою патріоткою. Адже сьогодні повинні бути в кожному домі свячені голівки маку,
що з їхнього зерня печуть надівані пиріжки й маківник...
Кажу: в кожному свідомому, українському, патріотичному,
побожному, гідному, доброзичливому, щедрому домі... Ти
могла б також спекти, хоча б, рогаликів, щоб відсвяткувати
такий особливий празник...
– Скажи правду, що тобі закортіло поласувати маком,
Жар-птице!
Жар-птиця почервоніла по сам дзьоб.
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ПРОГУЛЯНКИ
Перед Успінням Пресвятої Богородиці ми пішли, Юля,
Гаврило і я, по гриби. Гаврило радісно гасав по діброві, а
Жар-птиця літала від гілки до гілки, тоді, коли ми дві при
землі визбирували боровиків у бурих капелюхах.
– Чому ви не вибираєте отих найкращих у цяткованих
червоних крисанях? – питалася птиця.
– Вони – отруйні, – пояснила Юля. – Не все вродливе буває пожиточне. А цих мухоморів якраз і на те яркий
колір, щоб остерегти людей і тварин.
– А я вже хотіла спробувати, які вони на смак! – перелякалася птаха.
Іншого дня ми вибралися в ліщину по горіхи. З нами
разом мала йти також Ірочка, але вона заслабла й лежала в
ліжку.
Горіхів було багато: ми несли до дому два повні кошики.
Жар-птиця завважила:
– А, може, ми б поділилися?
– Ти хочеш дістати весь кошик горіхів? – спитала я.
– Ні, я не про себе... Гадаю, що треба поділитися з
Ірочкою, адже вона хворенька.
– В тебе добре серденько, Жар-птице! Ти – моя люба
подруга! – сказала я їй і погладила по крильцях. – Полети
до Ірочки, постукай у шибу і скажи, що несемо для неї
гостинець!
120

СВЯТО АНДРІЯ

В надвечір’я Святого Андрія Первозванного, що
передбачив народження золотоверхого Києва на
узбережних Дніпрових горбах, Жар-птиця прилетіла до
мене вся розсяяна.
– Як я люблю все те дівоче ворожіння! – мовила. – Скільки
там сподівань, коли виливають гарячий віск у цебрик із
водою, а потім, як пояснюють собі його тінь на стіні, або
ще коли пускають дві голки на поверхню води в мидниці,
щоб переконатися, чи зліпляться одна до одної... Але
найбільше люблю, як рахують кілки на плоті:
		
		

“Зизоокий, цибатий, кривий, гугнявий,
кульгавий, гикавий, лисий, кучерявий”...

Ну й сміху там було, коли останній кілок вийшов Ірочці
на гикавого, а Дарині – на цибатого!
– Невже нікому не дістався кучерявий?
– Він тобі призначений.
Я вдала, що не розумію.
– А ти, Жар-птице? Чому не ворожиш на кілках?
– А як мені ворожити?
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– Отак:
		
		

“Лелека, дрозд, шуліка, пугач,
Дятел, папуга, ворон, павич”...

Жар-птиця нараз нахнюпилась і почала зідхати. Я не
знала, що її засмутило. Намагалася її розвеселити.
– Тобі, напевно, дістанеться павич-красень.
Вона заперечила:
– Як мені за якогось чужинця виходити заміж? Навіть,
коли в нього такий пишний вахляр, як у павича... Чому в
тій ворожбі не названий також мій рідний Жар-птах?
– Попроси у Святого Андрія, щоб він там був також
врахований, – порадила я Жар-птиці. Опанас замуркотів
на потвердження моїх слів.
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ

Я сиділа при писальному столі, і завивала в зірчастий
папір декілька невеличких пакуночків.
– Що ти тут робиш? – спитала Жар-птиця, зирнувши
понад моє плече.
– Як бачиш, готую даруночки дітям на день Святого
Миколая.
– То не Святий Угодник приносить дарунки? – здивувалася птаха.
– Так, але люди помагають, бо всі бажають дістати
гостинець, а в старенького нема стільки часу, щоб геть
усіх обслужити.
– А янголи? До чого вони годяться?
– І янголи помагають, але людям також приємно бути
часом янголами.
Жар-птиця задумалася, а потім спитала:
– А ти? Що ти хотіла б дістати від Святого Миколая?
– Я бажала б дістати дар писання чудових віршів і
оповідань, але цього не можна запакувати в коробочку! –
сміючись, я відповіла.
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– Усе ж таки ніч перед святом Миколая – чарівна, і тоді
діються різні дива, – мудро відповіла Жар-птиця. Опанас
був тієї самої думки.
І що ви гадаєте? Вранці, коли я стелила своє ліжко,
знайшла під подушкою найкраще перо з крила Жар-птиці,
що мінилося всіма барвами веселки.
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ЛИСТ

– Прийшов лист від Кучерявого! – заспівала Жар-птиця з голубим конвертом у дзьобі. – Я добре тобі радила
написати вірш і пустити з вінком на Дніпрові хвилі! Тепер
ми сядемо й разом прочитаємо, що там написане.
– Ні, Жар-птице. Лист адресований тільки до мене, не
до нас двох.
– Але я – твоя найближча подруга, яка, зрештою, і
спричинилася до того, щоб цей лист прийшов до тебе...
– То правда, Жар-птице, але цей лист написаний до
мене одної. Є речі, які відносяться тільки до двох істот,
які себе вибрали, до нікого іншого. І то треба поважати.
– То значить, що коли я дістану лист від Жар-птаха,
ніхто не сміє його читати? Навіть ти ні?
– Навіть і я.
– Ото ж мушу це сказати отій поганій Сороці, яка
дзьобом розпечатує й завжди читає чужі листи! Така
негідниця! – обурена сказала Жар-птиця, і Гаврило гавкнув із досади.
– То, певно, заздрощі, бо Жар-птах не листується з нею,
– відповіла я своїй подрузі.
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ЯЛИНКА
Знов прийшло Різдво...
Я прибирала ялинку. Запашні галузки з ніжними темно
зеленими шпильками починали вдягатися в мініятюрні
іграшки, кораликові зірки, намиста з бібули й соломки,
різнобарвні свічки й “янгольське волосся”, що наче мряка
обвивало моє різдвяне диво.
“Коли прилетить Жар-птиця, хай сяде на високу галузку
біля Вифлеємської звізди на вершечку. Мої сьогоднішні
гості-товариші будуть зачудовані такою прикрасою!” –
заздалегідь я раділа.
Тоді попала мені в руки невеличка коробка, якої я раніше
не помічала, з написом “На твою ялинку”. Відчинивши її,
я там узріла майстерно сплетену з дротика й пацьорків
Жар-птицю. Разом із нею лежала святочна картка такого
змісту:
“Сьогодні я прощаюся з тобою, бо мені велено повернутися до раю, але ти не сумуй! Залишаю тобі себе в
зображенні мисткині Юлі, щоб заступило мене на ялинці.
Знай, що я завжди в думках буду біля тебе, навіть коли
сидітиму поруч Жар-птаха на даху вертепу, де сьогодні
має народитися Боже Дитя. Ти також не забувай мене.
Рідні душі ніколи не розлучаються, навіть, коли живуть
далеко одна від одної.
Христос Рождається!
Твоя Жар-птиця”.
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