
Книга присвячується світлій пам’яті Василя 
Івановича Семенюти, відомого українського 
художника, заслуженого працівника культури, 
члена   Національної Спілки художників.



Харкiв 2012

Н.С. Семенюта ОРОГА



ЗАВДОВЖКИ В ЖИТТЯ

Харкiв 2012



ББК 84-44
С 30

ISBN 978-617-669-021-4

Художня література

Н.С. Семенюта
Дорога завдовжки в життя

Опис життєвого і творчого шляху українського художника 
Василя Івановича Семенюти. 

Дизайн, оформлення та iлюстрацiї - дипломна робота студентки 6-го курсу 
кафедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв 
А.О. Вертій під керівництвом дипломного керівника, профессора кафедри 
графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв, члена 
Союзу художників України, заслуженого діяча мистецтв України О.А. Векленко.

Коректор В.М. Андрієвський.
Технічний редактор Л.П. Гобельовська.

Роман. 418 с. 
© Семенюта Н.С., 2012 р. 



5

Мели сніги. 
Лилися дощі.
Проносилися над землею буревії.
А десь між Білопіллям і Суджею, на кордоні Сумської і Курської 

губерній, жила родина дворянина Калініна, в якій підростав син Сергій. 
Той башковитий хлопчина в гімназії усе схоплював на льоту, однак 
рано збунтувався проти існуючих порядків, аж надто - у сім’ї. І вже в 
шістнадцять років бурлакував у Причорномор’ї.

Ким він там тільки не працював! І ковалем, і покрівлі крив одна-
ково добре чи то очеретом, чи то бляхою, і рибалив, і на молотарках 
трудився у багатих людей, а більше за все любив поратися на суднах 
біля парових котлів. Їх він вивчив досконало - був знаний від Одеси 
до Дунаю як найкращий механік.

Саме в той час на Сумщині пан Шелюх почав будувати паровий млин. 
Обладнання завіз з-за кордону і стало питання: хто його запустить у 
діло? Через людей довідався про земляка Сергія Калініна, знайшов його 
і запросив до себе працювати. Так Сергій опинився у селі Черепівка 
Буринського повіту, де невдовзі зустрів гарну дівчину Євдокію з сім’ї 
місцевих міщан Котляревських. Правда, її батьки нічого й чути не хотіли 
про того босяка, як вони його чомусь називали. 

Та молоді покохалися і таємно обвінчалися. Батьки Євдокії не те що 
ніякого приданого не дали за дочкою, а назавжди відмовилися від неї, і 
не признавали ні її, ні її дітей. Тож молоде подружжя саме піднімалося 
на ноги. Пан Шелюх допоміг придбати землю і побудувати власний дім. У 
них народилося троє дітей: Ірина, Микола та Іван. За таким умільцем, як 
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Сергій, Євдокія жила і ні в чому не знала нужди. У родині панували злагода 
і спокій, лунали дитячі голоси, сміх. Євдокія була щаслива і не відчувала 
свого сирітства: батьки так і не примирилися з дочкою та її сім’єю.

Та раптом все обірвалося,  родина осиротіла по-справжньому і назавжди. 
Лихо підкралося несподівано – Сергій Калінін трагічно загинув на млині.

Ірині, найстаршій, на той час уже виповнилося шістнадцять. Утім, вона 
ще й на вулицю не ходила. Мати рано посадила дочку за швейну машинку 
– та вже з дванадцяти років допомагала Євдокії обшивати все село. 

А того року на Паску мати нарешті дозволила старшій погуляти 
ввечері на вулиці з дівчатами. Були й музики. Ірину тоді вперше запро-
сив до танцю білявий парубчак з дивовижними синіми очима.

Потім вони з подругами ходили по зелене клечання, а на самі зелені 
свята мати знову відпустила дочку на вулицю. Боже, як зраділо дівоче 
серце, коли той синьоокий хлопчина підійшов до неї і весь вечір вже 
не відходив ні в танцях, ні в іграх. А потім ще й провів до само-
го двору. Та мати не дала їм постояти наодинці – вийшла з хати і, 
помітивши дочку, покликала до хати.

Підійшла осінь. Мати заговорила, що Ірині пора збиратися заміж, бо 
ж їй одній важко підняти всіх дітей на ноги, а хлопців ще й учити тре-
ба. Миколу вже цього року можна було б віддати у науку - йому вже 
п’ятнадцятий пішов, а там ще й Іван підростає. 

Ірина цій розмові особливого значення не надала, натомість згадала оті 
сині-сині очі. Їй здавалося, що вони саме для неї світять якимось надзви-
чайним сяйвом, але зустрітися з хлопцем наодинці так і не поталанило. 

Раптом, перед Покровою, мати сказала, що на свято прийдуть старо-
сти. Ірина вся напружилася:

- Від кого?
- Від Юхима Крупського.
- А хто він? Я ж його не знаю.
- Ну то й що? – Мати ніби й не помітила душевного стану доньки, 

продовжила: - Він заможний, працює на пошті. У спадок від батька 
дісталося багато землі, воли, коні, є й молотарка. Він один у матері. 
Батько позаторік десь загинув. Так що Юхим поважний господар. 
Будеш жити в достатку.   

- Мамо, так я ж його ніколи не бачила, - з жахом у голосі мовила Ірина.
- Тим і краще, доню. Думаєш, на нашу злидоту хтось позариться? Ще 

якби твій батько був живий, то можна було покаверзувати. А так... Іди, 
іди, дитино моя. Вже й пан Шелюх говорить, що ні з чого допомага-
ти нам. Він і так, спасибі йому, скільки вже років платить нам за бать-
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ка. Але ця революція і його повністю розорила. А Крупський молодий, 
міцно стоїть на ногах і роботу постійну має.  

То й пішла Ірина до зовсім чужих людей зі своєї Черепівки у Терни.
З перших же днів від ранку до вечора в роботі. Вона не знала, що таке 

чоловіча ласка і чомусь не дуже здивувалася, коли Юхим уже на третій 
день після весілля не прийшов ночувати додому. Тільки свекруха все 
чомусь тяжко зітхала, а коли помітила, що Ірина матиме дитя, аж роз-
плакалась, але нічого не сказала: вона чомусь боялася свого сина.

А роботи було багато і в городі, і в полі, і біля скотинки, і в хаті. Хоча 
працювали й наймити, Ірина не мала часу на відпочинок до самих 
пологів. Та й народила вона свою первістку мало не в хліві: коли до-
пленталася до хати, з неї вже щось лилося і вона кричала несамовито від 
нестерпного болю, що переймав усе її тіло.

На крик вискочила свекруха і допомогла добратися до ліжка, а сама 
вибігла на ганок і гукнула когось із наймитів та послала за повитухою. 
Однак Ірина народила самотужки, повитуха тільки пуповину перерізала.

У печі стояла тепла вода, жінка обмила дитя, сповила, а потім почала 
поратися біля породіллі. Коли та заспокоїлася, повитуха оглянула її гру-
ди і подала дитя. Так Ірина стала матір’ю. Невитрачена ні на кого любов, 
ніжність, ласка прокинулись у ній з надзвичайною силою і огорнули її 
доню. Вона чула, як дитя дихає, як воно ворушиться, а не те що плаче.

Дівчинці пішов четвертий місяць. Якось увечері стомлена Ірина взяла-
ся переповити дитя, поклала біля себе погодувати, та й не помітила, як 
заснула. Прокинулася від грубого поштовху в плече.

- Ти чого це вивернулася? Ще ж тільки звечоріло. Що, роботи ніякої немає? 
Ірина підвела очі – перед нею стояв розлючений Юхим.
- Та я ж тільки погодувала дівчинку і поклала біля себе, щоб дитя 

швидше заснуло.
- У тебе тепер одна відмовка: дитя, дитя, - передражнив її, - а мене 

ніби й немає. 
Він грубо притягнув її до себе, від нього несло перегаром. Її гру-

ди вперлися у його груди і від них запахло малим дитям, молоком. 
У Юхима хижо запрацювали ніздрі, він штовхнув Ірину на постіль, 
вона ледь встигла відсунути дитя. Чоловік навалився на неї всім своїм 
неситим єством. Його тіло прагло її тіла, але якось не по-людськи він 
м’яв її груди, з них било молоко, його це ще дужче розпалювало – він 
ліз у найпотаємніші куточки її тіла силою, кусав її губи, груди, на-
магався захопити їх у свій рот, у свої руки. То з силою тис на неї, то 
на хвильку попускав, щоб з новою силою втиснутися в її тіло. Вона 
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не встигала вдихнути повітря і не відчувала нічого, крім болю і при-
ниження. Гострий перегар бив у обличчя.

- Ти, холодна колода, хіба не розумієш, що треба хоча б ворушитися? 
А самого вже нічого не могло зупинити. Він перекидав її, підіймав 

над собою, ловлячи молоко, що капало з її грудей, але у п’яного погана 
орієнтація, тож вона опинилась під ним. Він просто товк її, боляче кусав 
за груди і пив молоко. Від задоволення у нього з’явилась усмішка і він 
ще жорстокіше впився у дружину. Через мить з нього вирвалось якесь 
дике харчання, а в Ірини тільки заболіло десь аж під пупом. А вже за 
мить він сповз з неї і тут же захропів. 

Ірина поправила подушку під голівкою малої і сама поклала голову 
поряд. У неї не було сил встати і покласти дитя у колиску.

А серед ночі її страшний крик підняв усіх на ноги. Не знати як і коли, 
але Юхим опинився по другий бік дівчинки, і його важка рука десь 
вище ліктя лежала на її личку. Дівчинка була холодною. Юхим сам не 
свій став на коліна перед її тільцем і стояв так, поки не розвиднилось. 
А потім весь якийсь обм’яклий, ніби не розуміючи, що діяти, пішов до 
теслі, замовив труну, а на другий день дівчинку віддали землі. 

Юхим весь осунувся, ходив, як побита собака. Але в селі не було ніякої 
влади. Терни переходили з рук у руки: то білі заходили, то червоні, 
то якась банда залітала, то денікінці. Нікому не було ніякого діла до 
Крупських. Тільки в Ірини боліла душа і краялося серце: вона не могла 
пробачити собі, що не поклала малу в колиску. А свекруха якось обняла 
невістку, пригорнула до себе:

- Може, воно й на краще. Дивись, Юхим нікуди не ходить, зовсім не 
п’є. З роботи поспішає додому і клопочеться по господарству.

А він тільки поблискував очима з-під своїх густих чорних брів на 
Ірину, але ні словом не обмовився, не лаявся, не кричав. А то якось 
привіз їй велику квітчасту хустку. Вона аж розгубилася: ось уже 
скільки живе в цій сім’ї, але жодної обнови він їй не купував. Юхим 
мовчки накинув хустку на дружину і притягнув її до себе. Ірина не 
пручалася, а ніби аж подалася до нього. Так почалося її більш-менш 
спокійне життя у Крупських. Невдовзі вона знову завагітніла і наро-
дила хлопчика, якого нарекли Сашком. Та Юхим особливої радості 
не виказував. 

Зате раділа його мати. Вона ніби помолодшала, не відходила від 
хлоп’яти, дуже тепло всміхалася до невістки, раділа за сина: хай і не 
зовсім добрими були стосунки між ними, Юхим став прихильнішим до 
дружини, не лаяв її, нічим не докоряв, особливо, що скриня її порожня. 
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Матері було аж соромно за сина – хіба в них мало того добра, щоб цим 
її корити? Зате яка ж Ірина робітниця! Яка покірна! Хіба її син міг знай-
ти кращу, адже всі знали, що він гульвіса на всі Терни. Десь тиняється 
цілими ночами, п’є, та й парубок уже підтоптаний. Бог його знає, як те 
господарство не розсипалося. 

Відколи загинув її чоловік Костя – понесла ж його нечиста з отим отама-
ном, Юхим наче з цепу зірвався, ніби з глузду з’їхав. Після похорону 
батька жодного дня не приходив додому тверезим. Господарство майже 
повністю закинув і матері не давав хазяйнувати, хоча вона, незважаючи 
на сварки, потихеньку порядкувала, а то б і поле було не засіяне, і сіно 
не скошене. Але мати помітно подалася за ці чотири роки без чоловіка.

Зараз Юхим і за господарством стежить – без нього нічого не ро-
биться, і люди не ремствують, що грошей не платить. Ще ж і на пошті 
справно працює. Дасть Бог, усе налагодиться. Так думала стара жінка 
біля колиски внука. 

Та звикла собака за возом бігати, побіжить і за саньми. Мати думала, 
що син її, слава Богу, змінився. Але пройшов якийсь час і Юхим після 
роботи знову десь завіявся на всю ніч. Правда, повернувся тихо, вклався 
вдосвіта біля Ірини, не будив її, і вона йому вранці нічого не сказала.

Знову робота, робота, робота. Юхим теж встає рано і ще до пошти 
встигає з’їздити у поле або дає лад у коморі, вечорами після роботи на 
пошті теж знаходить собі справу вдома.

Хлопчик почав ходити і щось лопотіти. Те чула бабуся, бо матері не 
було коли і з хлопцем побавитися, а коли все ж випадала така хвилина, 
вона й сама ставала як дитя, сміялася, пригортаючи сина, виціловувала 
його, а інколи між нею і хлоп’ям ставала та маленька холодна грудочка 
– її донечка. Тоді вона пригортала Сашка до грудей і швидко-швидко 
гладила по голівці, а дитя тулилося до матері, ніби розуміючи, що їй у ці 
хвилини потрібна хоча б така його підтримка. 

Вже все збіжжя звозили на тік і в комору, вже й поля підготували на 
зяб, і озимина гарно забілила, вкривши зеленою ковдрою землю. Зали-
шилося трохи біля самого лугу капусти, яка цього року вродила на сла-
ву. Тож Ірина зранку пішла вирізати її. Одну латку уже днів п’ять, як 
відрізала, а сьогодні треба і цю прибрати. Незабаром ударять справжні 
морози. Перші вже й так добряче приморозили ці чудові білі голови, але 
сонечко – і капуста ніби й не знала холоду.
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Ірина скидала капусту у гурти, а потім всю виносила до клуні, де 
складала на осонні, щоб трохи просохла до закладки на зиму. Витягла 
останні головки з лантуха та й присіла на якусь хвильку. Аж раптом 
відчинилися ворота і на подвір’я влетів на бричці Юхим. Ірина зразу 
й не помітила, що він напідпитку. Вона встала і пішла назустріч, та 
він відштовхнув її з криком:

- Принеси холодного квасу!
Дружина спустилася в льох, набрала квасу, занесла в хату і подала 

чоловікові великий кухоль. Юхим випив його дощенту і так поставив 
кухоль на стіл, що аж посуд задзвенів. А сам звалився на лаву і, щось 
буркочучи, заснув. Ірина підклала йому під голову подушку, підняла 
і поклала на лаву ноги та й пішла поратися. Такі п’яні приїзди і при-
ходи частішали і скоро стали нормою. Спочатку він тільки кричав, а 
потів вкладався і непробудно спав, а то вже й руку почав піднімати на 
Ірину. Останнього разу втрутилася мати, ставши між ними і закрив-
ши собою невістку – так і їй, бідній, перепало.

     

Заходило на Різдвяний піст. Ірина склала у жлукто всю постільну 
білизну, залила її гарячим лугом, а потім пролила кілька разів окро-
пом з печі, щоб завтра, дасть Бог, все випрати на ставку, поки ще опо-
лонку легко пробити. Щоб іти прати не самій, домовилася з сусідкою 
– вдвох і рядно легше викрутити.

Попоравшись зранку біля скотини, занесла у хату дрова, налашту-
вала все для обіду, щоб мати тільки зварила. Потім затягла жлукто на 
санчата, прив’язала, щоб не совалося, та й потягла на став. Разом з 
нею і Галина тягла свої санчата, але Ірина бачила, як Дмитро виніс 
жлукто і поставив на санчата, по-чоловічому міцно закріпив його. 
Юхим же їй ніколи не допомагав.

Він її і любив, але якоюсь несамовитою любов’ю, якось не по-людськи, 
а тому й не допомагав. Розбещений розпутними жінками, він не вмів 
любити і, певно, навіть не розумів, що то таке. Це дратувало його. Він 
підсвідомо розумів, що Ірина краща за нього, чиста, вірна, свіжа, не-
зважаючи на тяжку щоденну працю, вона, як квітка у його господі. 
До неї тягнуться сусіди, його мати у ній душі не чає. До неї горнеться 
навіть скотина. Кожна рослина, котрої торкнеться її рука, росте якось 
по-особливому – все це і будило в ньому незрозумілу заздрість і розпа-
лювало у душі вогонь: там вирувало справжнє пекло ревності. 
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Юхим без будь-яких підстав ревнував її до своєї матері, до сина, до 
корів, до поля – до всього, чого торкалися її руки, навіть до хлібини, яку 
вона по-особливому різала, пригорнувши до своїх грудей, але сказати 
про це не міг, не вмів. І тоді хижість прокидалася в ньому і він ладен був 
розтоптати, знищити, принизити її, щоб нікому, нікому.

І ось, коли Юхим заїхав на подвір’я і побачив Ірину, що тягла від 
ставу санчата з білизною, виблискуючи червоними, як жар, колінами, 
ця несамовитість прокинулася в ньому і він підбіг до дружини. Від 
ревнощів, що ці коліна хтось бачив, у ньому перевернулося серце і він 
стьобнув її батогом.

- Йо-о-о! Поїхала, моя кобилко! 
І батіг знову оперезав її спину. Ірина зробила останнє зусилля і по-

ставила санчата на рівному, а сама випросталась на весь зріст – від неї 
повіяло силою і здоров’ям. О! Яка ж вона була гарна цієї миті!

- Кому ти ці коліна виставила, сучко! 
Він з усієї сили штовхнув її, але вона вивернулася і хотіла бігти, 

та він ударив батогом по ногах, запетляв їх і потягнув на себе. Вона 
впала. І тут він звіром накинувся на її тіло, що борсалося у снігу і 
прагнуло піднятися – та він знову кидав його у сніг і бив, бив бато-
гом, а потім почав бити ногами. Не кричав, нічого не говорив, а тупо 
бив, намагаючись ударити в обличчя, аж поки на порозі не з’явилася 
мати. Побачивши сина, що просто вбивав невістку, вона, не тямлячи 
себе, закричала щосили і, підбігши до сина, штовхнула його з такою 
силою, що той від несподіванки полетів сторчма, а потім побіг до 
брички і зник за воротами. 

Ірина ледве звелася на ноги. Свекруха довела її до хати, роздяг-
ла. У Ірини боліло не лише тіло – страждала душа. Здавалося, що 
жінка не витримає. За що? За що таке знущання, таке приниження? 
Що вона скоїла? Ну, не розквітло у неї те чуття, що таїлося десь у 
найпотаємніших куточках її серця. Але ж вона робила все, як їй зда-
валося, щоб жити з ним, щоб народжувати дітей від нього. Вона з 
усім змирилася, навіть думала, що таке воно і є, подружнє життя. 
І нікуди від нього не дінешся, така вже її доля. Цю вервечку думок 
обірвав голос Сашка, що зайшов до світлиці:

- Мамо, чого ви плачете? 
Ірина нічого не сказала синові, тільки пригорнула його до себе і по-

чала виціловувати його голівку.
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- Слава Богу, впоралися, - сказала Явдоха, ставлячи цеберко з молоком 
на лаву. А з печі малий Іванко:

- Мамо, я їсти хочу.
- Ось зараз проціджу молоко, а ти,  Миколо, занеси соломи для печі, та й бу-

демо вечеряти. Злізай, Ваню, з печі, клади хліб та ложки на стіл, - не скінчила 
мати ще й говорити, як двері раз - і на порозі з’явилася вся засніжена Ірина.

- Добрий вечір, матінко, добрий вечір, любі братики, - і пригорнула до 
себе Івана. Микола й собі чмокнув сестру в щоку і побіг по солому.

- Що це ти проти ночі? Там же хурделиця заходить. Що трапилося?
Ірині аж розпирало душу крикнути: «Ой, матінко, навіщо ж ви так 

запакостили моє життя?» і показати їй криваво-сині сліди на тілі від 
Юхимової любові. Але стрималася, зупинила в собі всю образу, всі 
болі і, швидко роздягнувшись, сполоснула руки, забрала з рук матері 
цеберко з молоком і процідила його у велику макітру, накрила чистим 
рушником і підсунула до вікна. А мати, ставши край столу, спостерігала 
за дочкою: гарна, моторна, бач, як мороз розрум’янив її молоде личко.

- Так що трапилося, Ірино?
- Нічого не трапилося. Просто скучила за вами, от і прибігла.     
- А чого прибігла? Чому не приїхала? Де Юхим?
- Та мені дуже захотілося вас побачити, а Юхим десь у справах поїхав. 
Мати пильно подивилася на дочку, і тільки зараз помітила синці під 

оком. І вже нічого не питала, бо в дверях з’явилася ціла копиця соломи, 
за якою й не помітно було Миколу. Він жбурнув її до печі і знову вибіг з 
хати, а Іванко підійшов до матері і смикнув її за кофтину:

- Мамо, я вже хліб і ложки поклав, давайте будемо вечеряти.
- Зараз, синку, зараз.
Був саме різдвяний вечір. То ж мати поставила на стіл пісний борщ з 

квасолею і грибами, дістала з печі теплі, аж гарячі вареники з картоплею.
Микола заніс ще і ще раз соломи і теж сів до столу. Вечеряли мовчки. 

Тільки Ваня розпитував сестру, чому та Сашка не привезла та чи вміє 
вона варить такі смачні варенички своєму Юхимові і Сані, як оце їхня 
мама, він би їх їв і їв. Відповіді не було, та він і не чекав її, уплітаючи 
вареники, ніби ніколи таких і не бачив. 

По вечері Ірина прибрала зі столу: вона бачила, що мати з неї очей не 
зводить, але робила вигляд, що не помічає того. Дістала з печі теплої води, 
перемила посуд, підмела підлогу. Вона помітила, що хлопці уклалися спати 
на одне ліжко, звільнивши друге їй, і хотіла піти спати, але мати її зупинила:
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- Сідай, дочко, біля мене. Що трапилося? Звідки синець під оком? 
І тут уже Ірина не втрималася. Впала матері на плече і розплакалася, 

ні – розридалася.
Це вже потім показала і синці, і криваві смуги на плечах, стегнах і 

ногах. Мати все зрозуміла. Ні про що не розпитувала, тільки пригорнула 
дочку до себе і теж затужила, але тихо, хоча не менш гірко. Дві жінки 
обійнялися і важко тужили, неначе над покійником. Лампа ледве блима-
ла. У хаті завис смуток.

Раптом щось ніби постукало у шибку і стихло. Вони подумали, що то 
вітер піднявся надворі. За якусь мить знову стук, тільки якийсь незви-
чайний, ніби і постукати комусь сили не було. 

- Миколо, ти ставні добре позакривав?
- На засуви. Тільки біля дверей залишив відкритими.
Стукали якраз у незакриту шибку. Мати взяла лампу і вийшла в сіни: 
- Хто там?
Прислухалася. З-за дверей донісся стогін. 
- Лиха година, хто б це міг бути? Може, Юхим?
Мати відсунула засув, зняла гачок і відчинила двері – у хату не ввійшов, 

а просто впав зовсім незнайомий чоловік.
- Значить, буду жити, - прошепотів ледь чутно.
- І кого це принесла нечиста сила? 
Мати подумала, що це хтось п’яний завалився у хату, але горілкою від 

нього не пахло, і жінка, придивившись, зрозуміла, що тут щось інше, що 
людині цій потрібна допомога: від нього просто віяло жаром. 

Вони з дочкою допомогли йому зайти у хату. Незнайомець, побачивши 
солому, подався до неї і жестом попросив дозволу лягти, але тут же впав 
на неї, не дочекавшись на те згоди.

Мати почала себе лаяти, що відчинила цій людині двері: їй ще тільки 
цього клопоту не вистачає.

- Ну, що з ним робити?
- Треба покликати Федора Олексійовича. Він порадить.
Мати підняла Миколу, і вони з Іриною пішли до Федора, що був у 

Черепівці за фельдшера і за лікаря, а часто – ще й за повитуху, якщо бабу 
Лепету не можна було знайти, бо жінки чомусь віддавали перевагу їй.

Федір Олексійович з’явився зі своїм саквояжем дуже скоро. Він звелів 
роздягти хворого, але ніхто не наважився це зробити. Тоді він сам роз-
дягнув чоловіка і відразу випалив:

- Сипняк. У нього сипняк. Він уже кілька днів хворий. Його треба 
зовсім роздягнути, а всю цю одежу - спалити.
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Не знати звідки взялася суміш денатурату. Мати дістала зі скрині бать-

кове спіднє, відірвала від чогось шмат полотнини. Десь взялися ножиці. 
Федір Олексійович обрізав чуприну непритомному і поголив його, обтер 
полотниною в денатураті з голови до п’ят, знімаючи з нього, як здава-
лося, всю нечистоту. Потім незнайомця одягли в чисту батькову білизну 
і вклали на тапчан, на якому спала мати, вкрили його чистим рядном, а 
зверху ще одним рядном і ковдрою. Щоб не дуло, завісили вікно.     

Микола взяв на ломаки його одяг і виніс на грядки. Так велів Федір 
Олексійович. Тільки хотів облити гасом, як з’явилася мати:

- Синку, не треба все палити. Залиш шкірянку і чоботи, та й галіфе та-
кож, бо не буде йому потім що й одягнути. Повісь усе біля дров, а чоботи 
постав під навісом. А решту спали. Не мали зайвого клопоту, то тепер 
маємо. Дивися, щоб полум’я не зачепило сіно. Спали це все там подалі.

Коли ці всі клопоти залишилися позаду, і дядько Федір пішов додо-
му, порадивши не підходити до невідомого - ні, тепер уже відомого, бо 
мати з внутрішньої кишені шкірянки дістала документи на ім’я Івана 
Васильовича Семенюти, 1895 року народження, партизана Чапаєвської 
дивізії, механіка. Був там ще й партійний квиток. Здавалося б, є всі дані, 
але ні в їхньому, ні в сусідніх селах про такого не чули. 

Федір Олексійович сказав матері, щоб час від часу витирала його 
горілкою з квасом, і таку ж холодну примочку клала на голову. Щоб об-
тирала йому руки, ноги, груди. Щоб не злякалася, коли почне марити, 
кричати чи й підхоплюватися на ноги.  

- Завтра я навідаюся, подивлюся, як його справи, бо зараз він ніякий. 
Євдокіє Семенівно, дивіться, щоб хлопці були подалі від нього, та й ви без 
потреби не дуже наближайтеся. Мийте руки. Може, Бог і допоможе вам.

Знадвору зайшов Микола, роздягнувся у сінях. Мати злила йому на 
руки і він вимив їх з милом, те ж саме зробила Ірина.

Хлопець пішов спати, а мати ще вийшла глянути, чи все згоріло, хоча 
там і мало було вогню, але ж у страху очі завжди великі. Закрила на за-
сув хвіртку, сінешні двері і повернулася до хати. Ірина злила їй на руки.

- Ой же і хурделиця надворі. Я навіть Дружка прикрила рядниною. 
Може, не так йому задуватиме, - якусь хвилину мовчала, прислухаючись 
до буркотіння з тапчана, але нічого не зрозуміла.

Звідки він? Чому опинився в їхньому селі? Що йому тут треба? 
Чому і як прибився саме до їхньої хати, адже вони не крайні, живуть 
у центрі села. В Ірини, як і в матері, відповіді на ці запитання не було. 
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Вона й так за день стомилася і серцем, і тілом, тож зараз їй хотілося 
одного – схилити голову на подушку. Побажавши матері спокійної 
ночі, вона пішла в кімнату до хлопців і прикрила за собою двері.

Мати ж іще довго сиділа за столом, прислухаючись до незнайомця. Інколи 
його бурчання зривалося на крик. Потім підійшла до нього і змінила при-
мочки, які від жару майже висохли, витерла квасом груди, руки, ноги, при-
крила їх ковдрою, вимила руки і полізла на піч, але так і не заснула. 

А зранку знову занесли у хату соломи, бо всю вчорашню спа-
лили в печі, а долівку вимили чимось дуже смердючим – ту пля-
шечку приніс Федір Олексійович. А тут ще й стежки позамітало 
снігом. Явдоха взяла лопату, яку ще покійний чоловік вистругав, 
та й відкидала сніг з ганку, прочистила стежку до хліву і до навісу. 
Решту залишила Миколі. 

 Той почув, що мати порається, встав і почав допомагати: розпалив 
плиту, витягнув і заніс до хати свіжої води. Мати тим часом замінила 
примочки хворому – вже втретє – розтерла груди, руки, ноги і, по-
мивши руки, стала лагодити сніданок. Ірина теж була вже в роботі: 
дістала з печі воду і пішла порати корову, а потім винесла свиням 
ще з вечора приготовану їжу. Микола прочистив стежки, вичистив 
у корови і свиней. Мати поралась у хаті: зварила куліш, узвар на 
буряковому відварі, що гарячий стояв у печі. А коли розвиднілося, 
сіли снідати. Чужий же чоловік лежав і час від часу стогнав. Мати 
хотіла хоча б трохи погодувати і його, але він тільки пив воду. Тож 
мати лише змочила всі його «пелюшки» у квасі і обмотала ними 
його тіло - так довше тримається волога. 

По обіді зайшов Федір Олексійович, оглянув хворого.
- А хто він вам?
- Ніхто. Ми його вперше бачимо.
- А звідки він є? Може, рідні де, то б і доглянули його.
- Може. Але ж ми нічого не знаємо про нього.
- То давайте відправимо його у Буринь у земську лікарню.
- Та ви що? Хіба ж у такий холод і в такому стані він доїде? Федір 

Олексійович, що ви таке говорите?
- Ну, дивіться. Хто ж тільки його доглядати буде?
- Та якось воно вже буде. Бог же для чогось привів його під наші двері.
- То я піду. Кажете, нічого не їсть? Може, дайте йому кисляку – воно 

й спрага утамується, і хоч яка користь для організму. І ще одне: дайте 
йому хоча б раз на день половину чайної ложки солі на третину склянки 
води, може, зіб’є жар. І продовжуйте обкладати його квасом. 
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Фельдшер ще хвилинку постояв біля дверей, ніби пригадуючи, що ще 
не сказав, а потім пообіцяв зайти завтра знову. 

     

Дуже швидко на землю спустилася темінь. Мати з Миколою вже з лам-
пою порали худобу. Сніг трусив і трусив на землю, правда, без вітру 
– сніжинки летіли тихо, спокійно. Микола, щоб вранці було менше ро-
боти, прочистив усі стежки і зайшов до хати.

Мати з Іриною накривали на стіл. Ірина налила в кухоль кисляку і 
підійшла до хворого. Той відкрив очі і якось сумно-сумно подивився 
на молоду жінку. Вона запропонувала йому поїсти, він крутнув голо-
вою, мовляв, не хочу.

- А кисляку вип’єте? 
Він промовчав. Тоді вона, піднявши трохи його голову на подушці, 

піднесла кухоль до рота. Кисляк був прохолодний, і він жадібно випив 
увесь кухоль, затримавши свій погляд на Ірині. 

- Хто ви? – спитав чоловік, коли та опустила його голову.
- Ірина.
- А хто та друга жінка?
- Моя мати.
Вона поправила на його голові рушник, поміняла примочки на грудях 

і руках, хотіла поміняти й на ногах, але він мотнув головою:
- Не треба.
- А ви можете лягти на бік?
Він спробував, але не зміг. Ірина допомогла йому це зробити і все-

таки замінила примочки на ногах, поправила подушку і сіла на лаву. 
Зіпнулася ліктями на стіл і обхопила голову руками. Про що вона ду-
мала, що роїлося у її голові, відомо було їй та Богу. З-за дверей другої 
кімнати визирнула білява голова Ванька. 

- Іро, розкажи мені казку
Вона вся здригнулася, здалося, що це Сашко – кровиночка її – по-

кликав. Вона ще менше доби не бачила його, а вже скучила і пригор-
нула Іванька, як рідну дитину. А це ж тільки вчора, йдучи засніженою 
дорогою до матері, думала, що вже ніколи не повернеться на те кляте 
подвір’я, де її так принижено. Але ж є Сашко, він ні в чому не винен, 
йому так потрібна мама. Там бабуся не дасть скривдити хлопчика, але 
ж він її синочок, а не свекрушин. І великі сльози покотились з її очей і 
впали на голову Іванка, якого вона пригорнула.
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- Ти чого плачеш? – спитав той сестру. – Тобі шкода того дядька? Та 
він буде жити. Он мама казала, що дядько Гнат ще гірший був, прямо 
живий труп, а вижив. Цей теж виживе.

- Та ні, Іваночку, я не знати й чому заплакала. Може, скучила за Сашком.
- То не плач, досить уже, - якось по-дорослому повитирав їй щоки. І 

знову цей дотик дитячих рук викликав образ сина і вона вирішила, що 
завтра ж повернеться до нього і буде терпіти заради нього все.   

- А ти розкажи мені казку, - знову нагадав про себе Іван.
- Казку? Добре, коли підемо спати.
За вечерею Іра сказала, що завтра їде додому.
- Ми так і не поговорили з тобою, доню. Може, ще залишишся?
- Ні, мамо, чомусь мені дуже тривожно на душі. 
- Гаразд, гаразд. Може, на Різдво приїдете. Але ж важко буде йти, всі 

дороги позаносило. Почекай, почекай. Пилип зібрався у Терни, на Різдво 
борошна змолоти, бо у нас млин з самої весни стоїть. То, може, він і тебе 
підвезе. Ось я зараз схожу поговорити, а ти приглянь за хворим. 

І мати вийшла з хати, а дочка підійшла до хворого, поклала йому на 
голову руки – жар, схоже, спадав. Вона поклала на лоб свіжий рушник. 
На руках примочки були ще досить вологі, їх можна було ще не міняти. 
Так поїде Пилип у Терни чи ні?

     

Рано вранці під’їхали сани і дядько Пилип загуркотів у ворота. Мати 
вже поралася, тому швидко відкрила.

- Ну що, Ірина вже готова?
- Так, дядьку Пилипе, - і вона, попрощавшись з матір’ю і Миколкою, 

який підійшов до воріт, сіла у сани.
- Влаштовуйся зручно, бо не близько їхати, прикрийся, там он лежить 

кожух, я прихопив про всяк випадок.
Вони рушили, мати з сином залишилися біля воріт. У неї тихо здригну-

лися плечі і сльози покотилися з очей: що чекає доньку вдома?
А донька поїхала. Поїхала доганяти свою трикляту долю.
- Гостювала у матері? А чого так мало? Чи, може, тобі хворий приблу-

да завадив? Хто він? – допитувався Пилип. 
- А Бог його знає. Та він ніяк не міг завадити – дуже хворий. Просто у 

мене ж там Сашко малий, та й роботи багато, свекрусі важко з усім впорати-
ся. Робітників на зиму не наймаємо – нічим платити. Тож треба поспішати, 
а мамо згадали, що ви їдете у Терни – так і швидше, і веселіше буде.
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- І що ж воно за чоловік до вас прибився? У нього хоч є документи?
- Якісь є. За документами він Іван Васильович Семенюта. Ви багато 

їздите, може чули що про Семенюту?
- Та ні, дитино, не доводилось. А він що говорить?
- Нічого. Тільки стогне та щось викрикує, у нього страшна гарячка. Це 

матері клопіт. Але ж не виганяти людину у такому стані на мороз. Хоча 
дядько Федір радив відправити його в Буринь до лікарні. Та якби ж не 
такий холод, і щоб у нього був кращий стан. Сипняк – це не іграшка.

Вже й сонечко зачервоніло обрій, а вони все їдуть. Сніг рихлий і кучу-
гури великі, коні застрягають у них. Він, правда, вже не йде, але хмари 
ще не розійшлися. Вітру також немає, та мороз добряче досипляє. Ірина 
глибше забралася під кожух. Про що вони тільки не говорили, аж раптом 
дядько Пилип ніби батогом цвьохнув:

- А як твій Юхим? Він добре до тебе ставиться? – мабуть помітив 
синець під оком.

- Юхим як Юхим.
А сама не знає, куди очі діти очі, бо соромно признатися, що Юхим 

не тільки ні в гріш її не ставить, а ще й знущається так, що терпіння не 
вистачає, тож і втекла хоч на день до матері, але синочок кличе до себе.

- Я чув, що він хоче наш млин придбати, відремонтувати  його. Це  правда? 
- Не знаю. Він нічого такого не говорив. Та навряд, у нього грошей 

немає. Це хтось придумав.
- Може, ти просто не знаєш?
- Може, й не знаю.
Її взагалі це не цікавило, тому розмова далі не клеїлася. І Ірина, вку-

тавшись мало не з головою, задрімала. Прокинулась, коли коні стали.
- Прокидайся, Іринко, приїхали. Іди собі з Богом.
- Може, зайдете, перегрієтеся, поснідаєте?
- Дякую, Іринко, я на млин. Там і так мабуть уже велика черга. А, може, це 

я один на Різдво без борошна лишився. Ну, дочко, всього тобі найкращого.
- До побачення, дядьку Пилипе. Спасибі, що підвезли. Може, на 

зворотній дорозі заїдете? 
- Мабуть, ні. Поспішатиму додому. 
Ірина пішла на свою вулицю. Ось і їхня садиба. Ворота замкнені. По-

стукала. Обізвалася собака. Постукала ще. Собаки прибігли під ворота і 
почали лащитися. З порога донеслось:

- І хто там собак ґвалтує?
- Це я.
- А, може, підеш, де була? Гадаєш, я маю пускати таку шльондру у двір?
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- Юхиме, не дурій - відчини хвіртку.
- І не подумаю, сучко. Іди до того, з ким була всю ніч.
І він пішов у хату. Ірина стукала ще і ще, аж поки не з’явилася свекруха.
- Де ти, дочко, була? Юхим такий тарарам тут вчинив, перетрощив 

посуд, стільці, лави – справжній погром влаштував, коли довідався, що 
тебе немає вдома.

- Я була у матері. Як Сашко?
- З Сашком усе добре. А ось тобі, я не знаю, що й порадити. Він такий лю-

тий. Щоб чогось поганого не сталося. Тобі краще якийсь час десь перебути.
- Мені якби Сашка побачити.
- Ні, дитино моя, іди до сусідів, доки він переказиться.
Мати пішла до хати, так і не відкривши воріт. Якийсь час Ірина стояла, 

не розуміючи, що діється. Сльози душили її зсередини. Щоб не розрида-
тися під ворітьми, вона повернулась і пішла туди, де й була, як порадив 
Юхим – не подалася по сусідах ганьбитися.

До матері добралася пізно ввечері. Йшла, не усвідомлюючи,  куди йде, 
для чого, чому, що її чекає. Вона й дороги не бачила. Ноги самі нес-
ли її вперед, хоча дорога була важка. Здавалося, сили її залишають, але 
вона піднімалася одна-однісінька серед степу і йшла, інтуїтивно знахо-
дячи дорогу. Сліз уже не було, губи запеклися на морозі. Ніг вона не 
відчувала, але її єство хотіло жити і вона йшла. Падала, піднімалася, 
знову падала, і знову піднімалася. І йшла. Краще б їй отак йти і йти, ніж 
стати перед очима матері і братів. Що вона їм скаже?

- Що трапилося, доню?
- Не пустили мене, мамо, навіть у двір.
- Та як же це так? Вони що, подуріли там? Мало того, що катує тебе, ще й 

у хату не пустив у такий холод? Господи, та що ж твориться у світі білому? 
Мати допомогла дочці роздягнутися, напоїла її гарячим молоком. За-

ставила попарити ноги, щоб дочка не злягла. 
І знову вони сиділи, як і минулого вечора, обнявшись, і тихо плакали. 

Потім із спальні вийшов Микола.
- Що сталося? Чого ви плачете? Ви й чоловіка розбудите. А зачекай, 

Ірино, чому ти не в Тернах?
- Іди, синку, спати, - озвалася мати. - Завтра поговоримо. Іди, іди спати, 

а то й правда всіх на ноги підняли.
- Та я ще й не спав. Ще ж рано. Але якби й спав, то ваш плач почув би. 

Так що трапилося, сестро?
- Завтра буде день, тоді й поговоримо, а зараз облиш її. А ти, Ірино, 

сідай, повечеряй. Я ще й зі столу не прибрала.
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Ірина заперечливо похитала головою і пішла спати. Сльози тихо ко-
тилися з її очей і зникали десь у подушці, аж доки жінка, знесилена 
подіями дня, не заснула кам’яним сном.

На світанку за звичкою Ірина прокинулася рано, але мати не дала 
їй нічого зробити:

- Відпочинь трохи. Ми з Миколою самі попораємося. 
А на тапчані стогнав хворий. Ввечері він щось тривожне швидше відчув, 

ніж почув і зрозумів. І зараз у нього підсвідомо боліла душа, та стогін 
злітав з вуст. Мати заново намочила всі примочки. Він перестав стогнати, 
відкрив очі і окинув незнайому жінку сумним поглядом – мало у неї свого 
клопоту, так ще й він зі своєю болячкою.  Ірина залишилася в ліжку, але 
спати вже не могла. Тяжкі думи обсіяли її з усіх сторін. Якби Сашка забра-
ла, більше не пішла б у ті трикляті Терни. Юхима вона зараз ненавиділа 
лютою ненавистю. Ніколи до нього не повернеться, будь він проклятий.

- Ірино, вставай снідати, - мати підійшла до ліжка, коли в хаті ста-
ло зовсім тихо. – Я ось що надумала: ти залишайся, а ми з Мико-
лою поїдемо у Терни. Поговорю із зятьком. Що він собі думає? Якщо 
немає батька у тебе, то можна знущатись, як йому заманеться? Думає, 
на нього немає ніякої управи? Може, й Сашка заберу.

- Ой, мамо, не стане він вас слухати.
Після сніданку Микола запряг коня, кинув у сани соломи та стару ков-

дру, і мати з сином від’їхали від воріт.
Ірина приготувала обід, заправила лоханку корові на вечерю,  приго-

тувала свиням, час від часу підходила до хворого, який сьогодні спав 
більш-менш спокійно. Поїла його кислим молоком, думаючи, скільки ж 
він не їстиме. Вже дві доби лежить.

По обіді в хату зайшов Федір Олексійович.
- Як наш хворий? – підійшов до нього. – О, ніби спав жар, а якщо не 

спав, то й не підвищився. Дуже добре, що ви його квасом обкладаєте. 
Дивись, Ірино, щоб Іван до нього не підходив, та й сама тримайся 
подалі. Береженого Бог береже. А куди це мати з Миколою поїхали? 
Я бачив, як промчали мимо нашого двору.

- Та в Терни.
- Ти ж тут, чого їм туди їхати? Чи трапилося що?
- Трапилося, трапилося. 
- А що ж?
- Та своє. Свій клопіт.
- Не хочете говорити, я в душу не лізтиму. Нехай завтра зайду до нього, 

- очима показав у бік хворого. – А, може, таки відвезти б його у Буринь?
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- Що ви таке говорите? Як же його, безпам’ятного, з таким жаром 
відправляти? Заметіль втихла, але ж мороз сильнішає, - мовила Ірина, 
зачиняючи за дядьком Федором двері.

- Я, Ірочко, і не підходжу до нього, чого ж дядько Федір весь час го-
ворить, щоб я не підходив, - обізвався Ваня з печі, де він грався, зовсім 
непомітний у хаті.

- Ваню, а ти їсти хочеш?
- Ні, ще не хочу. Он дядько вже два дні нічого не їсть.
- Так він же хворий.
- А довго він буде хворіти?
- А Бог його знає.
- Ото горе звалилося на нашу голову, - по-старечому сказав Ваня з печі.
- Нічого, Іванчику, якось воно буде. Мама ж наша, як той самаритянин.
- А хто такий самаритянин?
- Це чоловік, який врятував життя зовсім чужій людині. 
Ірина почала розказувати братові біблейську притчу, а Іван зліз з печі і 

став на лавці, пригорнувшись до сестри. 
З тапчана почулися якісь слова, серед них Ірина вловила чітко-

чітко сказане: «Лізонько». Вона підійшла, поправила подушку, по-
ложила свіжі примочки і її погляд зупинився на його обличчі: ху-
дорляве, з запалими щоками, з рівним прямим носом, воно таїло у 
собі щось бажане і дуже інтимне. «Господи, - подумала жінка, - та-
кий хворий, а пам’ятає свою Лізоньку». Незнайомець ніби відчув 
її погляд і розкрив очі – світло-голубі під чорними, але вицвілими 
бровами, вони впилися в її обличчя.

- Де я? Хто ви? – але ці очі відразу закрились, і він знову впав у забуття.
- Іра, давай поїмо, я вже зголоднів, а мама приїде пізно.
- А я ж тобі ще коли пропонувала.
У хаті стало зовсім темно. Ірина запалила газову лампу.  Насипала у 

полумисок борщу, поклала туди гречаної каші і вони сіли чи то обідати, 
чи то вже вечеряти. Ірині зовсім не хотілось їсти, але вона примусила 
себе, щоб Ваня не допитувався, чому вона не їсть.

Увечері попоралася біля худоби, а матері все ще не було. Душу охо-
плював неспокій: як там?

І хворий цього вечора був дуже неспокійний. Ірина майже весь час була 
біля нього, тримала, щоб не зірвався з постелі, щоб не впав, поправляла 
ковдру, яка весь час сповзала з нього, міняла примочки. Звернула увагу на 
його руки – великі, але дуже красиві і, незважаючи на те, що знали грубу 
роботу, були наче виточені, а довгі пальці прикрашали великі рожеві нігті.
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Незнайомець весь час ворочався, щось викрикував, ковдра сповза-
ла і сповзала. Він ніби хотів привернути увагу до своїх ніг, рівних і 
красивих, як і руки. Вона їх замотала мокрими від квасу рушниками 
і закутала ковдрою. Хворий ніби вгамувався, але ненадовго. Жінка 
вже зморилася біля нього. Минулого вечора такого не було. Та й не 
вона ж була з ним, а мати.

    

Нарешті вона почула, як відкрилися ворота і сани в’їхали у двір. Ірина 
вибігла з хати. Мати йшла від саней без Сашка.

- Що там, мамо? Сашка бачили?
- Нічого хорошого, доню. Просто він у тебе ненормальний. Такого 

мені наговорив, що я й досі не отямилася. Матюкався, розмахував 
кулаками, кричав, що розчавить і тебе, і мене, всю нашу сім’ю зни-
щить. А Сашка тобі, мовляв, ніколи не бачити. Якої тільки гидоти 
не вилив на мою голову! Господи, яка ж я була сліпа і дурна, коли 
віддавала тебе за нього. Як ти там могла жити? Ні, тепер я не пущу 
тебе туди, навіть, якщо він отямиться і приїде за тобою. Досить! – 
мати обняла дочку.

Вони зайшли до хати і перше, що побачили – хворий був на підлозі. 
Мати швидко роздяглася і вони разом з донькою підняли його на постіль. 

- Увесь вечір кудись рветься. Я від нього не відходила, а вийшла 
– і ось на тобі. 

- Давай, Ірино, стільці підставимо, щоб він не падав. 
- І куди він весь час рветься? Якісь команди викрикує, звав Лізоньку, 

певно, дружину. Був Федір Олексійович. Казав, якщо переживе цю кри-
зу, буде жити. Нам ще тільки цього клопоту не вистачало. На якусь мить 
він був опритомнів і запитав, де він, але тут же знову знепритомнів.  

- Видно, у людини ще більше горе, ніж у нас. Цієї ночі, певно, не за-
снемо, дивися, він знову поривається встати. А жар ніби й не високий, 
або ми вже звикли до його гарячого лоба, - мати відняла руку і поклала 
туди щойно змочену полотнинку.

Вони поставили стільці, поклали на них довгу дошку, а зверху все це 
покрили ватяною ковдрою і рядном.

- Мамо, ви йдіть відпочиньте з дороги, повечеряйте з Миколою. Ви 
ж весь день не їли, там є борщ і каша, а я посиджу біля нього, а потім 
поміняємося.

В цей час у хату зайшов Микола.
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- Ну, Ірино, у тебе й чоловік! Не дай Бог хоча б знатися з такою 
людиною. Як ти з ним стільки жила? Дивуюся твоєму терпінню. Ні, 
тепер уже я його й на поріг не пущу, якщо він, не приведи Господи, 
тут з’явиться. Якось будемо жити, сестричко. Не бідкайся. Дасть Бог, 
і Сашка заберемо у такого нелюда. Я, коли ти розповідала, думав, 
що перебільшуєш, що у тобі говорить образа. А він же гірший Ірода! 
Як він вилаяв свою матір, коли та вийшла до нас, як штурхонув її 
в кімнату, з якою ненавистю гримнув дверима і мало не з кулаками 
кинувся на нас. Добре, що ми були вдвох. Якби мама самі поїхали, 
точно побив би її. І як земля таких носить? Та Бог з ним. Давайте, 
мамо, повечеряємо, та я піду відпочивати, бо наче нічого й не робив, 
а заморився. Та й погано себе почуваю.

Мати занепокоїлась: 
- Щось болить? – відразу ж губами до лоба. – Ні, жару немає. То що ж, синку?
- Певно, стомився, перенервував і змерз, як собака. Хочеться лягти. 

Коня я поставив, дав йому вівса і сіна поклав. Ось ще водички теплої 
винесу, - взяв відро і вийшов з хати.

- Боже, скільки клопоту я вам принесла, мамо. Але ж мені не було 
куди піти, крім вас. Що мені далі робити? Як залишити там Сашка? 
Той же нелюд сина скалічить.

- Якось воно, доню моя, буде. Заспокойся. Житимемо разом і все 
буде добре. Ти ж бачиш, Микола вже справжній чоловік, хоча й не 
дуже хоче господарювати. Тягне його в освіту. От якби Іванко був на 
його місці, та він ще дуже малий. Ну, щось воно буде – не пропадемо, 
як того хоче Юхим. Що ти там наварила, давай будемо вечеряти.

- Я не хочу. Ми з Ваньком не так давно поїли. А що це його не чути? 
Заснув, бідолаха. А вам я зараз насиплю. 

Вона взяла полумисок – і раптом дивний крик:
- Лізонько-о-о, де ти? – чітко пролунало у хаті. Ірина підскочила до 

нього і положила на подушку його голову, та й тримала деякий час. 
Підійшла мати. Зайшов до хати Микола:

- Може покликати фельдшера?
- А що він допоможе? Ліків у нього ніяких немає. Мені, діти, 

здається, що це у нього перелом хвороби: або вона його, або він її. 
Ну, давайте вечеряти, - обізвалася мати. - Хоча і їсти не хочеться 
після таких гостин. Ірино, ти біля нього не сиди, перейди на лаву, 
не дай Бог ще комусь захворіти. А як Ванько?

- Я його весь день не чула – грався собі на печі. - Цілісіньку ніч 
Ірина просиділа на лаві, час від часу куняючи, але чула все, що 
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відбувається на тапчані. Кілька разів давала води. Іноді він зати-
хав, ніби засинав, а потім знову щось кричав, підіймався, поривався 
встати – Ірина була тут як тут.

На світанку мати злізла з печі.
- Іди, дитино, відпочинь, ти всю ніч не спала. Я за ним догляну. 

Здається, він трохи втишився. 
Так Ірина ще більше тижня доглядала хворого. Мати розуміла, що ця 

турбота про хворого – рятівне коло для дочки, вона не встигає думати 
про своє лихо. Кожного дня заходив Федір Олексійович. Якось сказав:

- Хворий ваш зайда житиме. Тільки як він ще віддячить? З виду ніби не-
погана людина. І як він забрів до вас? Та, видно, Бог знає, куди кого посилає.

У клопотах пролетів тиждень. Хворий уже регулярно їв. Жар залишив його. 
Однак чоловік був дуже слабкий, йому було важко підняти голову. Та, слава 
Богу, вже сам хоч нужду справляв, а то ж мати, як з немовлям, возилася. 

Так пройшли й свята – Різдво і Новий рік.
День почав швидко прибавляти. На сонечку інколи капало зі стріхи.
Іван Васильович – так почали звати чужого, потроху вставав і ходив 

по хаті. Поривався й надвір, але довго бути на ногах не міг, вони його не 
слухалися, і він ставав мокрий від напруги.

    

Якось уранці Ірина звично підійшла до тапчана, щоб поправити 
постіль, хворий повернувся до неї, а потім тихо спустився з постелі 
і став поруч на коліна, низько схилив голову. Якусь мить жінка не 
розуміла, що відбувається і відбувається саме з нею. Це була гро-
мовиця, що пронизала її тіло, якесь безумство, відчай і разом з тим 
– блаженство. Їй теж хотілося стати перед ним на коліна. У серці її 
спочатку тихо-тихо і ніжно-ніжно забриніла якась струна, що поро-
дила невідому їй мелодію, а та мелодія народила у ній дзвінку пісню, 
яка не знати як і чому грянула симфонією кохання і сколихнула її з 
голови до п’ят. Але вона тільки усміхнулась до нього зі словами:

- Ну що ви? Встаньте. І зараз же у постіль.
Він піднявся:
- Ні, ні, ні. Я вдячний вам за все. Ні, це не те, що я хотів сказати, - 

я боготворю вас за все, що ви зробили. Ви повернули мене до жит-
тя. Я не все пам’ятаю, що зі мною було у ці дні, але все розумію 
душею і серцем. Я ж кожної ясної миті бачив ваші очі, що благо-
словили мене, вдихали у мене бажання жити, бажання перемогти 
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хворобу, хоча б для цієї ось миті вдячності вам за ваші недоспані 
ночі, за ваші ніжні руки.

Він взяв її руки у свої і поцілував спочатку одну, а потім другу, і підняв 
на неї очі. Цієї миті вони не знали, що значила та зустріч їхніх очей. 
Вони ще не розуміли, що це кохання – всеосяжне, всепоглинаюче.

- О ні, Іване Васильовичу, ви маєте бути вдячним моїй мамі, а не мені. 
Це вона відчинила вам двері того холодного страшного вечора і зго-
дилася залишити вас у своєму домі такого хворого, коли навіть Федір 
Олексійович вимагав відправити вас у Буринь. 

- Та ваша мати послана мені самим провидінням. Сам Бог послав її. Я 
б замерз тієї ночі десь у снігу, якби вона не відчинила двері. Я пам’ятаю, 
що в мене вже не було ніяких сил, вони залишили мене, коли я дійшов 
до свічника у вашому вікні. Далі я нічого не пам’ятаю.

- Федір Олексійович говорив, що у вас був дуже важкий сипняк і що ви 
сам його ускладнили тим, що невчасно лягли у постіль, йшли хуртови-
ною, коли треба було лежати в теплі. Та, дякувати Богу, вже все позаду. 
Я дуже рада за вас. Ось окріпнете трохи та й підете, куди йшли. Ви ж 
пам’ятаєте, куди йшли? І як ви опинилися у Черепівці? І для чого? Адже 
роду тут у вас немає ніякого.

- А ви що - дізнавалися?
- Так.
- Мене, пам’ятаю, з Бурині послали у вашу Черепівку полагодити 

млин. У вас же є млин у селі? Чи це мені примарилось? 
- Не примарилось. У нас є млин, але він більше року не працює. Там 

щось у паровій машині зламалося.
- Значить, не примарилося. Значить, щось пам’ятаю.
- А сам ви звідки?
- О-о. Я насправді здалеку. З-під Уралу. Хоча родився у Гуляй-Полі, і 

батько мій звідти. Та за Столипіна вони поїхали на нові землі і нас, 
дітей, вивезли. Тож як почалася революція, ми були у степах під 
Барнаулом. А ще під час війни з німцями мене забрали на фронт, 
де я й навчився розбиратись у машинах, а коли воювали з біляками, 
потрапив у партизанський загін Чапаєва, де більше працював 
механіком, ніж воював. Потім подався до батьків. Коли добрався 
до Барнаула, застав там одну маму з найменшим братом Федором, 
який зараз у Гуляй-Полі. На Поволжі і в Приураллі лютували голод 
і чума. Тож усі мої брати – Олексій, Микола, Єгор, Антон, а також 
сестра Мотря, всі кудись виїхали. А старша сестра Василина ще до 
революції вийшла заміж за англійця і виїхала за кордон. Дома були 
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лише мама і Федя. У них зовсім не було чого їсти. Я запропонував 
їхати на Україну, у рідне Гуляй-Поле. Там багато родичів і не було 
голоду. Мама їхати відмовилась, а Федю відпустила. Я його зали-
шив у родичів, поки десь влаштуюся на роботу. Доля мене закину-
ла у Курськ, а звідти у Буринь, а вже з Бурині потрапив до вашої 
Черепівки. Так і промайнув минулий рік, а далі ви знаєте.

- Багато ви світу побачили.
- Багато і світу, і людей, і горя, і сліз, і смертей. Я мав велику родину 

і власну сім’ю, а зараз сам, один, і в чужих людей. А де мої рідні – не 
знаю, а може й не хочу знати.

- Зараз у багатьох долі складаються не так, як бажалося.
Вона повністю опанувала свої почуття, що було вибухнули в ній і 

спокійно розмовляла з чужою, так, чужою людиною. 
- У нас тут теж таке робилося, що хай Господь Бог боронить, щоб по-

вернулося: не знали, хто буде у селі вранці, чи візьмуть наші хати, чи 
не вб’ють ще когось із сусідів, або й нас самих. Адже залітали і білі, і 
червоні, і зелені, і петлюрівці, і денікінці – від усіх були одні кривди. Та 
той йому, не будемо про це. Я така рада, що ви піднялися на ноги, що 
скоро у вас все буде добре. Що відшукаєте своїх рідних і власну родину. 
Після всього пережитого ви заслуговуєте на гарне життя і на щастя.

- Так. Я дуже вдячний вам і вашій матері. Хороша вона у вас. Та й 
хлопці непогані. А розкажіть мені про себе. Я дещо вловив із ваших 
розмов, але не можу все пов’язати. Ви заміжня?

- Так. Я заміжня.
Його ніби щось ударило, ні, не по голові, а в самісіньке серце, він 

ще не розумів, що це. 
- У мене є син Сашко, якого ще треба забрати у чоловіка, бо я пішла від 

нього, пішла саме в той день, коли доля привела вас у нашу хату. Тоді я 
на годину раніше за вас зайшла сюди.

Йому ніби відлягло від серця. 
- Наступного дня пішла в Терни, до сина, але чоловік мене й у двір 

не пустив. Мені соромно вам розповідати, чому я пішла від нього. 
Поїхали мама з Миколою, так він і їх вигнав і ледь не побив. Чекаю 
тепла, поїду ще раз за сином, бо негоже дитині жити без матері, та 
ще й з таким батьком. 

Ірина й не помітила, як розповіла йому все своє життя з Юхимом, як 
мати видала її за нього, як батрачила на нього з ранку до ночі, як він зну-
щався над нею, а вона терпіла, боялася людського поговору.

Іван Васильович слухав уважно, не зводячи з неї співчутливого погля-
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ду, а потім пригорнув її і поцілував у голову, як малу дитину. Вона ледве 
стрималася, щоб не заплакати.

- І як у нього руки піднімалися бити вас, як повертався язик лаяти? 
Мені чомусь здається, що ви добра, сердечна людина. 

- Як добре, що ви вже можете сидіти і говорити, - з’явилася на порозі 
мати, несучи з льоху огірки, квашену капусту. – Он уже у печі і картопля 
спеклася, зараз поласуємо з квашеною капусточкою і огірочками. Давай, 
Ірино, накривай на стіл. Сьогодні й Іван Васильович сяде до столу. Чи не 
так? – звернулась Євдокія до нього.

- Так, так. Доки ж їсти у ліжку? Ви й так поповозилися зі мною. Спасибі 
вам за все, дорога Євдокіє Семенівно, - і він низько вклонився їй. – Я й 
не знаю, як віддячити вам за доброту і ласку.

- Та хіба ж я сама за вами доглядала – Ірині треба дякувати. Це вона 
ночі висиджувала біля вас. Та Федору Олексійовичу.

    

Дні спливали за днями. Іван Васильович повністю оговтався. Вже й 
у дворі порався і щось майстрував: двері у корівнику підігнав, бо не 
прикривалися, цямрини на колодязі поприбивав - сам собі знаходив 
роботу. Вже й на млин сходив. Домовився, що через два дні вийде на 
роботу. Добре, що не спалили всього його одягу. Правда, від праски 
Євдокії шкірянка трохи порвалася, але її ще можна було одягти, до 
тепла протримається, думав Іван.

Якось прокинувся зранку, але чекав, коли Євдокія Семенівна пішла 
поратися у двір. Тоді встав, умився, почав одягатися.

- Ну що, сьогодні на роботу? – обізвалась Євдокія, ставлячи відро з 
молоком на лаву. – Господи, благослови його, - вона перехрестилася до 
ікон. – Ось зараз поснідаємо та й ідіть з Богом.

- Ірино, Миколо, Іванко, вставайте, бо вже всі встали, - а сама поста-
вила на стіл два полумиски: один для своєї сім’ї, другий – для Івана 
Васильовича. Дістала з печі великий горщик квасолевої юшки, накроїла 
хліба, поклала його, як святиню, на чистий рушник посеред столу, по-
ставила чашки, налила молока. Тим часом за стіл сіли всі, крім Івана 
Васильовича. Він був якийсь пригнічений і зніяковілий. 

- А ви чому не сідаєте? – спитала Євдокія.
Він переминався з ногу на ногу, не знаючи, що сказати.
- Сідайте, сідайте. Вам треба добре підкріпитися, бо ж сьогодні такий 

день - вперше йдете на роботу.
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- Мені ніяково сідати. Я й так вам стільки клопоту завдав. Мабуть, 
пора і честь знати, а не зловживати вашою добротою. Треба десь і ку-
ток собі шукати. А, може, ви дозволите у вас хоч до тепла пожити? – 
спитав без особливої надії. 

- Та воно й тісно у нас. Ось і дочка повернулася додому. Та і тапчан – 
моє ліжко, бо на піч мені вже не дуже з руки лазити.

- Отож і я так думаю. Але мені від вас чомусь нікуди не хочеться йти. 
Я згоден і тапчан віддати, згоден під піччю жити, аби тільки у цій хаті. 
Може, якось помиримося?

- Ну хіба що справді будете спати під піччю, – тихо розсміялася жінка, 
- а зараз сідайте до столу. Якось помиримося, - вона знову засміялася.

Він сів і погляд його впав на Ірину. Вона теж дивилася на нього, але 
коли погляди їхні зустрілися, відразу ж відвела очі. Над столом на-
висла незвична тиша. Чутно було лише легкі удари дерев’яних ложок 
то в юшку, то в полумисок.

Після сніданку Іван Васильович вийшов у сіни, там висіла його 
шкірянка. Слідом вийшла Євдокія.

- Ви що, у цій шкірянці по такому холоду та після такої хвороби? Та й 
на цілісінький день зібралися? 

Він стояв, не знаючи, що йому казати, а Семенівна відчинила скриню, 
що стояла у кутку і служила тут за стіл, дістала звідти кожух. 

- Ось, одягайте. Може, він не зовсім пасує вам, зате я спокійна, що ви 
не застудитесь. А то бігаєте у цій куцафейці. Вдома ще куди не йшло, 
можна й у вашій шкірянці, тут хата близько, а на млині тепла немає. 

Вона накинула кожух йому на плечі.
- Я думала великий буде, а він ніби завжди сидів на цих плечах. Видно, 

ви з моїм чоловіком однакової статури. От і добре, - оглянула кругом. 
– Ще й шапка, одягайте, - відійшла вбік, милуючись чоловіком. - Ну, 
чим не козак?! - Він замарився. – Ану, діти, гляньте, чи можна нашому 
Іванові Васильовичу ось так на роботу йти?

 У двері висунулося три голови. 
- Ну й здорово, дядьку Іване, - першим оцінив його вигляд Іванко. 
Ірина глянула і таким рідним у батьковому кожусі і шапці здався їй цей 

чужий чоловік. «Мабуть, тому що батька нагадав», - подумала. 
- То з Богом! 
Євдокія відкрила сінешні двері. Так Іван Васильович пішов від них на 

роботу в перший раз. 
- Мамо, я думав, що батьків кожух мені буде, - озвався Микола, коли 

той зник за воротами. - Мій уже дуже зносився.
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- Нічого, синку, може, якось спроможемось, і тобі нового кожуха ку-
пимо на осінь. Продамо теличку, щось із збіжжя - дивись, і буде тобі 
обнова. Не можна ж чоловіка випхати з хати напівголого. Іди, повикидай 
гній, бо я тільки позгортала його і в свині, і в Лиски.

Роботи в господарстві вистачало на всіх. Тільки малого Іванка всі 
жаліли, але і йому була робота: дрова заносив, курей годував, сніг 
викидав – усе вмів. 

Вечорами сиділи пряли. І сьогодні мати вила нитку на грубіше полот-
но, а Ірина – тонку на сорочку. І обидві прядки дружно крутили колесами. 
Микола з Іванком у дворі розпилювали колоду на дрова. Воно й виста-
чить дров до весни, але нехай не валяються під ногами. Склали нарубані 
дрова на місце, звідки вже вибрали. А як зовсім стемніло, сиділи всі за 
столом і розмовляли про те, про се. Аж ось у вікно постукало.

- Я відчиню, - скочив Ваня з лави і вже з сіней було чути:
- Як вам працювалося першого дня?
- Я ще толком і не працював, - сказав Іван Васильович, заходячи в хату. - 

Оглянув млин, знайшов поломки, трохи вигріб сміття - так і день пройшов.
Біля порогу скинув кожух і шапку, та не знав, куди їх покласти. Виру-

чив Ваня - забрав усе це і повісив у сінях.
- Семенівно, то можна, я буду у вас, як вдома? Бо мені ніяково без ва-

шого дозволу. Я ж уже не хворий. 
- Та куди ж тебе дінеш? Залишайся до тепла і будь як вдома, - чомусь 

перейшла на «ти». – А там, що Бог дасть.
- От і добре. А то я більше про житло думав, ніж про роботу. Коли почну 

заробляти, за все розрахуюсь. Тільки ж і від столу мені не відмовляйте, 
бо де ж я столуватимуся.

    

Так і зостався Іван Васильович у цій сім’ї – зовсім чужий, а ніби 
рідних зустрів. Він швидко налагодив роботу млина, незабаром вся 
Черепівка молола зерно на своєму млині. Він і крупорушку налаго-
див, тож потяглися на млин і з навколишніх сіл. Вдома Васильович теж 
старався важку роботу зробити сам або з Миколою. З Іриною уникав 
залишатися наодинці – щось стримувало його, хоча душа аж кричала, 
так хотілося хоча б поговорити з цією жінкою. Зате з матір’ю і Ванею 
вони говорили про що завгодно. Микола ж спочатку сторонився його, 
а потім повів себе з ним, як із старшим братом. Хлопці гордились, що 
у них з’явився такий сильний і авторитетний друг.
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З кожним днем сонечко пригрівало все більше і більше. Всі почали го-
туватися до весни. Десь у середині березня заносили у тепло картоплю, 
ту, що тільки сніг з землі – її у землю. Ірина і собі полізла у льох, аби 
підняти кілька відер картоплі та поставити під лаву – хай вигрівається. 
Решту піднімуть перед посадкою і вигріватимуть на сонці. Ірина винес-
ла два відра і спустилася знову, та коли почала підніматися, зачепилася 
за дошку сходинки і покотилася з картоплею вниз.

Встати сама не змогла: якось невдало впала, мабуть, підвернула ногу. 
Почала кликати на допомогу, але її ніхто не чув. У цей час у двір зайшов 
Іван Васильович, уже й двері у хату відчинив, аж чує крик: «Мамо-о, 
мамо-о-о». Прислухався: кричала Ірина, кричала десь з льоху. 

Біля відкритих дверей побачив розпростерту Ірину, яка силкувалася 
піднятись, але не могла. Він підняв жінку і швидко заніс її до хати. Ірина 
так міцно обхопила його шию, що він не міг зразу опустити її на ліжко.

- Що болить? Де болить? 
Їй здавалося, що нічого не болить і вона мотнула головою: чи то нічого 

не болить, чи то не знає, що болить. Схоже, він зробив би все, якби й 
справді у неї нічого не боліло. 

- Ану, ставай на ноги.
Жінка спробувала встати, спершись на його плече, але відразу сіла.
- У мене дуже болить нога. Мабуть, я її зламала. 
Він обмацав усю ногу – перелому ніби немає, а потім з силою смикнув 

її. Ірина скрикнула. Як їй здалося, у нозі щось хруснуло і стало легше.
- Я покличу Федора Олексійовича, нехай гляне.
Він вийшов на вулицю, а їй так хотілося, щоб він побув біля неї. А 

якби вона знала, як цього хотілося йому! Але внутрішній супротив був 
сильніший від емоцій, що переповнювали його.

Олексійович оглянув ногу, покрутив її. Ірина кривилася, проте не крича-
ла. Біль був, але не такий, як у льоху. Вони вдвох поставили жінку на ноги. 

- Можеш іти? – запитав Олексійович. 
Ірина за їхньої підтримки пішла.
- Нога ціла, іти можу. А ось дихати боляче – болить у спині. 
Фельдшер оглянув жінку. Там був добрячий синяк, але ніяких ознак 

перелому він не знайшов. 
- Переломів ніде немає. Можливо, де тріщина. Але мені здається, ти 

просто добряче забилася. Зараз покладіть холод, а на ніч - компрес з 
горілки на спину і на ногу. Ти, Іринко, молода, скоро бігати будеш. Та 
кілька днів доведеться полежати. Дайте якусь полотнину, а краще хуст-
ку, щоб ув’язати ногу тугенько – швидше у норму прийде. 
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Іван знайшов якусь хустку, Олексійович забинтував нею ногу. 
- Іринко, і треба ж було тобі лізти у той льох?
- І не кажіть. Скільки там тієї картоплі? Хіба ж я не зміг би витягти?
- Та мені не важко було. Просто зачепилася за дошку на сходинці – 

вона там трохи вигнулась. Я й бачила, але забула.
- Думаю, все буде добре. Головне – переломів немає. Якщо щось 

буде турбувати, покличете. Вище ніс, красуне. Ну, добре. Я піду. За-
лишайтеся здорові.

Федір Олексійович зачинив за собою двері.
А Іван Васильович змочив невеликий рушник у холодній воді, хотів 

покласти на спину, але зупинився – не знав, як це зробити. Ірина 
сама приклала холод на стегно, а потім заголила спину і він тремтя-
чими руками поклав холодне до синяка на спині, яка вразила його 
правильністю ліній. Йому так захотілося погладити цю спину, а ще 
якась сила штовхала поцілувати синяк, та щось стримувало, а в вухах 
зазвучало: «Я заміжня». Він приклав холод, уклав її зручніше і, боя-
чись залишитися з нею наодинці, швидко вийшов з хати. Пішов у са-
рай. Знайшов сокиру, цвяхи і спустився в льох. Знайшов ту кляту схо-
динку і все відремонтував. І тут чомусь згадав свою дружину, донечку 
Лізу, як він приїхав з фронту додому, а дружина вже з іншим. Побачив 
Лізу – гарненьке дівчатко. Покликав її, але вона не пішла до нього, а 
побігла до чужого чоловіка, а той підхопив її на руки і підкинув дого-
ри. Ліза весело розсміялась. А йому стало нестерпно боляче. 

«Це вже назавжди відрізаний шматок», - подумалось тоді. Він кру-
то повернувся і, не сказавши ані слова, побіг, щоб ніколи й не зга-
дувати. Ні дружину, ні доньку - так йому було гірко. А це чомусь 
згадав, та вже як зовсім чужих людей, навіть у душі не заболіло. В 
окопах, він молився за них, а зараз це чужі люди.

А ось там, у кімнаті, лежить чужа жінка, але така близька і рідна. Вид-
но так мені на роду написано – чужі жінки для мене.

- Що трапилося? – перервала його думку Євдокія. – Я була у Параски, 
коли зайшов її син і каже: у вас щось трапилося. Ваш квартирант повів 
до вас Федора Олексійовича.

- Вже все добре. Я саме прийшов з млина, коли чую крик. До льоху, а 
там Іра лежить і встати не може. Добре, що мав вільний час і прийшов 
додому, а то б ви й не підняли б її з льоху.

- Так що ж трапилося?
- Ірина спіткнулась і впала. Дуже забилася. Хвалити Бога, 

переломів немає.
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- Я ж ту сходинку бачила. Все забувала сказати Миколі, щоб полагодив.
- Не турбуйтесь, я вже все зробив. Ще збирався зібрати картоплю, 

що Іра розсипала.
- Та нехай, синку, я сама приберу.
- Ні-ні. Ви краще ідіть до дочки: може, що треба.
Він пішов у сарай, поклав сокиру, а потім опустився у льох і підібрав 

картоплю, заніс у сіни, а сам зайшов у хату. Мати саме допомагала Ірині 
перейти на своє ліжко. Він підхопив її на руки і відніс у другу кімнату.

- Ой, спасибі тобі, моя дитино. Тебе справді сам Бог послав.

    
Дороги добре стряхли. Уже можна було їхати в Терни. Ірині тільки 

б сина забрати, а решта – пропади воно пропадом. Вона перегово-
рила з матір’ю і вирішила їхати завтра зранку. Микола запряг коня, 
поклав у віз сіна, постелив ряднину і виїхав за ворота. Мати крізь 
сльози благословила дочку. Микола запропонував своє товариство, 
але сестра поїхала сама. Івана Васильовича вона в цю справу не 
посвятила.Тепле лагідне сонечко заспокоїло її, а веселий вітерець 
ніжно пестив обличчя і їй здалося, що це рученята Сашка торка-
ються її щік. Вона так за ним скучила! Цього разу вона обов’язково 
забере свого синочка. 

З таким настроєм Ірина їхала яскраво зеленим полем, що простирало-
ся за Черепівкою. Тут не так далеко і їхати. Скоро вона обійме свою кро-
виночку. Ірина стебнула легенько Гнідка – кінь пішов швидше. А в неї в 
голові, як у калейдоскопі, одна думка змінювалась іншою і десь з-поміж 
них винирнув образ Івана Васильовича, але тут же зник, бо зараз вона не 
здатна була думати ні про кого, крім Сашка. Як же її зустрінуть Терни? 
Чи буде Юхим дома? Господи, хоча б його не застати, тоді вони зі све-
крухою швидко домовляться.

Нарешті попереду замаячили Терни. Он і вулиця, що веде до хати 
Крупських. А ось і ворота, відкриті навстіж. Ірина якусь мить вагалася 
заїжджати на подвір’я, а потім ще й коня пристебнула і залетіла у двір. 
Скочила з воза, направилась до хати. Її ніхто не зустрів на подвір’ї, ніхто 
не вийшов назустріч, коли вона зайшла у хату.

- Є тут хто? – Відповіді не було. - Тут є хто? 
З кімнати вибіг Сашко і кинувся до матері:
- Мамо, мамочко, - його рученята зімкнулися на шиї.
- Ріднесенький, - вона вкрила поцілунками його личко.
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- Донечко, рідна! Ой, боже! – заголосила свекруха. – Ой, що ж воно буде?! 
Зараз повернеться Юхим, він так грозився, що я боюсь за тебе, Іринко.

Стара припала до неї, здригаючись від ридання.
- Я приїхала за Сашком.
- Так бери його і швидше зникай з двору.
Та було вже пізно: Юхим заїхав у двір на бричці і зразу ж вскочив у хату:
- А це ти, шльондра!
Він вирвав з її рук Сашка, хлопчик різко закричав:
- Мамо! Я хочу до тебе.
Але Юхим штовхнув його до іншої кімнати і запер на гачок. Хлоп-

чик кричав за дверима, свекруха плакала, обхопивши Ірину, а Юхим 
стояв посеред хати як розлючений звір з високо занесеним над голо-
вою скрученим батогом: 

- Ти чого приїхала? Що ти тут забула? Скриню свою порожню 
приїхала забрати?

- Юхиме, вгамуйся. Я приїхала за Сашком – негоже дитині рости без матері.
- Он як! Цього ти ніколи не матимеш. Син мій.
- Та ні, Юхиме, син мій.
- А, так! Так ось який він твій син.
І з усієї сили оперезав її батогом. Та Ірина не злякалася. Вона 

кинулася до дверей, за якими кричала її дитина, скинула гачок і 
хлопчик опинився у неї на руках. Вона хотіла вибігти з ним з хати, 
але Юхим був сильніший. Він забрав у неї сина, а її так штурхонув 
у спину, що вона мало не впала аж у сіни. Хлопця Юхим залишив у 
хаті і зачинив за ним двері, а сам виштовхав Ірину з хати. Зачинив за 
собою сіни, ще й двері на кілочок закрив. Це щоб мати не вийшла. 
Сам же накинувся на Ірину:

- Ах ти ж сучко! Як ти посміла приїхати сюди? І збрело ж у твою при-
шелепувату голову, що я віддам тобі сина.

Вона підійшла до нього впритул, схопила батіг і рвучко висмикнула. 
Недовго думаючи, вона оперезала батогом Юхима. Якусь мить той стояв 
приголомшений, а коли знов кинувся до Ірини, вона була вже за ворота-
ми. Від сусідів почувся голос:

- Добрий день, Ірино. 
То були Галя і Дмитро, але жінка нічого не чула і не бачила: у вухах 

стояв крик сина і вона гнала коня, ніби втікала від цього крику, але 
його «Мамо-о!» гналося за нею і било у саме серце. Вона виїхала 
за село і зупинила коня. Що ж це я роблю? Чому втекла? Чому не 
забрала Сашка? Невже злякалася того ірода? – вона ще думала так, 
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коли почула тупіт коней - Юхим мчав за нею. Вона не ворухнулась. 
Ось бричка Юхима поряд з її возом. Ось він чорним круком навис над 
нею. Але їй було нестрашно. Зовсім нестрашно. «Мамо-о!» - стояло у 
вухах і в серці, а Юхима ніби і не було. Він, мабуть, це відчув:

- Давай поговоримо. Тільки знай: Сашка я тобі не віддам. Але ж він так 
кричить. Якщо хочеш, щоб син ріс з матір’ю, повертайся, заспокой його і 
живи у моєму домі. Бо я теж жива людина, не можу чути, як він кричить 
за тобою. Я б ніколи так не принизився, якби не його дикий крик. 

Все це Юхим випалив над нею на одному диханні, а на останніх сло-
вах його очі потупилися в землю.

Ірина скочила з воза, підбігла до брички, схопила його за грудки і 
силою стягла на землю:

- Ні, Юхиме, у твоєму домі я жити не буду! Досить! А сина заберу, 
хіба вб’єш мене. То вбивай зараз – інакше я хлопчика тобі не залишу. 
Подивися на себе, - вона з огидою відштовхнула його. - Хіба ти батько? 
Горілка і злоба убили в тобі все людське. Та і я вже не та дівчинка, що 
переступила поріг твого дому кілька років тому. Ні! І ти вже ніколи не 
будеш збиткуватися ні наді мною, ні над моєю дитиною. Ти залишишся 
зі своєю улюбленою пляшкою. Це твоя найкраща коханка, ні, сивуха – це 
єдина твоя справжня любов. Тобі не можна мати дітей.

Вона з презирством глянула на нього, і він відчув це презирство. Та 
Ірина вже скочила на воза, не давши Юхимові опам’ятатись, і, стьоб-
нувши коня, поїхала додому, правда, без Сашка, крикнувши наостанок:

- Чекай! Я скоро повернуся! Обов’язково повернуся за Сашком!
Юхим не погнався за нею, але довго стояв і дивився їй вслід. 
«Що це з нею? Хто її підмінив? До біса! Але ж яка вона гарна! Юхиме, 

ти що раніше не бачив, яка вона вродлива?!»

- То що, дочко, і цього разу без Сашка? – зустріла її біля воріт 
мати. – Що там? 

- Та що? Все одне і те ж. Налетів Юхим і не дав сина. Але я все одно 
заберу його.

На гуркіт воріт з хати вийшли Микола та Іван Васильович. Коли Іван 
побачив, що Ірина повернулася, серце забилося так, що він ледве впо-
рався з собою. Такого від себе не чекав. Він довідався, що Ірина поїхала 
у Терни за сином, але боявся, що вона не повернеться: там же її чоловік 
і дитина. А він хто? П’яте колесо до воза. Чужа людина, що тимчасово 
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живе у їхній хаті. Але підсвідомо він усім своїм єством подався до неї, 
та тут же й зупинився:

- Що, не віддав тобі чоловік сина?
- Не віддав.
- А давайте завтра поїдемо разом і я заберу його.
- А ви хто такий, щоб Юхим віддав вам сина? Він – батько, а ви хто? – 

зі злом запитала Ірина.
- Я? – він весь знітився від цих її слів. – Я просто хочу допомогти 

тобі. Не гнівайся.
Він і не помітив, що знову говорить на «ти».
Ірина з матір’ю пішли до хати, а хлопці залишилися біля возу.
- Ви правильно сказали. Треба поїхати до того чортового Юхима і за-

брати малого силою, якщо не віддасть по-доброму, - заговорив Микола.
- А Ірина ж як?
- Та вона тільки й чекає нашої допомоги, хоча вранці не захотіла, щоб 

я з нею поїхав. А даремно. 
- От бачиш. Тут щось інше треба робити. А Юхим і Іра тільки вінчані? 

У сільраді не розписувалися?
- Ні, а що?
- Та нічого. Думаю тут своє.
Наступного дня на роботі Іван тільки й думав, як допомогти Ірині, і не 

раз ловив себе на тому, що сам собі бреше. Думав, як сказати їй, що вона 
найкраща в світі жінка, що він без неї як сирота, він без неї безпомічний 
як щеня, викинуте на смітник.

«Ні, в такому стані нічого вирішувати не можна. Треба неодмінно 
заспокоїтися». Але думки стали непідвласні йому, і тіснилися в голові: 
«Ти ж почуваєш себе поряд з нею справжнім орлом. Але чому кожного 
разу тікаєш від неї. Чому сили залишають тебе? Чому боїшся сказати їй, 
що любиш? Та ти боїшся в цьому зізнатися навіть самому собі». 

Він прислухався до себе і до млина. У млині щось застукотіло не так, 
як треба. Раптом він зупинився. Зупинились і думки Івана. Треба було 
розібратися, чому зупинився млин.

- Ага, он воно що. 
Він швидко ліквідував поломку. Це було нескладно. Складніше, на-

багато складніше розібратись у своїх почуттях. Ні, не в почуттях – 
у своїх воланнях, у своїй боязні, що Іра скаже «ні». Цього «ні» він 
може не пережити: надто далеко зайшов у своїх мріях. Так, він живе 
мрією і казкою. А потім? Що буде потім? Як він зможе жити без неї? 
З цими думками й вирушив додому. Сьогодні трохи раніше, бо не 
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було роботи. Якби не поломка, то вже давно був би дома. Він при-
йшов, коли всі зібралися за столом.

- Ви що, Іване Васильовичу, відчули, що ми тільки-но сідаємо обідати? 
Всі разом і пообідаємо, - поставила на стіл ще один полумисок мати. 

А Ірина кроїла хліб, пригорнувши паляницю до грудей, а потім 
клала скибки на рушник. Тут же стояла солянка і нарізана цибуля. 
Микола любив її з першою стравою, та й Іван Васильович уже не 
міг обійтися без цибулі.

- Що, не гірка цибулька? Ви вже не плачете? Ви ж говорили, що не 
любите цю гіркоту, пам’ятаєте? А тепер он як вона вам смакує, - пожар-
тував Микола.

- Я навіть не думав, що це так смачно. У нас мати ніколи не подавала 
до столу цибулю.

Далі розмова не клеїлася. Після обіду Ірина прибрала зі столу, і вони з 
матір’ю пішли тикати в землю ту ж таки цибулю, яку дуже любили. Зго-
дом Іван Васильович також вийшов у двір і, не знайшовши собі ніякої 
роботи, заглянув на грядку.

- От і помічник прийшов, - обізвалась Євдокія. - Іди, синку, на мої ряд-
ки, цибульку ж любиш, а я якийсь рядок моркви посію.

Вони залишилися вдвох з Іриною. Працювали мовчки, а коли підійшли 
до відра набирати у сита посадкову цибулю, погляди їхні зустрілись.

- Ірино, чому ти ніби уникаєш мене, ніби боїшся?
- Та ні, то вам здалося.
- Ні, не здалося. Коли був хворий, ти не відходила від мене. Все щось 

розповідала, а зараз, буває, за цілий день і словом не обізвешся. Можли-
во, я в чому завинив?

- Ну що ви, Іване Васильовичу? Я з вами говорила б і говорила, та 
боюся набриднути. А зараз взагалі ні про що говорити не можу, крім 
Сашка. А це вам не зовсім цікаво. Я ж розумію, що це мій клопіт.

- Ти що, Іро, мені цікаво, який твій хлопчик, що він уже вміє. До речі, 
скільки йому років?

- Скоро чотири. І я не бачу його вже чотири місяці, тож не знаю, 
що він зараз уміє. Думаю, чогось навчився без мене. Там бабуся 
хороша і дуже любить малого. А батько... Та ви вже знаєте, який 
той батько. Сказав, що ніколи не віддасть мені сина. Але я його так 
чи інакше заберу. Бачили б ви, як він рвонувся до мене, як кричав 
«Мамо-о!» У мене і в думах, і в серці до цього часу стоїть той ди-
тячий крик.

- Я допоможу тобі бути з сином.
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- Як? Юхим просто так хлопчика не віддасть, а йти жити в його 
хату, як він мені запропонував, щоб бути з сином, я не хочу. І що ро-
бити не придумаю.

- Давай разом подумаємо. Ти з Юхимом не розписана в сільраді? Лише 
вінчана, так? То ж давай підемо до сільради і розпишемося. І я, вже як 
твій законний чоловік, поїду за сином. Ми його заберемо.

- Хіба так можна? Чи це ви так жартуєте?
- Ти що, Іринко?! Якби ти тільки знала, який би я був щасливий, коли 

б ти погодилася стати моєю дружиною.
- Не говоріть так. У вас же є дружина. А потім, я вас дуже поважаю і 

тому вам не слід так жартувати зі мною.
- Іринко, я не жартую. А дружини насправді у мене вже давно немає. Вона 

знайшла собі іншого. Та щоб ти знала, для мене зараз немає на світі жінки 
кращої і дорожчої за тебе. Якби ти могла заглянути у моє серце, то зрозуміла 
б, що ти для мене значиш. Мені важко і боляче стримувати свої почуття, по-
чуватися непотрібним тобі. Як я боявся, що ти не повернешся з Тернів. Як я 
ревную тебе до Юхима! Хоча й добре розумію, що не маю на це ніякого пра-
ва. Коли ж ти приїхала додому, я думав, що здурію від щастя. Я боявся видати 
своє почуття, боявся, що ти відштовхнеш мене. Та мені все одно болить те, 
що тобі болить. Хоча боявся і зараз боюся, що моя любов тобі ні до чого.

- Боже, невже це все правда? 
Вона глянула на нього і побачила в його очах таку глибоку любов, таку 

ніжність і відданість, про яку і мріяти не могла.
- Іринко, кохана, будь моєю дружиною. Все, що я можу, я віддам тобі, - 

він дивився на неї, а у самого ноги стали ніби з вати і серце десь упало: 
що вона скаже? А вона мовчала, приголомшена його зізнанням.

- Ну, скажи ж що-небудь, Іриночко, не мовчи, не вбивай мене цим 
мовчанням.

- Я вас теж люблю. Люблю з першого дня. Але боюся про це сказати 
не лише вам, а й собі.

- Люба, кохана, - він пригорнув її до себе. - Невже це правда? Невже це 
не сон? Невже ти мене любиш? 

- Це не сон, це наяву, Іване Васильовичу. Але я так боюся довіритися, 
розчаруватися. Вже була заміжня, була. Хай йому грець! Я вже народила 
двох дітей.

- Люба моя! Так у тебе не один син? Ще є діти?
- Ні, один. Донечку той п’яний дурень придушив ще крихіткою.
- Як? То він ще й Сашка придушить.
- Ні. То було уві сні. Він сонний поклав на неї руку і донечка задихну-
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лася. Я в цьому теж винна, не поклала дитя у колиску.
- Скільки ж горя впало на твої плечі?! Кохана, забудь все погане. За-

будь. Налаштуйся на все добре. Ти ще будеш щаслива. У мене теж є 
донька, але мати знайшла їй другого батька. Я вже, здається, про це го-
ворив. Моя Лізонька стала для мене чужою – так її виховала мати. З 
фронту прийшов – ні дружини, ні доньки. Обидві побігли до нього, а не 
до мене. Було боляче, але, мабуть, так треба було, бо інакше я не зустрів 
би тебе, зоре моя кохана, - він покрив її поцілунками.

    

Через кілька днів вони розписалися в сільраді, але матері нічого не 
сказали. А вона, ніби щось відчуваючи, по-особливому усміхалась до 
Івана Васильовича. Днів через два він сказав:

- Мамо, ми з Іриною одружилися. Ви не проти?
- Як?
- Просто ми любимо одне одного. Розписались у сільраді і, щоб вам 

про це першим не сказав чужий, говорю я, бо Ірина боїться, що ви бу-
дете сварити нас. Не сваріть, будь ласка: вона ж найкраща жінка, яку я 
зустрічав, і скільки вже горя пережила, що не слід її лаяти. Ваша донька 
варта щастя і я думаю, що дам його їй. Вибачте, що без вашого благо-
словення пішли на цей крок і благословіть нас у подружньому житті.

- Синку, ну що мені робити? Юхим же просто спалить нас.
- Не спалить. Я збираюся до нього. Хочу з ним поговорити по-

чоловічому і забрати Сашка. 
- Та він і тебе розчавить.
- Не подужає. А головне – він ніколи не любив Ірину, а я люблю. Він 

без неї може жити, а я – ні! І я ніколи йому не дозволю знущатись ні над 
нею, ні над Сашком.

    

Тільки над землею зачервонілося сонце, Іван з Іриною відправилися в 
Терни. Вона ще не звикла, що Іван її муж, її опора, її захист, і трохи боя-
лася їхати до Юхима, а тому притиснулася до чоловіка близько-близько. 
Їхали мовчки – вони й мовчки розуміли один одного. Іванові було до 
болю приємно, що поряд сидить жінка, заради якої він здатен на все – не 
те що поговорити з якимось там Юхимом. Ну хто він їй? П’яниця і само-
дур, нездатний оцінити таку жінку.
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А Ірина молила Бога, щоб Іван і Юхим не зчинили бійки, щоб зустріч 
пройшла мирно, хоча й мало вірила в це. Ірина дуже бентежилась: 
і Юхим ніби чоловік її - але який він чоловік, і Іван, що примушує її 
тремтіти при одній думці про нього, - теж її чоловік. Та ні - тільки Іван 
її доля! За ним вона і на край світу піде. 

- Тобі зручно, Іринко?
Вона подивилася на нього: «Господи, який же гарний!»
- Зручно, зручно. Гляньте – навкруги така краса. Все зеленіє, тягнеться до 

сонця. А прислухайтесь, як співають пташки. Весна вже в повній силі йде 
по землі. І в душі у мене така ж весна. Але там стає досить зимно, як уявлю, 
що нас чекає в Тернах. Ой, Іване Васильовичу, у мене так тривожно на серці. 

- Не хвилюйся. Все буде добре. І Сашка ми обов’язково заберемо. 
Буде у нас справжня сім’я. Рідна моя, - його рука лягла їй на плечі, - 
хіба я тобі ще чужий?

- Ні.
- Так і говори зі мною, як з рідною людиною.
- А я як говорю?
- Іринко, весь час чую «ви».
- Я ж так звикла.
- Відвикай, кохана. Я твій чоловік, а не якийсь чужак.
- Іване, а ти справді любиш мене? Чи, може, з жалю чи вдячності одру-

жився зі мною? 
Вона дивилася на нього повними сліз очима. 
- Та ти що?! Я б ніколи не одружився, якби не любив тебе, більше за життя.
Їхні очі зустрілися, руки потяглися назустріч і губи злилися в палкому 

поцілунку, що напоїв їх надзвичайним щастям і силою.
- Ось вже й Терни. Звертайте на оцю вулицю.
У селі було чутно голоси людей, дзвенькіт відер. Десь мукала коро-

ва, кукурікав півень, гавкали собаки, особливо, коли віз наближався 
до чиїхось воріт.

- А тепер завертайте і зупиніться біля високих воріт. Там живуть Крупські. 
Іван повернув коня вправо і під’їхав до двору. Ворота були заперті. 

Ірина постукала раз, вдруге. До воріт з гавкотом підбіг собака, а потім, 
певно, пізнав Ірину і почав приязно скавчати. Вона знову постукала. На 
порозі з’явився Юхим.

- Хто там?
- Це я, Юхиме. Відчини.
- Що, шльондро, таки приїхала. Тебе, суко, мабуть, совість мучить, що 

залишила чоловіка і сина.
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Він ішов до воріт, але не бачив, хто був за ними. Коли відчинив ворота 
і побачив незнайомця, у нього йокнуло серце..

- А це ще що?
- Я її чоловік. Ми приїхали за сином.
- Який чоловік? За яким сином? Ти що – зовсім здуріла?
- Ні, не здуріла. Ти ж не віддав Сашка, коли я сама приїздила. Те-

пер, думаю, віддаси.
- Та ніякого сина я тобі не віддам. Ти моя дружина і я зроблю з то-

бою все, що захочу.
- Е-ні, шановний. Давай відійдемо від жіночих вух подалі, нам є про 

що поговорити. 
Іван взяв Юхима під руку і відвів його кроків на десять від воза.
- Так от, Юхиме, мене звати Іваном, прізвище моє Семенюта. 

Я чоловік твоєї дружини, як ти сказав. Парадокс, але факт. Три дні 
тому ми розписалися. Вибач, що не попросили твого благословення. 
І запам’ятай: вона не шльондра і не сука, як ти вважаєш, а найкраща 
і, хай буде тобі відомо, найчесніша жінка з усіх, яких я зустрічав, а 
зустрічав я їх багато. Віднині я не дозволю тобі глумитись над моєю 
дружиною чи бодай словом образити її.

- Хто ти такий? Звідки намалювався, щоб вказувати, як мені поводити 
себе зі своєю дружиною, щоб вчити мене жити?

- Я ж тобі сказав, що я чоловік Ірини. Ти що, не почув чи не зрозумів? І 
приїхав я не твої образи і матюки слухати, а забрати дитину, яка має ро-
сти з матір’ю. Тепер тобі зрозуміло, чому я тут? Отож давай без сварки, 
бо я їх не люблю, вирішимо всі питання раз і назавжди.

- Аякже! Так я тебе і злякався! Не віддам сина. Він мій. А та сука нехай 
повертається додому, поки я її за патли не притягнув, і ростить свою дитину.

- Юхиме! Не зли мене, бо я дуже поганий у сварці. Тому не раджу тобі 
говорити зі мною таким тоном.

І він струсонув його за плечі, та так, що той мало не впав. Юхим крут-
нувся і скинув руки Івана зі своїх плечей, але битися не поліз. А Іван 
впритул підійшов до нього і тихо, але досить виразно сказав:

- Виведи сина до матері. Я повторювати не буду.
Юхим не чекав такого повороту справи, але й не думав здаватися. 
- Ніякого сина ви не одержите. Я його вам не віддам. Пішли ви... - він 

нецензурно вилаявся.
- Віддаси.
Іван знову наблизився до Юхима, той відступив, але Іван взяв його за 

петельку і знову струсонув: 
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- Віддаси, чуєш, віддаси, а ні – я силою заберу хлопця.
- Спробуй, мать твою...
- І спробую.
Іван залишив Юхима і побіг у двір, де на порозі з’явилася жінка ще не 

зовсім стара, але вже й не молода.
- Що тут діється? 
Вона глянула на ворота, від яких бігли Ірина і Юхим, котрий намагався 

схопити Ірину, але та бігла швидше і першою опинилася біля Івана. У 
руках Юхима блиснув захалявний ніж, який він завжди носив з собою.

- Іване, - скрикнула Ірина, і той, як блискавка, кинувся на Юхима, за-
ломив за спину його руку з ножем і відібрав його.

- Ну, що ти цим хотів довести? Я ж тобі чітко сказав, що заберу хлопця. 
Я тобі не Ірина. Хіба тобі це ще не ясно? 

Юхим розлютився, але зрозумів, що не подолає Івана. А той попряму-
вав до дверей і тут на порозі з’явився хлопчик: «Мамо-о!» Ірина кинула-
ся до сина, але Юхим встиг підставити їй ногу і вона впала, ударившись 
головою об ганок. Іван закипів люттю. Він схопив хлопчика на руки, 
відштовхнув Юхима, і той полетів сторчака, підхопив Ірину і пішов з 
двору, не озираючись. Але Ірина побачила, що Юхим летить на них з 
сокирою. Мати з порога закричала не своїм голосом: «Юхиме!»

- Іване, він з сокирою, - крикнула Ірина. 
Іван передав їй хлопця, а сам подався на Юхима, той не встиг і за-

махнутися, як лежав на землі, а сокира відлетіла геть. Іван підхопив її і 
закинув далеко в грядку.

- Ну, і дурень ти, Юхиме.
Іван розвернувся і зачинив за собою ворота. Юхим вискочив слідом, але аж 

поки віз не виїхав на пряму вулицю, навздогін летіла лише брутальна лайка.
Ірина встигла помітити Дмитра і Галину, котрі стояли на своєму ганку 

і прислухалися до ґвалту на подвір’ї Крупських. Та їй було байдуже до 
всього: вона була зі своїм сином, що оповив її шию своїми рученятами і 
всім тільцем пригорнувся до мами.

Коли виїхали з села, Іван глянув на дружину, на хлопчика, що прикипів 
до неї, і така ніжність наповнила його груди, що він не стримався і по-
тягнувся до них:

- Любі мої, дружинонько моя, синку, я такий радий, такий щасливий, 
що нарешті не розривається твоє серце, кохана, що ми разом.

- Ой, Іванчику, - вперше назвала так чоловіка, - як мені було страшно. 
Я й не думала, що ти такий сильний, такий сміливий. А коли побачила 
Юхима з сокирою, подумала: бути лиху.
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- Ну ти що! На фронті і не в такі бувальці доводилося потрапляти. І 
нічого, справлялися.

Він сильніше притис до себе дружину, а потім відпустив і стьобнув 
коня батогом. Той пішов швидше.

    

Позаду лишилися Терни і оте страшне життя Ірини. Вони їхали 
назустріч своєму щастю, і весна огортала їх теплом і ласкою.

На осінь Миколу віддали у волость писарчуком, а згодом він поїхав шу-
кати свою дорогу в житті. Подався до Курська. Та сім’я не зменшилася 
– приїхав брат Івана Федір. Мати поселила його на печі з малим Іваном, 
сама знову перебралася на тапчан, а молодій сім’ї віддала окрему кімнату.

Євдокії подобалися молоді брати, вона цінувала, що вони працюють 
на млині: сім’я ніколи не буде без хліба, бо відколи млин відібрали у 
пана Шелюха, з хлібом було сутужно.

Ірина розцвіла, відчувши справжнє кохання, а про Івана годі й гово-
рити – він був дуже щасливий у родинному колі. З’явилися плани на 
майбутнє. Хотілося мати своє дворище, свою хату. Він поспішав з ро-
боти додому, назустріч біг Сашко – вони подружилися з першого ж дня 
і малий звертався до Івана з усіма своїми дитячими клопотами. Іванові 
вистачало уміння вирішувати всі Сашкові проблеми, щоб малому ніколи 
не було незручно, щоб хлопчик зрозумів його і погодився з думкою стар-
шого. Та незважаючи на щирі стосунки, Сашко не називав його батьком, 
хоча і про свого батька ніколи не згадував. Невже малий був настільки 
кмітливим і не робив боляче матері чи Іванові Васильовичу? Він горнув-
ся до них, як мале кошеня, коли його пестять.

А десь серед літа Ірина шепнула Іванові, що у них буде дитя. Який 
же він був щасливий! Підхопив дружину на руки і цілував її, цілував, 
кружляючи з нею по хаті:

- Спасибі, рідна, спасибі, що так обрадувала мене! 
Іван намагався звільнити Ірину від усякої важкої роботи, навіть хатню 

перебирав на себе. Та Ірина розуміла, що її праця в хаті і на городі дуже 
потрібна: одній матері і малому Іванкові, хай і за допомоги Івана і Федо-
ра, всього не переробити. Тому вона і матері допомагала, і хлопцям на 
млин їсти встигала віднести. Хай нічого і не допоможе, то хоч побуде з 
Іваном зайву хвилинку. Летіла до нього як на крилах, а він зустрічав її 
посмішкою і поцілунком, яким би замореним не був. 

Перед Різдвом подружжя поїхало на ярмарок аж у Білопілля. Треба 
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було скупитися: придбати обнови матері, Сашкові, Вані та й самому 
пристойніше одягнутися, а головне – йому хотілося купити Ірині щось 
незвичайне, хоча що саме, він не знав.

Виїхали ще затемна, щоб і назад встигнути того ж дня. 
Ходили ярмарком щасливі як діти, і обоє не знали, що купувати. Іра 

знала, що Сашкові треба чобітки, а Іванкові кожушок, бо старий – по 
лікоть рукава – виріс хлопець. Матері, мабуть, хустку. Федір просив ку-
пити йому пальто: все літо на нього гроші відкладав. Про себе Ірина й не 
думала. А коли все це придбали, Іван і питає:

- А тобі що купимо? Що б ти хотіла?
- А гроші в нас ще є?
- Для тебе я окремо гроші приберіг, люба пташко. 
- То давай краще тобі щось купимо. У тебе ж нічого путнього немає. 

Добре, що батькова одежа якраз на тебе.
- Ні, думай, що б ти хотіла мати.
- Та що ж мені зараз купувати можна? 
Ірина провела руками по животу. Та Іван уже вів її за руку до краму. 

Тут можна було вибрати, що душа забажає.
Ірина не знала на чому зупинитися, та ще й незручно було купувати 

для себе. Іван сам вибрав шикарний шовк.
- Оце тобі піде на сукню, - він приклав до її обличчя тканину. Ірина 

зашарілась, але їй було дуже приємно. А ще він купив їй шовкову хустку.
Вечір застав їх у дорозі. Швидко стемніло. Піднявся вітер, зривався 

сніг. Незабаром розігралася справжня хурделиця. Коні йшли, тихо по-
хропуючи. Раптом стали. Іван не зрозумів, чому стали сани і де вони 
зараз – навколо було темно і тільки сніг бив у обличчя. Він загорнув 
Ірину у кожух, стьобнув коней, ті неохоче пішли. Аж ось Ірина штовхну-
ла чоловіка і закричала:

- Іване, бачиш зліва якесь село видніється? Он-он, бачиш вогники блимають? 
Іван спрямував коней на ті вогники. І раптом зрозумів, що то не во-

гники світла у вікнах, а вовчі очі. Коні на мить зупинилися, мабуть, їм 
передався жах Івана, а потім шарахнулися у протилежний бік, швидко 
долаючи снігові замети.

Господи! Вовки наближалися з шаленою швидкістю. Коней поганяти 
не треба було – самі мчали, вимчали на дорогу, бо сани поїхали плавніше, 
хоча дорогу теж уже добряче занесло. Проте вітер ніби почав стихати, 
а, можливо, вони його й не помічали. Вовки були вже метрів за сто, а то 
й ближче. Коні мчали як навіжені. Іван думав, що робити? Зброї у нього 
немає. Є лише сірники і трохи олії, кілька газет, що купив на ярмарку.
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Коли вовки наблизились зовсім близько, він облив олією ганчірку, в 
яку замотав жмут соломи і став чекати, коли хижаки підійдуть ще ближ-
че, запалив вогонь і передав Ірині:

- Тримай, я ще смолоскипа зроблю.
Але ганчірок більше не було. Він обірвав на собі сорочку, розірвав 

навпіл, загорнув у неї солому і полив все це олією. Запалив. Вовки по-
чали потроху відставати, але оточували їх з усіх боків. Він зробив ще 
одну солом’яну ляльку і запалив її. Коні мчали, ні – летіли. Раптом вовки 
відстали. Іван знову нічого не зрозумів. Чого вони відстають? Ну, вогню 
бояться, але ж не настільки, щоб зовсім припинити погоню.

Ірина закуталася з головою, лише очі дивилися на вогонь, що трима-
ла у руках - вона з переляку не могла ні слова сказати, але підсвідомо 
вірила: Іван її врятує. Він вдивлявся перед собою і побачив, а, може, то 
йому здалося, темні силуети дерев чи то хати. Так, це хати. Ось чому 
вовки почали відставати, але коні не відчували, що сіромахи вже не же-
нуться за ними і мчали з тією ж швидкістю і ледве не перевернули сани, 
бо раптом різко повернули і стали біля якогось двору. 

Іван загримав у чужі ворота.
- Кого там занесло у таку негоду? – почулося десь у дворі.
- Ради Бога, відчиніть і пустіть перегрітися.
- А хто ви?
- Ми з ярмарку. Заблукали у степу. А тут ще й вовки за нами гналися.
- О Боже! А я то думав, чого воно собаки так валують по всіх дворах. 

Заходьте у двір, - чоловік відкрив ворота і запросив до хати.
- А можна, я коней у дворі поставлю?
- Можна. 
Іван заїхав у двір, кинув на них попону, поклав трохи сіна. Госпо-

дар закрив ворота:
- А тепер ідіть до хати.
Коли вони зайшли, з печі злазила ще не дуже стара жінка.
- Хто це до нас завітав серед ночі?
- Це, Катю, чужі люди. Вони заблудили в степу та ще й налякані: за 

ними гналися вовки. А жіночка, як бачиш, вагітна. У тебе там у печі 
немає окропу: хай би з дороги зігрілися, бо добряче померзли.

- Чого-чого, а гарячої води знайдемо. Зараз роздмухаю жар і при-
суну, щоб ще підігрілася. 

Вона щось почаклувала біля печі, дістала чашки, вкинула туди якесь 
зілля і за кілька хвилин залила його гарячою водою. І от уже Ірина пила 
гарячий духмяний напій. Тепло пішло по всьому тілу. Її розморило, 



45

повіки почали злипатися самі. Іван не думав залишатися на нічліг, та 
з годинку вони таки погрілися, погомоніли зі старим, а Ірині навіть 
задрімала. Тим часом Іван поцікавився у господаря:

- А що це за село? Чи далеко від вас до Черепівки?
- Це хутір. А до Черепівки версти три-чотири буде. Ви що, хочете 

їхати? А віхола? А вовки?
- Дядьку, а у вас не знайдеться клоччя, може, старих мішків? Я б ку-

пив. Я вовків вогнем відганяв. Може, ще прийдеться.
- Мабуть, десь є. Та краще пересидьте до ранку.
- Треба їхати, бо мені вранці на роботу. 
Старий вийшов і скоро повернувся з цілим оберемком:
– Беріть. Грошей не треба, ніяких грошей, - швидко додав, коли поба-

чив, що Іван поліз до кишені.
Іван зняв з коней попону, згорнув і поклав у сани. Дядько відкрив во-

рота, вийшов на вулицю. Придивився, прислухався:
- Ну, рушайте з Богом. Хай вам щастить у дорозі. Тут недалеко. Дасть 

Бог, все обійдеться.
- Спасибі. А як вас звати?
- Дядько Влас. Дядько Влас з хутора Гончарівка.
- Залишайтеся здорові, дядьку Власе. Ще раз спасибі за все, - уже з 

саней помахали йому руками. – Хай Бог береже вас!
І вони поїхали в ніч. Вітер стих, але сніг ще падав. Очі звикли до тем-

ряви і щось-таки бачили: біле поле і маяки - високі кілки, забиті в землю 
вздовж шляху. Тож їхали вони не навмання. Ірина заснула. Він поклав їй 
на голову попону, зверху прикрив сіном і рядном, а саму Ірину закутав 
знову у кожух, попідтикавши його під боки.

Сам сидів біля її ніг і тихо поганяв коней, але ті були такі настрахані, 
що їх і поганяти не треба було. Він хотів сам прилягти біля дружини – 
коні довезуть їх додому, але побоявся: раптом знову вовки.

Додому приїхали на світанку. Коли загриміли ворота, на порозі 
з’явилася мати:

- Що з вами трапилося?
- Нічого страшного. Приїхали живі і здорові.
- То й слава Богу, - вона сховалася в хаті. 
Іван завів дружину, допоміг їй роздягнутися, бо вона була сонна. Потім 

заніс усі скарби, що купили на ярмарку, і розпріг коней. Поставив їх у 
стайню, виніс теплої води, дав їсти. А коли зайшов у хату, всі проки-
нулися і чекали на нього. Він аж розгубився. А потім дістав з пакунків 
чобітки і цукерки, підійшов до Сашка, взяв його на руки, поцілував і 
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Батьки

віддав все це хлопчикові. Сашко однією рукою намагався все тримати, а 
другою обняв його за шию і притулився до його щоки. Іван ще раз його 
поцілував і відпустив до мами.

- Це тобі, козаче, - віддав Іванкові нового кожушка.
- Це вам, мамо. Тепла, м’яка, дочка вибирала.
- Спасибі, синку.
- А де Федір?
- Я тут, - той сидів на краю печі.
- Це тобі, брате, - і подав йому коричневе бобрикове пальто.
- Спасибі, брате, спасибі.
- Здається, все всім роздав. Вранці решту розберете. А зараз ми підемо 

спати, бо очі злипаються.
- Може, поснідаємо? – запитала Євдокія.
- Нічого не хочемо, тільки б до подушки добратися.
- А як же там, на ярмарку? – поцікавився Іванко.
- Завтра, завтра все розкажемо, а зараз спати. Ти ж бачиш, се-

стричка твоя на ходу спить.
Їм здалося, що вони тільки-но голови до подушки притулили, а у 

вікна вже били сонячні промені. Аж не повірилося, що після шаленої 
хуртовини така гарна зміна за вікном. Чи надовго? Котра ж зараз го-
дина? Йому ж сьогодні зранку на млин треба. А вже ж далеко не ра-
нок. Що ж це він так проспав? Іван тихенько встав, щоб не збудити 
дружину, але вона прокинулася:

- Що, Іваночку, проспали і царство небесне?
- Та щось таке. А ти, Іринко, не вставай, поспи ще.
- Куди ж спати? Ти глянь, де вже сонце. Але не віриться, що так краси-

во і, здається, тихо надворі після такої страшної ночі у степу, коли сніг 
забивав очі, а особливо, коли з усіх боків мчали на нас живі вогні вовчих 
очей. Боже, як я злякалася. Хоча б на дитині ця ніч не позначилась. 

І, ніби шукаючи захисту від усіх цих жахів і негараздів, Ірина ру-
ками потяглася до чоловіка.

- Добре, що ти не розгубився. Добре, що купили цілий баняк олії, а то 
від нас і кісток не лишилося б.

- Та ти що, кохана? І не думай про таке.
- Як же його не думати, коли так лячно було.
А вже за якийсь тиждень вони всі сиділи ввечері за столом і згадували, 

як рік тому доля прибила Івана до їхньої хати. Це було й не так давно, 
але у спогадах пройшов довгий грудневий вечір.

- Хіба ж я знала, що відкрила двері своєму зятеві. Тоді думалось, що 



якась нечиста занесла волоцюгу, або п’яниця переплутав ворота, а коли 
ти прямо впав на мої руки і я відчула, що ти весь гориш, зрозуміла, що 
потрібна допомога, - озвалась Євдокія Семенівна. - Тоді й подумати не 
могла, кого заношу під свій дах. Це не інакше, як доля. Я віддала її за 
нелюда, я й доброго чоловіка занесла їй у хату. Від долі не втечеш.

Так було колись і зі мною. Як батьки не намагалися мене розлучи-
ти з Сергієм і віддати за іншого, я не пішла ні за кого, бо вподобала 
саме його. Не уявляла свого життя без нього. Для моїх батьків він був 
босяком, волоцюгою, хоча й дворянського роду. А для мене у ньо-
му був увесь світ. Мої батьки назавжди за це від мене відцуралися. 
Навіть моїх дітей бачити не захотіли і не признали своїми онуками.

А ми з Сергієм жили у великій злагоді. А що руки мав золоті, то й 
цінували його всі. Було, як викує підкову, то кращої в окрузі ніхто не 
зробить. Ото й ліжко, що ви спите, його руки змайстрували. Багато 
працював на млині, де зараз ви працюєте. До речі, це ж він його і 
запустив у роботу. А потім пан взяв його керувати всім його госпо-
дарством. Правда, і загинув він на тому млині. Там щось поламалось, 
і він пішов лагодити. Прожили ми разом сімнадцять років. Я ніколи 
не шкодувала, що пішла за бідного, а от дочку віддала за багатого. 
Лихий попутав. Думала, що вона там буде щаслива. У мене серце 
кров’ю обливалося, коли я довідалася, в якому пеклі живе моя дити-
на. Без кохання людина, що квітка без плоду. Недаремно доля звела 
вас того вечора у моїй хаті. Вона тільки перед вами зайшла до хати 
вся побита. Тільки й того, що зайшла, вона й говорити не могла, а тут 
і ви звалилися на мої руки, - посміхаючись, вона скуйовдила йому во-
лосся на голові, потім підійшла до дочки, обняла її, поцілувала.

- Добраніч вам, діти. Вже й Сашко спить, і Іван з Федею з печі по-
хропують, і мені пора.

Діти перейшли у свою кімнату, довго шепотіли, але потім поснули.
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Відшуміли зимові свята з їхніми щедрівками, колядками, поси-
панням. Наближалося Стрітення. Ірині вже було важко нахиляти-
ся, довго стояти, а цього вечора почало розламувати поперек. Вона 
й подумала, що мабуть перейми почалися. Сказала про це матері. 
Мати уважно подивилась.

- Ой, доню, дивись, якраз на Стрітення і розродишся.
Мати вийшла у двір. Покликала Івана Васильовича, що порався з ма-

лим Іваном у стайні, сказала, щоб пішов покликав бабу Лепету і Федора 
Олексійовича про всяк випадок, бо Ірина буде родити.

- Та ви що? Уже? – а в самого і голос змінився, і руки затремтіли – 
ніяк не міг закрити двері.

Мати поставила великий чавун води у піч, поклала на жар кілька 
сухих полін, роздмухала полум’я, підсунула чавун ближче до вогню, 
накривши його кришкою.

Першим прийшов Федір Олексійович. Подивився Ірину. 
- Правда, Семенівно, у неї справжні перейми. Але тут баба Лепета 

більше допоможе, ніж я. Кличте її. 
- Іван Васильович уже пішов. Хіба він вам не сказав?
- Ні, сказав, щоб я швиденько йшов до вас, і кудись побіг. Так, так, так. 

То ж він до Лепети і побіг.
Ірина стримувала крик, але їй було вже дуже боляче. Здавалося, що 

так раніше і не боліло. Вона встала, почала ходити – так ніби легше. Та 
раптом біль пронизав усе її нутро і вона закричала:

- Ой, мамо, рятуйте мене, - Федір Олексійович взяв її за плечі і 
допоміг лягти на ліжко.
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- Ти краще полежи.
- Ой, не можу.
У цей час до хати зайшли баба Лепета та Іван. Він допоміг Лепеті 

роздягтися, та помила руки і зайшла у кімнату, де лежала Ірина, за-
тим і Іван зайшов.

- Ой-ой, матінко, ріднесенька, допоможіть.
- Тримайся, все буде добре, моя люба, - він хотів обняти дружину, але 

баба Лепета взяла його за руку і підштовхнула до дверей:
- Все це потім, потім, а зараз усі вийдіть. Залиште нас. Подбайте кра-

ще, щоб була тепла вода і чисті рушнички та пелюшки.
- Ну, що тут у нас? – звернулася до Ірини. – Чого плачеш, чого кричиш? 

Ти ж не перший раз народжуєш. Так, боляче, але ж потерпи і побачиш, 
якого красеня народиш. Потерпи, голубко. Сили ще будуть потрібні. 

Вона роздягла Ірину, залишивши одну сорочку, обмазала живіт і гук-
нула, щоб подали щось чисте підстелити під породіллю, а сама леге-
сенько погладжувала її живіт:

- Тихенько, тихенько. Потерпи, ще дитя не підійшло, щоб тужитися, по-
терпи, - її теплі лагідні руки спокійно гладили живіт, ніби пестили його.

- Ой, мамо-о, ой, ой, ріднесенькі, - закричала Іра.
- Кажу ж тобі, ще рано, але якщо болить – кричи, кричи, дитино.
- Рятуйте, бабо Лепето, я точно помираю. Ой-ой-ой, Господи, допомо-

жи... – На цей крик двері відчинилися і з’явився Іван.
- Закрий двері, я тобі сказала – закрий двері! 
Він закрив, а Ірина ще гучніше закричала:
- Ой-ой-ой, - полосонуло Івана по серці, а баба Лепета сказала:
- Дитино моя, все буде добре. Це води відходять. Терпи, скоро 

дитя на виході буде.
Пройшов якийсь час.
- Тужся, - наказала Лепета і трохи притисла їй ноги до живота, розво-

дячи їх. - Тужся сильніше. От так, так, дуже добре.
- Боженько, допоможи! – і в цей час крик дитини зупинив крик Ірини.
- Подивись, який гарний хлопчик - просто красень,  - вправні руки по-

витухи швидко робили своє діло і ось сповите дитя вже біля матері. А 
повитуха запорала породіллю і відчинила двері:

- Тепер можна і вам подивитись на хлопчика, - звернулась до Івана.
- Вітаю вас, Іване Васильовичу, з сином. Дуже гарне хлоп’ятко, і вас, 

Євдокіє, з онуком. Хай росте здоровим та буде щасливим. 
Щастю Івана не було меж. Він поцілував дружину, потім маленьке 

личко хлопчика, і сльози радості потекли з очей.
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Сашко, що стояв тут же, прокинувся від маминого крику ще на са-
мому початку, і бабуся поклала його на свою постіль. Але він не спав, 
як і всі в хаті, а зараз терся біля маминого ліжка: йому так кортіло 
глянути на те, що лежало маленьким сповитком біля мами - баба Ле-
пета показала його всім, а Сашко якось не побачив братика.

- Мамо, мамо, покажіть і мені.
- Ой, який же він маленький. А як його звати?
- А ти як хотів би, щоб його звали?
- Не знаю. Може, Іванком?
- Та ні, синку, їх у нас і так аж двоє.
- Давайте назвемо Василем, Васильком, як мого батька звали і се-

стру. Хай буде таким же кмітливим, як дід його був, і таким же краси-
вим, як моя сестра Василина. 

Це було 15 лютого 1925 року в селі Черепівка, що на Сумщині, якраз 
на Стрітення Господнє.

Під цим ім’ям дитя й охрестили і в сільраді записали. Хлоп’я росло 
їстівне, а після поїдку добре спало. Ірина встигала всяке діло зробити. 
Але коли прокидався, то чутно було й на сусідній вулиці. Те мамина па-
зуха швидко його заспокоювала.

    

Уже й сідати почало, і лопотіти щось, часто перевертаючи.
Батько було покладе його на ліжку, сяде поруч і бавиться з ним. А 

Сашко тут як тут: залізе на плечі Іванові і вони вдвох граються з малим.
- Сашко, а якщо ти звалишся на малого. Ти ж уже великий, а Василько 

дуже маленький, - було обізветься мати.
- Ні, мамо, не звалюся. Я міцно тримаюся за голову. - Та все таки злізе 

з шиї і вкладеться поряд з братиком – так же йому хочеться бавитись з 
малим і з Іваном Васильовичем, якого він ніяк не міг назвати батьком. 
Татко його десь у Тернах – він це знав.

- Хлопці, ви не дуже смішіть малого, бо він і спати не буде, - на-
ставляла було бабуся, а сама раділа, що такий гарний чоловік у доч-
ки: і діточок любить, і за яку роботу не візьметься – все у нього 
виходить до ладу. Федір уже не такий. Теж роботящий, але не Іван. І 
пішли думки Євдокії гуляти: і Миколу згадала, що сам десь у Курсь-
ку шукав свою долю: як він там? Що там у нього? І про Іванка, що 
і в школі добре вчиться, і по господарству допомагає. Іван Васильо-
вич і для нього, як батько.
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Літо ніби ще й не закінчилося, але вже зайшла осінь. На млині роботи 

було мало, і цього дня брати пішли на млин, щоб усе попідтягувати, 
попідкручувати, прибратися – скоро почнуть везти нове зерно, хай воно 
посиплеться у чисті жорнова. Сказав, що на обід не прийдуть. То ж 
Ірина приспала Василька, крикнула матері, що щось робили з Сашком у 
грядці, щоб глянула на малого, а сама побігла на млин, понесла обід. А 
вони саме вимітали із засіків борошно – може, й на пироги вистачить.

Ірина почала те борошно збирати, а хлопці сіли їсти. 
Раптом щось пронизало серце жінки і такий неспокій огорнув 

душу, що вона все покинула і побігла. Бігла, не бачачи перед собою 
дороги. Чим ближче добігала до двору, тим більше росла тривога чи 
навіть страх, що там щось трапилося.

Ввірвалася в двір – тихо, спокійно. Розчинила двері – і мало не 
остовпіла: Василько звис з колиски вниз голівкою і личко налилося 
кров’ю, аж посиніло. Ірина підняла дитя – воно дихало, але їй здалося, 
що не дихає. У неї і волосся стало дибки. Вона почала хлопати його 
по щічкам, перекидати з руки на руку – аж ось дитя скрикнуло. Ірина 
підняла його над головою і, не тямлячи себе, закружляла по хаті:

- Господи! Спасибі тобі, великий Боже! – притисла дитя до грудей.
- То ти вже дома? Ну, й слава Богу. А я зайшла глянути на Василька.
- Ой, мамо: ще б кілька хвилин - і не було б у нас Василька.
- Що за дурниці мелеш?
- Його не можна лишати без нагляду. Я не знаю, що було б, якби 

мене не погнала додому якась сила. Я в хату, а Василько висить вниз 
головою,  весь синій.

- Та ти що? – жахнулась Євдокія. - Я ж недавно заходила: він спокійно 
спав. Сашко ще й сказав: ти ба, як він сопе.

Іван Васильович, не зрозумівши, що трапилося з дружиною, залишив 
Федора на млині все закінчити, а сам слідом пішов додому. І відразу по-
бачив заплакані очі дружини.

- Що сталося?
- Та цур йому, - вона була безсила розповідати. Мати розказала. А на 

останнє додала:
- Є в нього ангел-охоронець.
Того ж дня Іван нашвидкуруч зробив ліжечко з високими бильця-

ми і поставив поряд з Сашковим – голівка до голівки, щоб зручно 
було до обох підходити. А вже потім він відполірував кожну деталь 
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ліжка і прикрасив його кульками, зробив так, що й днище могло 
опускатися і підніматися.

     

А другого літа знову був клопіт з Васильком. Забігають з вулиці Іванко 
і Сашко, а Євдокія плаче.

- Чого ви, мамо, плачете? – підійшов до неї Ванько.
- Та зник десь Васильок – ніде немає.
- Як це немає? Ви його шукали?
- Шукала.
- І в хаті? І на городі?
- Все і всюди обшукала, ніде немає – плаче жінка.
- Сашко, давай оббіжимо грядки – може, де спить.
Всі грядки прочесали – ніде й слуху. А Сашко побіг аж в улоговину, де 

копанка – інколи там карасі водилися.
Ваня кричав Сашкові, щоб сам туди не ходив. І побіг уже Сашка ряту-

вати, бо там можна у глибокій воді опинитися. Прибіг і бачить: на березі 
однієї копанки, розкинувши руки і звісивши ноги у воду, сидить Василь-
ко. Личко в поту, але блаженна посмішка не зійшла з нього, і коли Ваня 
розбудив брата і витяг з води його ноги, вони здалися йому чорними. 
Ваня аж злякався, а потім зрозумів, що це п’явки впилися в тіло і почав 
відривати їх. Сашко допомагав йому, тож коли принесли Василька до 
бабусі, п’явок на ньому майже не було, тільки сліди залишилися. Бабуся 
обмила хлопчика, потримала його ніжки у теплій воді, а потім промила 
кожну ранку горілкою. Не сварила його, лише промовила:

- Ой, шибенику, що з тебе буде? Чи завжди буде з тобою твій охоронець? 
А Василько нічогісінько не розумів: і чого вони такі заклопотані?
А то якось Ірина залишила їх з батьком на млині. Хлопчик уже добре 

розмовляв, усе розумів і все його цікавило. Батько щось почав робити 
біля машини і Василькові захотілось подивитися, що він там робить. 

- Татку, я хочу до тебе.
- То йди.
Але, щоб дійти до батька, треба було перейти через металеву пластину, 

що добряче нагрівалася. Василько ж не пішов, а побіг і, посміхнувшись, 
упав на цю гарячу пластину. Злякався, закричав несамовито, бо рученята 
торкнулися гарячого. Батько підхопив сина на руки і, цілуючи, вибіг з мли-
на. Хлопчик навіть не забився, але злякався, і все показував батькові ручки.

Чого тільки не траплялося з цим малим.
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Недалеко від хати стояла стара клуня, двері якої були постійно 
причинені, бо там ощенилася Жучка. То ж і жила там зі своїми щенята-
ми. Такі гарненькі, пухнасті – двоє чорненьких, а одне біленьке, тільки 
кінчики вушок, носик і хвостик були чорні. Василько часто заходив у клу-
ню і бавився з цуценятами. Жучка вже до цього звикла і навіть не гарчала, 
коли брав її діток на руки. Та одного разу він побачив біля дверей мазни-
цю з дьогтем. Взяв квач, добряче мокнув його у дьоготь і пофарбував це 
біленьке цуценятко, щоб було, як і його братики. Цуценя почало скавча-
ти,  загарчала Жучка – Василько пустив щеня. Воно побігло до матері, 
набравшись по дорозі соломи, сіна, трісок так, що мати спочатку його й 
не пізнала і загарчала на бідне цуценя. А Василько вийшов з клуні впев-
нений, що зробив добру справу. А вже дорослим часто розповідав про цей 
випадок раннього дитинства, як про перше причастя до живопису.

    

Та ось Івана Васильовича переводять на роботу у Беселівку. Ірина 
не хотіла їхати від матері, але Іван не уявляв свого життя без неї, без 
дітей, а тому, як тільки його поселили на квартиру до старого под-
ружжя, колись заможних людей, він приїхав і забрав Ірину і Василь-
ка, а Сашка Євдокія не дала.

- Нехай у мене поживе, поки ви там влаштуєтеся.
Старі дід і баба були раді, що у них поселилося молоде подружжя. 

Баба Марія допомагала Ірині, чим могла. Особливо їм сподобався Вась-
ко, як вони його називали. Вони возилися з ним, як зі своїм внуком.

А то ще було холодно. Васько гуляв у теплому пальтечку і у валянцях 
з бабусею Марією. Ірина зібралася до річки прати.

- Тітко Маріє, погуляйте ще трохи з Васильком, я піду до річки, 
переполощу білизну.

- Іди, іди, дитино. Я погуляю з ним. Васько, а йди-но, підемо подиви-
мося, що там наша ряба знесла. Може, у гніздечку лежить золоте яєчко.

Та хлопчик побіг за матір’ю. Вона не стала його відправляти до 
Марії, а сказала, щоб грався тут на бережку, сама ж пішла на кладку. 
Пере собі, гляне на сина, що грається на піску, і пере далі. Аж гляну-
ла, а він вже по коліна у воді.

- Ой, синочку. Стій на місці! – її руки швидко вихопили сина з води і 
понесли до хати. 

- Горенько ти моє, ну чого ти пішов у ту воду? Хіба тобі мало було 
місця на березі? 
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Василько не розумів, чому мама плаче: він пішов, бо було так гарно, 
хвилька на хвильку набігає і несе на собі такий красивий жовтий листо-
чок. Він так хотів той листочок піймати, а вода така прозора – всі камінці 
видно. Холоду він не боявся.

- Що, впав у воду? – зустріла їх баба Марія.
- Не впав, а пішов, дурненький, на саму глибину прямував. Якби не 

побачила... Ой, горе мені з ним.

    

А вже в кінці літа вони опинились у Гирівці, де Ірина породила свого 
третього сина – Анатолія. Мати знову забрала Сашка до себе, хотіла і 
Василька забрати, так він, як кліщ, вхопився за матір і нікуди не поїхав. 
Уже дорослим Василь згадував, як вони з батьком їсти варили: на плиті 
кипить і шкварить, а вони у схованці граються. Та так загралися, що на 
сковороді все згоріло. Диму було повна хата. Мама почала їх сварити, а 
батько винувато підійшов до неї, обняв:

- Ірочко, не свари нас, ми більше не будемо. Правда ж, Васильку, ми 
більше не будемо? Ти з Толею іди погуляй на вулицю, а ми відчинимо 
вікна і двері – диму й не залишиться.

Добре, що осінь була тепла, наче літо продовжувалося. 
Толя народився 19 серпня, якраз на Спаса 1929 року.
Потім батька перевели у Буринь. Тут вони жили у священика, у 

якого було багато книжок. Якось Василько зайшов до них у велику 
кімнату, а там все в образах. Хлопчик став, як укопаний, перед ними 
– стільки ікон він ніколи не бачив.

Він ще не читав, але любив, коли батько або мати читали їм казки. Та 
у них ніколи не було у домі таких книжок і так багато, як він побачив 
тут. Хлопчик вбирав у себе все, що тут побачив, бо образи і книжки на 
полицях і в шафах були дуже красиві. Йому здалося, що він не в кімнаті, 
а в якійсь чудовій казці, де всюди така краса.

Одного разу Івана Васильовича викликали аж у Харків у трест. Там 
він одержав призначення на роботу у Переяслав. Тут їх поселили у 
центрі міста у двохповерховому будинку біля ярмаркової площі. Не-
далеко стояла церква. Колись цей будинок належав Варшавському, яко-
го за виготовлення фальшивих грошей посадили в тюрму, а будинок 
конфіскували. Так розповідали сусіди. Якось ненадійно почувала тут 
себе Ірина, але Іван не давав їй засмутитись: завжди знаходив потрібні 
слова чи жарт, а то й поцілунками виганяв смуток. Та й природа на-
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вкруги була чудова. Все літо діти з матір’ю були на природі, часто 
ходили до річки, а у вихідні і батько приєднувався до них. Іван вчив 
хлопців плавати. Сашко вже добре плавав, а Василько тільки-тільки на 
воді триматися вчився разом з батьком. Толю ж тільки сполосне у воді 
і подасть матері. За літо діти засмагли, підросли. 

Неподалік жили Пересадіки. Якось так трапилося, що батьки подружи-
лись. У Пересадіків був хлопчик Володя, майже такий, як Василько. От 
вони й потоваришували, а згодом виявилося, що вони ніби й родичі далекі.

Одного разу Ірина пішла з Сашком купувати тому черевики, бо 
скоро в школу. Василько залишився з Толею. Той спав. А то про-
кинувся і давай рюмсати. Василько не знав, що з ним робити. Аж 
почув: під вікном Володя кличе його гуляти. Та як же підеш з цим 
Толею? Якби мама хоч двері не замкнула, то взяв би його на руки 
та й пішов би. А якби то його взагалі не було, то виліз би у вікно і 
по дереву спустився на землю: гілля доходило до самого вікна і він 
уже не раз цим шляхом потрапляв на вулицю. І він сумно підійшов 
до вікна і підняв Толю, мовляв, ніяк не можу.

А потім, недовго думаючи, взяв вірьовку, обмотав навколо живо-
тики брата, зав’язав і підняв над підлогою. Толя засміявся, а потім 
заскиглив, але Василько вже спускав братика на мотузці вниз до 
Володі, а потім і самому буде спуститися легко.

Спускає хлопчика, а Толя, нівроку був важненький, руки Василька вже 
не мали сили тримати: він закричав про допомогу. Володя заліз по дере-
ву, почали вдвох спускати дитину. Опустили метрів на два і теж сил не 
вистачає, та ще й Толя не може потерпіти, кричить та й годі. 

На крик прибігла сусідка, покликала другу. Зняли з мотузки чиєсь 
покривало, підійшли до дітей і говорять:

- Спускайте вниз. 
А самі стали  з покривалом під вікном, щоб піймати дитину. У Ва-

силька закінчилася мотузка, сил тримати братика не стало, а Толя вже 
й не кричить. І раптом він опинився на цьому покривалі. Жінка взяла 
хлопчика, розв’язала вірьовку, яка врізалась у животик. Толя закричав 
не своїм голосом. Василько і Володя так злякалися, що теж почали кри-
чати. Жінки не знали, як утихомирити дітей, а особливо малого.

А чим би все це скінчилося, якби не жінки?
Тут Василеві добре перепало, особливо від матері. Але ж йому так 

хотілося погуляти з Володею!
У дитинстві Василько всюди стромляв свого носа, все хотів пізнати, 

помацати своїми руками.
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Навесні у Переяслав прийшла велика вода. Підтопило будинки, зали-
ло майже всі льохи, знесло артіль, що виготовляла реманент і колеса 
до возів, знесло міст через річку. Мати з дітьми пішла подивитися на 
повінь. Вода була дуже висока і швидко несла на своїй поверхні обіддя, 
шпиці і самі колеса, несла і великі обаполи – чого тільки не пливло по 
річці. Василько вирішив витягти з води кілька коліс. Спитати б, для 
чого? Почав роздягатися, не розуміючи, що його чекає. Добре, що Ірина 
була поряд і він отримав тільки смачний запотиличник. 

- Та я вже умію плавати. Ви чого?
- Ти що, дурнику, не бачиш, яка вода і яка швидка течія? А глянь, яка 

крижана. Та й навіщо тобі ті колеса? - Вона ще раз легенько ляснула 
хлопця по плечах, - Дивись, Сашкові така дурниця в голову не прийшла.

А коли мати розповіла вдома батькові про намір сина, той, поклавши 
хлопцеві на плечі руку, зі сміхом сказав:

- Хазяйський син, нічого не скажеш. І для чого нам ті колеса? У нас же 
ні воза, ні коня немає.

- А дядькові Іванові згодилися б, - оправдовувався Вася.
- Я ж кажу - хазяїн! – пригорнув сина до себе. Він ніколи на дітей не 

кричав, ніколи і пальцем не торкнувся. – Василько, ти що, і правда не 
розумів, що в таку воду входити не можна? Ти бачив, хоча б хтось на 
березі щось подібне робив?

Уже другий день у Переяславі вирує ярмарок. Ірина, порадившись 
з чоловіком, пішла купити килим, який ще вчора вподобала. За нею 
ув’язався і Василько. Він вже з батьком бував на великих базарах і 
на ярмарках. Кожного разу йшов туди з особливим почуттям радості 
і не лише тому, що йому щось завжди купували, а тому, що можна 
було покататися на каруселі, і що там було дуже весело. Чого тільки 
він там не побачив, чого тільки не почуло його дитяче вухо, як тільки 
не збагатилася його мова! Правда, не все побачене і почуте хлопчик 
розумів і запам’ятав. Але завжди тягнув дорослих до гойдалки, чи 
до каруселі, а то й просто до ведмедя, подивитись, як той з циганом 
витанцьовує. Тож і ув’язався й цього разу за матір’ю, щоб побачити 
і почути ярмаркові дива. Хлопчика вразила величезна гора кавунів. І 
як ото вони тримаються купи? Чи їх хто тримає? 

Мати взяла сина за руку, щоб не заблудився, але біля кавунів він 
затормошив, і мати сіпнула його за руку. Василько спіткнувся і впав 
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прямо під оту кляту кавунячу гору. Кавуни покотилися на нього – 
скільки було лементу! Хлопчик злякався і швидко схопився на ноги, 
схопив матір за руку і потяг її далі від цієї зеленої гори, що розко-
тилася по всьому ярмарку. Ще довго він обходив такі кавунячі гори 
десятою дорогою.

Сюди, у Переяслав, якось приїхала дочка Івана Васильовича Ліза. 
Трохи погостювала і поїхала. Хлопці більше ніколи її не бачили. Після 
війни Василь якось натрапив на її слід, але вони так і не зустрілися.

Іван Васильович думав уже й осісти у Переяславі, та доля закинула 
його на нову роботу, в Яготин. Тут стара хата прийняла сімейство Семе-
нют. У кімнаті спали діти, а на кухні – мати з батьком. Зате навкруги був 
чудовий парк, куди вони інколи ходили гуляти. 

Одного разу пішли аж до Шевченкового дому, як говорила мама. Тоді 
Василько думав, що Тарас живе тут, що це його дім. Такий великий? А 
для чого йому такий великий дім?

Та згодом батько розповів, що це не його дім, що жив тут Тарас Григо-
рович ще у минулому столітті, що це великий український поет. Що він 
приходив сюди у гості до князя Репніна і його дочки Варвари, і це саме 
їхній будинок, а не Тараса. А вже згодом Василь дізнався, що ця Варвара 
була закохана у Тараса і саме вона посилала йому на заслання пензлі, 
фарби, папір. А тоді діти з батьком обійшли навколо будинок – вели-
кий, вікна високі, а більше нічого і не залишилось у голові хлопчика, 
але добре пам’ятав все життя, як вони тут з батьком гралися на великій 
красивій галявині у дурки-палки, у квача.

Василько з Сашком бігали по всьому парку, а Толя не відходив від мами. 
Василько якось глянув, а мама сидить з Толею на руках, голову схилила 
батькові на плече. «Боже, яка ж красива наша мама, - майнула думка, - а 
батько такий плечистий, такий сильний». Мама поряд з ним здалася йому 
такою маленькою і тендітною, наче вона ніколи маленькою не була.

Мати покликала хлопців обідати. На ковдрі з’явилися печена карто-
пля, червоні помідори, огірки, хліб, сало, яйця, яблука - що хто хотів, те 
й брав. На повітрі все було дуже смачне і діти уплітали за двох.

Сашко і Толя тулилися більше до мами, а Василько тягнувся до 
батька. Сашкові теж хотілося обняти його за шию, але ж хіба за тим 
Васильком встигнеш. От як Іван Васильович його до себе пригорне 
– отоді зверху Сашко! І радість переповнює його груди, а Василько 
стоїть, закопиливши ображено губи.

Не встигли вони й прижитись в Яготині, як Семенюту перевели на 
Сахновщину, що на Харківщині. Виходило так, що Іван Васильовича 
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направляли, щоб він на новому місці налагодив виробництво і пере-
дав іншому. Ось і на Сахновщині треба було налагодити виробництво 
напоїв. І хоча батько говорив, що він механік, ніхто його не слухав, мов-
ляв, і механіку там роботи по горло.

Поселили їх біля залізниці. Почали звикати до нового місця. Якось 
Ірина дала Василькові гроші, щоб забрав з ремонту взуття – тут же 
поряд з їхньою квартирою була ця майстерня. Але хлопчик подався у 
магазин, а там помітив акварельні фарби, які бачив ще в Переяславі 
у якогось чоловіка, що малював прямо на вулиці храм. Василько не 
знав ще, як тими фарбами малювати, але коли відкрив коробку і по-
бачив ще й пензлик, то якась незвичайна радість охопила його і він, 
заплативши гроші, побіг додому, пританцьовуючи. Та мама вдома 
ніякої радості не виявила, замість того, добряче його насварила і 
хотіла відправити, щоб відніс фарби назад у магазин, та саме при-
йшов батько і, коли довідався в чому справа, сказав:

- Мабуть, таки буде малювати наш син, Іринко. Це ж добре, що не цу-
керки чи пряники купив, а фарби. 

І відтоді у Василя з’явилося єдине улюблене заняття – він малював 
тими фарбами все, що бачило око. І дарма, що все те було  просто ма-
заниною та ще й фарби його ніяк не слухалися, лягали зовсім не так, як 
того хотів сам хлопчик. Він бачив, як вони повинні лягати а вони, кляті, 
не лягали, а інколи просто збігали з паперу. Хоча інколи щось і виходи-
ло. Тоді батько його хвалив:

- Який гарний огірочок у тебе вийшов. А берізка, як жива!
На Сахновщині Семенюти довго не затримались – Івана Васильо-

вича перевели в Лубни.  
Йому так набридло переїздити з місця на місце, а особливо Ірині, але й 

на Сахновщині їм не подобалося. Тому з охотою поїхали в Лубни. Вийш-
ли на перон тамтешнього вокзалу холодного січневого вечора 1931 року. 
Далі їхали на розкладних. На Пирятинській їм назустріч мчали пожеж-
ники, а як вони трималися на тих багнах, що підскакували на грунтівці і 
гуркотіли, закладаючи вуха, Василькові було зовсім незрозуміло.

Тупіт коней, дзвін десь підв’язаних дзвіночків, гуркіт величезних бо-
чок творили такий неймовірний шум, що навіть кінь, запряжений у їхні 
сани, шарахнувся вбік так, що Василько мало не випав з саней. Сашко 
сидів за спиною Івана Васильовича і тримався за поручні, Толя був у 
мами на руках, а Василько усівся за Сашком і не думав ні за що трима-
тися – він подався весь вперед і в саму останню мить вхопився за Сашка 
і здивовано дивився на батька, коли ледве не вискочив із саней.
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- Тату, а що це?
- То пожежники поїхали. Десь щось горить, синку, - а сам думав, як 

воно буде в цих Лубнах. Він уже бував у місті з питань роботи і знав, 
де йому виділили квартиру, тому знав і куди їхати. Ось тут, за Будинком 
Червоної Армії. До революції там розташовувалося дворянське зібрання. 
За цим будинком стоїть будиночок, туди й повернули їхні сани. Надворі 
Івана Васильовича зустрів якійсь чоловік. Він відімкнув їм двері, запа-
лив гасову лампу, що стояла на столі, допоміг занести речі.

- То вже влаштовуйтесь якось самі, а я піду.
- Спасибі, спасибі, що дочекались нас.
- Я тут сторожую. На добраніч вам.

     

Квартира мала дві кімнати. В одній стояв стіл і кілька стільців, а в 
другій – два металевих ліжка, на яких, крім дощок, нічого не було. На 
кухні була грубка з плитою. Біля плити лежав великий оберемок дров 
і пом’ятий папір. На столі батько побачив сірники і перше, що він 
зробив, розпалив грубку. Скоро тепло від плити і духовки, а згодом і 
від грубки пішло по квартирі.

Розібрали вузли, постелилися. Тіснувато, але дітей вклали спати, а 
потім і самі примостилися на другому ліжку.

У будинку, де поселилися Семенюти, з одного боку була контора 
промхарчкомбінату, куди Іван Васильович приїхав на роботу, а з іншого, 
що виходив рогом на Монастирську, пивна, що належала прохарчу, а саме 
підприємство було на вулиці Полтавській, де виготовляли безалкогольні 
напої і фасували пиво. Тут Семенюта І.В. став завідуючим, змінивши на 
цій посаді якогось Дворкіна – саме від нього Семенюта й прийняв справи.

Хоча виробництво було невелике, але роботи було багато: працю-
вати довелось мало не цілодобово, доки налагодив усі процеси. До-
велося багато ремонтувати власними руками різне обладнання. Він 
не цурався ніякої роботи, всюди підставляв своє плече, а його руки 
вправно робили свою справу. Вдома бував мало. Правда, матраци на 
ліжка купив сам і ще одне ліжко теж привіз. Поступово обставили 
квартиру. Діти мали все необхідне.

Василькові виповнилося вже шість років, Толі не було ще й двох, 
а Сашко ходив до третього класу. Ірина не працювала, була з дітьми, 
вела господарство. І як їй не складно бувало, чоловіка завжди 
зустрічала усміхненою. 
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Інколи він забігав на обід, та довго не затримувався, все кудись 
поспішав, а особливо, коли ще й на «Єревані» (на Подолі) відкрили 
цех з переробки фруктів. 

Промхарч – так називали у народі це підприємство, став працювати 
стабільно. Тепер Іван Васильович вечорами міг бути з сім’єю. Багато 
часу віддавав дітям, а дружина була для нього, як і в перші дні, ми-
лою і жаданою. З якимось особливим, просто юнацьким захопленням 
дивився на неї і завжди всеохоплююча ніжність огортала його: він 
пестив її, як тільки уміло його серце. І хлопців любив не менше, ніж 
дружину… «Це моя плоть і кров» - часто говорив. Вони його теж 
любили. Батько дозволяв їм усе. Діти любили, коли батько катав їх 
на санчатах, коли возив їх в парк, де вони розважалися на дитячому 
майданчику. А вдома для них було верхом блаженства покататися на 
його спині. Особливо цю забаву любив Василько.

Він не лише з батьком, але бувало, що і з Сашком, а частіше сам пізнавав 
навколишній світ. Перебіжить було вулицю і опиняється у парку, і тут уже 
сам спускається з дерев’яного слона або на гойдалці злітає до неба

Інколи йшов у протилежний бік – там теж було багато цікавого. Зразу 
за рогом були підвали райспоживспілки. Чого там тільки не продавали: 
сіль, оселедці, кільку, фарби, збрую, різний реманент, цвяхи. Хлопчик 
помітив, що майже всюди тут торгують євреї, що й жили неподалік.

На протилежному боці базарної площі (згодом площі Кірова) стояла 
така ж споруда, з такими ж підвалами, а на базарі було багато різних яток. 

Коли ж виходиш на Пирятинську – тут теж, як іти до Троїцької церкви, 
цілий ряд магазинів, у вікнах яких красувалася різна вкуснятина, сяяли 
різні прикраси.

Васько вже міг прочитати: «Торгсин». Там скуповували золото і срібло, 
дорогоцінне каміння. Особливо у роки голодомору тут можна було за ці 
речі придбати рис, гречку, борошно, цукор, масло - чого не було в інших 
магазинах і на базарі. 

Власне, Василькові запам’яталось, що і базарів під час голоду не 
було. Задравши голову, хлопчик ішов попід вітринами магазинів і 
дійшов до «Гостиницы Котляревських». Все було йому цікаво. Він і в 
церкву заходив не раз, але якось губився, такою великою вона була і 
надзвичайно урочистою.

У своєму районі він вже добре орієнтувався і знав, де який магазин, 
де міліція, де панчішна фабрика, де магазин канцтоварів і базар, що 
працює до самого вечора: це за панчішною фабрикою, бо на базарній 
площі ніхто до вечора не торгував, хоча підводи інколи стояли і вночі.
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Знав, як дійти до батька на роботу.
Друзів у Василька завжди було багато, особливо вони тяглися до нього у 

страшні 1932-1933 роки. Бо батько часто приносив з прохарчу солод, мама 
пекла з нього оладки, а Вася тими оладками пригощав голодних хлопців.

Василько бачив, як на базарній площі сиділи опухлі люди, тут-таки ти-
нялися і худющі собаки. Бачив, як біля мертвої мами терлося маленьке 
дитятко. Побіг до мами, щоб сказати їй про це і забрати дитя, але коли 
прийшли з мамою, дитини вже не було. Мерців він бачив майже кожного 
дня. Бачив і в інших місцях. Якось вибіг зі свого двору і бачить підводу, 
на яку як попало скидали мертвих і кудись відвозили.

Все це важким тягарем смутку западало в дитячу душу. Хвалити Бога, 
в їхній сім’ї ніхто з голоду не пух, але ніяких ласощів чи просто чо-
гось смачного у дітей не було. Василь пам’ятав, як він з хлопцями стояв 
у черзі за картопляниками, які пекли з картопляного лушпиння, якось 
його розтираючи, а потім продавали біля школи. Які ж вони були смачні! 
А то нічого, що після було гірко у роті.

Іван Васильович і Ірина, чим могли, допомагали сусідам і знайомим. 
До них кожного дня заходив маленький, сухенький, як сухарик, дідок 
Лепнович, який працював на промхарчі бухгалтером. Він знав, що Ірина 
Сергіївна, так почали її тут звати, обов’язково нагодує і додому хоч ола-
док із солоду дасть, то він і жінці щось принесе.

Інколи Іван Васильович приносив того солоду більше або частіше, то 
завжди говорив:

- Роздай, Іро, сусідам, у кого багато діток, та не забудь і ту стареньку, 
що жебракує напроти.

Ноги у жінки були, як дві колоди, і їй несила було переставляти їх 
далі своїх воріт. У неї взагалі вже не було сили. Траплялося, і день, і два 
простоїть з протягнутою рукою і ніхто нічого туди не покладе – не було 
у людей, що давати. Увечері Ірина дві-три оладки покладе у ті руки, то й 
у них не було чого їсти. 

А на роботі Іван Васильович знав кожного, хто і як живе, і чим міг допомагав.
А то хтось серед літньої ночі постукав у вікно. Іван Васильович пішов 

подивитися, бо ходили голодні і ночами під вікнами, але то був Лепнович з 
дружиною. Вони стояли у самій спідній білизні дуже налякані. Коли зайш-
ли до хати, то не могли нічого розповісти. Здавалося, у них відібрало мову.

Тільки трохи подолавши свій жах, розповіли, що трапилося. У хаті 
стояла справжня задуха і вони вийшли на подвір’я, сіли під деревом по-
дихати нічним повітрям, аж раптом такий шум з їхніх дверей почувся, 
ніби сто водоспадів упало в одну мить, і в цю саму мить перед ними 
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розступилася земля і їхня хата, і сусідні, і все, що було біля них, щезло, 
пішло під землю. Все це було у них під ногами.. Стало тихо і страшно. 
Тож на них і лиця не було – такі були злякані. Так і залишилися ці двоє 
у Семенют, поки не знайшли собі житло.

Вранці Василько зі своєю компанією пішли обстежити, що ж там 
трапилося, але досліджувати було нічого - і сліду від хат, що там сто-
яли, не знайшли. Згодом все забулося, і на тому місці побудували 
п’ятиповерховий будинок, а що то було за явище – так ніхто і не зрозумів: 
чи то зсув, чи то провалились підземні переходи, що були ще за Яреми 
Вишневецького, а, може, й раніше, чи ще щось, що залишило тоді людей 
без житла, а кількох сонних так і накрила земля.

     

Був у Лубнах гарний скрипаль Лохвицький. Він грав на естрадних 
майданчиках, у фойє кінотеатру. Його завжди із задоволенням слухали 
лубенчани. Але й п’яничка він був неабиякий, пив усе, що під руку по-
трапляло. І завжди випивку ховав у льох, щоб дружина або донька Дора 
Марківна, вчителька, не знайшли і не викинули.

Та одного разу дочка принесла зі школи чорнило і, щоб воно не 
двозніло, поставила у темне місце, в льох. Батько поліз заправитися 
перед обідом і рука його знайшла саме пляшку з чорнилом. Він добре 
хильнув, зопалу й не зрозумів, що то він випив. Коли зайшов у хату, 
дружина на нього дивиться і нічого не розуміє – весь рот, борода, їй 
здалося, що і все обличчя у чоловіка фіолетове. Чи так воно було, чи, 
може, хтось збрехав, Василько не знав: так йому розповідали хлопці,  
які все про всіх знали. Але щоб там не було, а Лохвицького хлопчик 
любив слухати. Бувало залізуть з друзями на дерево біля естради, все 
видно, як на долоні,  слухають.

У будинку, де жив Лохвицький, мешкала Белла Борисівна Толчинська, 
з якою дружила мама Василька. Вона й підтвердила, що така історія х 
чорнилом справді була. Там же жив і відомий на всі Лубни Білявський – 
чудовий кравець, у нього шили собі одяг всі відомі люди Лубен. За цим 
будинком був величезний двір з великою грушею посередині. Саме під 
цією грушею проходили всі дитячі розваги хлопців.

А то якось Василько заговорив з ними, щоб створити оркестр, як 
у Лохвицького, і виступати, як він, хай хоч для дітей. Хлопці спо-
чатку посміялися, а потім загорілися цією ідеєю і почали готувати 
«інструменти»: назбирали пищиків з кущів жовтої акації, нарізали дудок 



63

з бузини, зробили пищалики-свистки з липи, назбирали всіляких коро-
бок і коробочок – створили брязкальця, а малий Миня приніс гітару, на 
якій ніхто з дітей грати не вмів. Василько написав «ноти» для кожного 
музиканта, там, правда, замість нотних знаків були цифри: 1, 2, 3, 4, 5 – 
це стільки разів свиснути, дудіти, ударити.

На репетиціях Василько, наслідуючи Лохвицького, був дуже 
прискіпливий і примушував по кілька разів пересвистувати, перебивати, 
бо, бачте, не так звучить.

Треба було і про костюми подбати. До Білявського хлопці не пішли, бо 
він з дітьми не церемонився. То ж Вася попросив усіх учасників одягти 
все найкраще, що у них є. Треба ж якось і фойє, як вони говорили, спору-
дити і сцену. Сцену якось спорудили. Потім поставили ящики-стільці в 
фойє. Ящики випрошували по магазинах, а де не давали, діти їх тихень-
ко брали самі і несли в свій «театр».

Біля каси посадили малого Миню. Квиток коштував п’ять копійок. Ва-
сильок і квитки намалював.

І ось настав день концерту. У них і афіша була. Поприходили дітлахи 
із сусідніх будинків, були й бабусі, і мами.

У «фойє» пускали тільки з квитками.
- Хлопці, в отих дітей немає п’яти копійок, а вони дуже хочуть на кон-

церт, - розгублено заговорив Миня.
- Нікого без квитків не пускати, - почув рішучу відповідь Василька. У 

Мині відвисла губа, стало дуже шкода цих малих. Та їм на допомогу прий-
шов Лохвицький, який саме зайшов у двір: він купив квитки і собі, і дітям. 
Йому теж закортіло послухати, що ж там придумали ці малі «корифеї»…

Василько був на сьомому небі. По-перше, всі квитки продали, а по-
друге, і це головне, їх слухав сам Лохвицький! А коли почався концерт, 
повиходили мешканці двору зі своїми стільцями, а ні, то стояли і слухали.

Нарешті, на сцену вийшов «оркестр», перед ним став з паличкою Василь-
ко у своїх найкращих штанцях і сорочці, голова його була обмотана рушни-
ком, у який він умудрився натикати сколки від дзеркала, щоб блищало, як 
у факіра. І ось «диригент» підняв паличку. Діти грали, танцювали, співали, 
читали вірші. Під кінець концерту Лохвицький не витримав, пішов узяв 
скрипку і підтримав дітей своєю грою. Діти на таке і не сподівалися. Потім 
він похвалив усіх і особливо Василька за його винахідливість.

Після концерту діти на зароблені гроші купили цукерки – подушечки, 
і порівну їх між собою поділили. Йдуть веселі, смакують тими подушеч-
ками, а поруч з більярдної вийшов якийсь цікавий чоловік середнього 
росту, з дуже великим животом. Було таке враження, що на них котиться 
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той живіт, а потім за ним ледве поспішають маленькі ніжки. Василь-
ко аж підскочив, то йому здалося, що якась бочка чи куля котиться на 
нього. Обличчя у чоловіка було невелике і красиве, на ньому ніколи не 
росло волосся, зате на голові були довгі чорні кучері. 

- Хто це? – здивовано запитав Василько.
- Ти що, не знаєш? – і собі дивувалися хлопці. – Це ж завідуючий 

більярдною. Ти й про пригоду з ним не чув?
- А що з ним трапилося? Може, через своє пузо перечепився?
- Та ні. Але сміху було на всі Лубни. Ти справді не чув, як старші хлопці 

з ним пожартували, що й міліція втрутилась і тим хлопцям примусовку 
припаяли? Ще хтозна хто над ким посміявся.

- То що ж трапилося?
- Хлопці добряче напоїли завідуючого, а потім переодягли у жіноче 

вбрання, нафарбували губи, найняли візника і відвезли його у полого-
вий будинок. Там його прийняли, а поки розібралися, що це не жінка, 
хлопців були вже далеко. Але ж потім міліція їх знайшла. 

Друзі сміялися, а Василькові стало чомусь шкода цього чоловіка-
бочку: мама завжди говорила, що з калік і хворих сміятися гріх. Та й 
їхня вчителька Лідія Миколаївна теж так говорила.

До школи Василько пішов рано. Якось ув’язався за старшим бра-
том Сашком і сів за його парту. Йому так сподобалося, що не могли 
вивести його з класу.

Ледве умовили його піти у перший клас, де були майже такі, як він, 
діти. Тут йому ще більше сподобалося. Та його не хотіли зараховувати 
до учнів, малий ще. Але хлопчик кожного ранку сам прокидався, одя-
гався і чимчикував у школу. Завжди приходив першим і сідав за парту, і 
вже ніяка сила не могла його звідти вивести. То ж батько домовився, щоб 
син ходив у перший клас, а там видно буде, що з ним робити. Так він і 
закінчив перший рік навчання. Його вчителька помітила хист хлопчика 
до малювання. Вона всіляко заохочувала його до цього.  А одного разу, 
це вже у другому чи третьому класі, повела до себе і показала свої ще 
гімназичні малюнки. У хлопчика загорілися очі.

- Я теж хочу так малювати.
Тоді Лідія Миколаївна порадила батькові віддати сина у художню 

студію при Будинку піонерів. Та поки батьки збиралися, Василько сам 
збігав туди і записався. Це було недалеко від школи і поряд з їхньою 
квартирою. У домі Шемета, в якому тоді був Будинок піонерів. Це був 
статний будинок, з красивим входом, який прикрашав великий кований 
чавунний козирок. У ньому було багато красивих і просторих кімнат 
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з ліпниною, і прекрасні зали і коридори. Хлопчик думав, що кімната 
їхньої студії найкрасивіша і найбільша. Він любувався її карнизами з 
красивим орнаментом і позолотою, великими і високими вікнами.

Аж незадовго до війни Будинок піонерів перевели в інший будинок. 
Теж по-своєму красивий, але менший, а в будинку Шемета розмістили 
Будинок Червоної Армії. 

Першим вчителем малювання Василя був Зорін. У студії діти навча-
лись не лише в приміщенні, а й часто ходили малювати на природу. 

Одного разу тільки-но вони спустилися вулицею Степана Разіна до мо-
сту і почали готуватися до заняття, до них підійшов елегантний молодий 
чоловік років двадцяти п’яти зі справжнім етюдником через плече. Він 
підійшов до Зоріна, привітався, і вони про щось заговорили. Потім Зорін 
пояснив дітям, що їм робити, а сам продовжив розмову з незнайомцем. 
Трохи згодом той розкрив свій етюдник, поставив маленький мольберт, 
що був примонтований до етюдника, і теж почав малювати. 

Дітям було цікаво, хто це і як він малює. Але підійти ніхто не наважився. 
Та перед закінченням занять він сам підійшов до дітей і подивився їхні 
роботи: кого похвалив, кому сказав, що зробити, щоб роботу закінчити, 
щоб виправити помилки. Біля Василя зупинився, як тому здалося надо-
вго, щось справді привабило у роботі цього худорлявого хлопчика. Він 
покликав Зоріна і запитав, як довго цей хлопчик відвідує студію.

- Другий рік. Сам прийшов і не пропустив жодного заняття. У нього це 
від Бога – я помітив це з перших занять. Він швидко все схоплює і розуміє. 

- Можна, я прийду до вас на заняття у студію? Хочу подивитись, 
як він працює.

- Приходь, Олексію, - поки вони говорили, діти обступили його моль-
берт і любувалися красою води на полотні цього художника. Коли той 
склав свій етюдник і, попрощавшись, пішов, хтось з дітей запитав:

- А хто це?
- Це Олексій Асауленко, студент Петербурзької Академії мистецтв, 

наш лубенець. Дуже добре малює. Він прийде до нас на заняття.
І справді, Олексій Миколайович кілька разів приходив на заняття 

студії. Кожного разу підходив до Василя і робив то кілька штрихів на 
його малюнку, то допомагав побудувати композицію і тихо вів з ним 
розмову про живопис, при мистецтво. Хлопчикові подобалася така 
увага і він жадібно вбирав все, що той говорив і показував. А то якось 
Олексій Миколайович підійшов до Василя, взяв його за плечі і почав 
йому і всім присутнім розповідати, як треба компонувати, що таке 
лінія горизонту. Він ніби розповідав те саме, що і Зорін, але якось 
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інакше, показуючи це на своєму етюді, і все ставало зрозуміло. Ва-
силь слухав уважно, запам’ятовуючи все сказане.

Наступного року Асауленко ходив з дітьми на етюди і часто ставив 
біля себе Василя: дивись, як треба працювати з пензлем і фарбами. Коли 
у хлопця не виходило правильно змішати потрібні фарби, він показував, 
як це робити, розповідав, яка фарба з якою дасть потрібний колір; як 
слід класти фарбу на полотно, як, де і скільки класти її. Цей перший 
вплив майстра мав величезне значення для розвитку майстерності Васи-
ля Семенюти, його натуральності. Десь глибоко в душі Василь завжди 
пам’ятав цю людину, але говорити про нього для Василя було табу на 
все життя аж до 1995 року, коли відбулася їхня нова зустріч.

Ні, вони особисто не зустрічалися від 1942 року, але у 1995-му могли б 
зустрітися віч-на-віч, та Олексій Миколайович помер ще 1989 року. Про-
те митці таки зустрілися в 1995 році, коли долаючи величезні відстані 
з Німеччини, де жив, працював і помер Асауленко, до США, а звідти в 
Україну, у руки Василя Семенюти, вже відомого художника, потрапив 
великий альбом - «Алексей Асауленко. Жизнь и творчество» з дарчим 
написом автора–укладача альбому Віктора Ранєвського. 

Скільки років там, на чужині, Асауленко пам’ятав Василя – моло-
дого художника-підлітка із студії в Лубнах і, певне вірив, що той став 
художником. А, можливо, і знав. Бо чому ж навіть після своєї смерті 
він нагадав Василеві про себе.

Але й у 1995 році Василь не дозволив собі сказати, що він знав цьо-
го талановитого лубенця, що той був його першим справжнім учи-
телем. Так глибоко сидів страх. Боже! А скільки ж у них спільних 
мотивів! Яка близька техніка і гама кольорів! Це, мабуть, генетич-
но передається від землі, на якій зросли обидва митці. Той малю-
вав «Тиху річку», «Кінець лютого» чи то «Літо» десь у Німеччині, а 
Василь Семенюта рідну Лубенщину і Сулу – «У Березівці», «Пізня 
осінь», «Літо», а здається, що вони малювали в одному місці, одні 
й ті ж мотиви захоплювали обох. Рідна земля присутня на полотнах 
Асауленка, хоча він її залишив ще в 1943 році, коли німців гнали 
на захід. Там, за кордоном, талант Асауленко, народжений на рідній 
Лубенщині, розцвів і став надбанням культури, але не українського 
народу. Тому це ім’я і було табу для Семенюти. 

Тоді, у 1943 році, коли Василь разом з усіма радо вітали повернення рідної 
армії, він не зрозумів, чому в Лубнах не стало Олексія Миколайовича, а 
коли йому розповіли, що той втік з німцями і усвідомив це, то зрозумів і те, 
що його ім’я треба забути. Можливо, назавжди. Такі були часи.
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Хоча якось за правління Хрущова Василь розповів своїй дружині Ніні 
про талановитого художника, який жив перед війною в Лубнах, і навіть 
зводив її у чийсь будинок, де ніби збереглася його робота, яку він і по-
казав дружині. Мабуть, то й була робота Асауленка. А та розмова так і 
залишилася єдиною, більше він ніде і ніколи не згадував це ім’я.

     

Десь у 1935 році Івана Семенюту перевели з промхарчкомбінату на 
Лубенський горілчаний завод комерційним директором. Там, при заводі, 
і квартиру дали. І в школу, і в студію дітям було ходити далі. Та й Ірина 
за ці кілька років звикла до того помешкання, подружилася з сусідами, 
тому неохоче переїздила на нове місце. Та їй не звикати.

Іван Васильович швидко влився у новий колектив, але не без пригод. 
Всю заводську продукцію вивозили на підводах, була лише одна полу-
торка. Якось шофер тієї полуторки вирішив забастувати – нічого не воз-
ити. Прийшов до Івана Васильовича і заявив:

- Полуторка поламалась. Я нікуди не їду.
- Пішли гляньмо, що там трапилося, - у шофера очі полізли на лоба: 

такого ще ніхто не робив.
- Треба полазити біля неї. Вона часто барахлить.
Іван Васильович підійшов до машини, взяв ключ, крутнув кілька разів 

– не заводиться, а шофер криво у вуса посміхається. Заліз у кабіну, по-
смикав якісь важелі – не заводитьсяю

- Я ж кажу, що машина поламана.
Іван Васильович зняв піджак, засукав рукава, відкрив капот і до мото-

ра. І бачить, що проводки акуратно від’єднанні. Саботаж!
- Поглянь-но сюди, Гришаня. Що це таке? Я тебе питаю, що це таке? 

– тихо, але досить серйозно запитав шофера, і той мовчки приєднав про-
водки на місце.

- І це коли завод у запарці? Коли товар треба вивозити на базу? 
Водій трясеться. Хіба ж він міг подумати, що цей Семенюта добре 

розбирається в машинах, бо й сам колись шоферував. 
Страшно стало Гришані, де й поділась його бравада, бо за таке можуть 

не лише з роботи звільнити, а й під суд віддати.
- Так, Гришаня, - Іван Васильович помітив, як той змінився на обличчі, 

- на цьому інцидент закрили. Але дивись мені. 
Після цього шофер із шкури ліз, тільки б у нього все гаразд було на 

роботі, а його машина завжди бігала справно.
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А з їздовим-сиротою трапилася справжня халепа: повний віз пляшок 
з-під горілки впав і перевернувся – всі пляшки перетворились на бите 
скло. Прибіг хлопець зі своїм горем до Семенюти, розповів, що трапи-
лося, а руки-ноги трясуться, з очей сльози котяться. Почав благати:

- Не виганяйте з роботи, я все відпрацюю. У мене сестричка на руках 
залишилася після смерті мами. 

А самому їздовому ще й сімнадцяти не було.
Списав ті пляшки Іван Васильович, за що хлопець дякував йому 

до останнього.

     

- Ірочко, давай свою хату збудуємо та й поселимось тут назавжди. До-
сить нам кочувати по чужих кутках.

- Мені давно цього хочеться. Тільки чи вистачить нам грошей?
- Так ми поступово. Звичайно, за один рік не потягнемо, а років 

за два-три, дивись, і хата своя буде. Я вже й місце знайшов. Лиши-
лося тільки документи оформити, бо усно я вже домовився. Хочеш, 
підемо подивишся, де це.

Це було майже поряд із заводом, на паралельній вулиці. Ірині місце 
сподобалось: і до роботи близько, і центр, і базар майже поруч.

Під осінь уже й фундамент заклали, і сохи поставили. Взимку завезли 
очерет, а навесні його обв’язали. Поставили кришу і обкидали очерет 
глиною – нехай сохне до наступного року. Навпроти хати поставили не-
великий сарай, щоб там дерево тримати та інструмент.

- Ти знаєш, люба, через рік будемо уже у своїй хаті. Я ось завезу цеглу 
для печі. Може, двері і вікна, щоб за майбутнє літо все зробити. Якщо 
почнемо рано навесні, то, дасть Бог, восени вселимося, - він пригорнув 
дружину. - Треба, щоб наша, так давно очікувана донечка, росла у своїй 
хаті, а то хлопці по чужих кутках піднялися. Ти тільки глянь, скільки 
ми встигли за цей рік. Навіть дитя зачали. Хіба ми не молодці? – він 
поцілував дружину, - як мені хочеться, щоб це була дівчинка.

- Мені теж хочеться, щоб була донечка, - вона зазирнула чоловікові в 
очі. – А буде хлопчик, то нашим хлопцям на радість, а нам на втіху. 

А сама подумала: «Слава Богу, хлопці он які хороші ростуть».
- А ти помітила, що Толя наш трохи опецькуватий і дихає якось з 

присвистом?   
- Переросте… Ти ж знаєш, лікарі говорять, що у нього завеликі легені 

і груди їх примусили якось лягти одна на одну, от й присвистує. А виро-



сте, грудна клітка роздасться, все буде добре. Толя у нас буде богатирем.
Ось так, розмовляючи, вони повернулися додому. Сіли на лавці біля ган-

ку подихати повітрям, аж Толя, вгледівши їх крізь вікно, вибіг з плачем:
- Таточко, дивись, як штовхнув мене Васько, - він показав забитий лікоть.
- За що ж він так тебе штовхнув?  
- А я його дратував Василь-ковбасиль, Василь-ковбасиль.
- То й заробив. Тобі було б приємно, якби тебе дратували? – А зайшов-

ши у хату, батько запитав Василя:
- Чого це, синку, ви не поділили з Толею?
- Вже доніс. Ябеда.
- Ні, синку, ти не правий. Для чого зайняв його стілець?
- Я малював, і освітлення було найкраще на тому місці. Я його попро-

сив сісти на моє. Так він почав дратуватись і скидати зі столу мої олівці 
і фарби – ото я й штовхнув його.

- Та ви, хлопці, обоє гарні, як ті барани. Так не можна. Треба поважати 
один одного, поступатися місцем чи чим іншим для брата, а ви... Я ж 
кажу: два барани. 

На кухні мама приготувала вечерю і накрила на стіл. Всі сіли на свої місця.
- А ти, синку, чого не йдеш? – звернулася до Сашка, прочинивши двері 

до кімнати, де той робив уроки.
- Я зараз. Ось трішечки дочитаю і йду, - і хвилин через хвилин 

вийшов до столу.
- Ви б чули, яку бучу, просто ґвалт, зчинив Толя, коли Вася сів на 

його місце. Отаке мале, а лізе битися. Бачте, йому місця мало. Хіба 
йому не однаково де сидіти? Та він і не сидів за столом. Там Вася 
малював, а він  до нього причепився.

- А чого він на моє місце сів? – ніби оправдуючись, проскиглив Толя.
- От що, хлопці, щоб я більше нічого подібного не чув. Вчимося жити 

мирно, бо я не зажди добрий буваю.
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Вся осінь пройшла у нарадах та зборах. План завод перевиконав. Лу-
бенська горілка була знана в усій області і далеко за її межами. Але Іван 
Васильович часто приходив знервований; почав скаржитися на серце і 
на шлунок. Останній час, що не з’їсть – болить у животі. То він пере-
лежить якусь часинку, і знову на роботу, а після роботи - в сад: там де-
ревце посадить, там кущик смородини, а коли упав сніг, то все більше з 
дітьми возився. Часто збиралися вечорами у великій кімнаті і співали. 
Іван Васильович гарно співав (Анатолій від батька мабуть мав чудовий 
баритон), та й мама поряд з ним непогано вела першим голосом, і всі 
діти старалися співати разом з батьками.

Наближався Новий 1938 рік.
- Тату, а у нас ялинка буде? – спитав Толя. – Он у Догадіних уже стоїть 

у дворі,  така красива.
- А ти чого на вулицю бігаєш?
- Так буде?
- Буде, дітки, у вас ялинка. Обов’язково буде. Ще ж до Нового року два дні.
- Ой, як добре, а то Сашко говорить, що не буде, бо ми вже великі.
- Та ні, завтра принесу. У мене на складі вже стоїть ваша красуня. Зав-

тра будемо в клубі ставити, і я свою додому занесу – ставте і ви.
Тридцятого грудня хлопці поки зробили хрестовину, поки встано-

вили ялинку у кімнаті, то уже прикрашати вирішили завтра: до Ново-
го року якраз встигнуть.

Тридцять першого грудня Іван Васильович звільнився з роботи тро-
хи раніше: погано себе почував. Ліг під грубкою, а хлопці у кутку при-
крашали зелену сосонку, раз по  раз звертаючись до батька, де краще 
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повісити іграшку. А потім чіпляли горіхи у фольгу закручені, яблука, 
мандарини, замотуючи їх у різнокольорові аркуші і перев’язуючи нит-
кою, виходили краще кульки–пакетики.

Мама, правда, говорила, щоб мандарини поставили під ялинку, - не 
послухали і вийшло дуже красиво.

- Ой, а зірку забули на верхівку.
- Я зараз вам допоможу, - встаючи з ліжка, сказав батько. Він був 

високий, а коли ще на сходинку став, то до самої стелі дістав. Поче-
пив зірку і знову ліг.

- Ой і красива ж у вас ялинка вийшла, - зауважила мама, прислухаю-
чись: щось ніби заскрипіло біля дверей. І раптом гуркіт у двері.

- Хто це такий нетерплячий? – пішла відчинити.
- Тут живе Іван Васильович Семенюта?
- Тут. Він прихворів, лежить там у кімнаті. Ви проходьте.
- Та ні. Хай встає.
- Хто там, Іро?
- Тут тебе питають. 
На дверях з’явився Іван.
- Іване, Іваночку, - у неї серце затарабанило у грудях, відчуваючи біду.
- Ви Семенюта Іван Васильович?
- Я.
- Одягайтесь. Підете з нами.
- Куди?
- Потім про все дізнаєтеся. Ось ордер на ваш арешт.
- За що?! За що, Іваночку?
- Це, люба, якась помилка. Я завтра буду дома. 
І один попереду, а другий позаду Івана, вивели батька з дому. 
Мати кинулася слідом, але її злегка відштовхнули, а його посади-

ли в машину.
На ганок вибігли діти, та батька уже вивезли з двору. Мати, як чайка, 

припадаючи до дітей, заголосила:
- Боже, Боже, навіщо ж ти осиротив нас? Іваночку, серце моє, що ж 

мені без тебе робити, ріднесенький? 
Вона знепритомніла і впала на сніг. Діти почали її піднімати, а вона, 

вхопивши повітря, закричала:
- За що-о-о? За що? Чому-у-у? 
– Відповіді не було.
- Мамо, пішли в хату, - першим отямився Сашко. Він уже все зрозумів. 

Вони з Васею взяли маму під руки і завели до хати.



72

Ніч з 1937 на 1938 рік. Стежки-дорожки без батька

Всю ніч у хаті ніхто не спав: діти чекали батька. Про Новий рік усі забули. 
Ірина з досвіду інших знала, що він не прийде. Знав про це і Сашко. Для 
Ірини почалися чорні дні. Кожного дня вона ходила в тюрму, чекаючи поба-
чення і приносячи передачі. Передачі забирали, побачення не давали. А вона 
кожного дня йшла і йшла. Десь під кінець другого тижня їй дали записку, 
де Іван просив передати теплий одяг. Після цього ані словечка не було від 
чоловіка. Вона ходила в тюрму ще з місяць, поки їй якийсь чоловік не сказав:

- Не ходіть, нічого не носіть. Його вже тижнів два як немає в тюрмі.
Вона впала, і не пам’ятала, хто її привів додому, як вона опинилася в ліжку.
Біля неї була добра і лагідна Белла Борисівна і діти. Нічого нікому не 

треба було говорити – всі все зрозуміли, навіть Толя притулився до мами 
і голосив, як стара жінка.

А тижнів через два вона народила. Ні, не дівчинку, яку так хотів її 
Іванчик, а хлопчика. Їй здалося, що це найкрасивіший її синочок. Тут же їй за-
пропонували відмовитися від дитини і залишити його у пологовому будинку.

- Ні, ні. Не можна. Це ж наша кровиночка. 
- То що ви з ним робити будете? У вас і так троє дітей.
- Де троє, там і четвертий виросте.
Діти прибігали до мами щодня: на братика подивитися і маму провідати. 

Вони якось ніби подорослішали. А одного разу прийшли всі разом і сказа-
ли, що їх вигнали на вулицю з квартири і всі речі виставили на сніг.

- От бачите, - обізвалася медсестра, - куди ви з цим малим? У сніг, чи що?
- Та якось воно вже буде. Збирайте дитину додому, бо це ж теж діти.
Замотали їм малого. Сашко взяв його на руки, а Вася маму під руку і 

вони пішли до свого дому, недобудованого, без вікон, без дверей. Мама 
послала Сашка взяти ключ від сараю і якусь подушку.

Відкрили сарай, а там така ж холоднеча, як і надворі, бо тільки ж 
скінчився лютий. Поклала малого на подушку, накрила кожухом, який 
висів на гаку. Залишили Толю біля малого, а самі пішли забирати свої 
пожитки з горілчаного заводу, що валялися там на снігу. Двері, до 
колишньої їхньої квартири були опечатані.

До темноти переносили все, але ж як залишатися у ніч з дітьми у такій 
холоднечі? Мати, не знаходила виходу, плакала.

Сашко і Вася пішли до сусідів, а Василь Павлович ніби чекав їх – 
вийшов назустріч. Він бачив, як вони переносили пожитки у сарай. Він 
ще не знав, що їх викинули з квартири, але все зрозумів. Та не думав, 
що ця жінка, ризикуючи замерзнути, буде ночувати з дітьми в сараї.

Василь Павлович прийшов до Ірини і запропонував їй з дітьми пересидіти 
цю ніч у нього, бо спати немає де покласти, але ж хоча б у теплі будуть.
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- Спасибі, сусіде, але ж ми накличемо на вас біду.
- Як вовків боятися, то і в ліс не ходити. Пішли, а завтра щось 

придумаємо. У мене десь є буржуйка, то поставите її у свій сарай і 
якось будете грітися.

Так вони й зробили. А ледве зажовтіло небо, вони пішли у свій са-
рай, щоб і сусіди не бачили, у кого вони ночували. А Василь Павлович 
слідом за ними городом переніс до них круглу буржуйку і дві труби з 
коліном. Хлопці вже самі ту буржуйку поставили посеред сараю, а тру-
бу вивели у віконце над дверима. Нарубали дров – добре, що було якесь 
дерево і дошки у сараї. Розтопили буржуйку і мама вперше зварила тут 
дітям юшку. Майже впритул поставили стіл і два ліжка, а на стільці мама 
поставила дерев’яне корито, випустивши туди дві подушки пір’я, на-
крила його рядном, а потім простирадлом і положила туди немовля: що 
Бог дасть, те й буде.

Березень був холодний, і хоч як затикали всі щілини і двері завісили 
ковдрою, у сараї було тепло, коли топили пічку, і то тільки біля неї. Як 
же тепло затримається, коли у сараї не було ніякої стелі. Вони боялися, 
що у них не вистачить до тепла дров хоча б на такий обігрів.

Ночами хлопці мерзли і все заглядали на малого, а він, ніби розуміючи, 
в якому становищі його родина, спав сповитий у пір’ї, прикритий кожу-
хом, ніби так і треба було.

Мама, коли горить буржуйка, швиденько замінить пелюшки, мокрою 
ганчірочкою протре тільце і знову закутає, і воно спить собі. Коли ж 
мороз заходив у сарай, брала дитя до себе у ліжко, де спала з Васею, а 
потім спав з Сашком. Ніхто не чув, щоб мале плакало. Хлопці самі на-
звали його Володя. Так мама і записала дитину, тільки він народився 27 
лютого, а вона записала чомусь 25-го. У цьому горі мати й не помітила, 
що хлопці не ходять до школи. Сашко тижнів два не ходив, а потім 
пішов, а Вася і Толя сиділи дома. Вона, як-то кажуть, прийшла до тями:

- Хлопці, а чому це ви не в школі?
- А нам сказали, щоб ми у школі не з’являлися, бо ми діти ворога народу.
Мати заголосила на весь сарай, а потім зібралася, взяла всіх дітей і 

пішла в школу. Що вона говорила директорові і вчителям, діти не чули, 
але хлопці пішли у свої класи. Та вже так старанно не вчилися.

Важко було все усвідомити, або хоча б зрозуміти, що їхній батько, та-
кий рідний, такий добрий - ворог народу, а вони його діти. І теж вороги. 
Які ж вони вороги? Що зробив їхній батько? Як же вони не бачили, що 
він ворог? Хіба ворог отак би самовіддано працював з ранку до пізньої 
ночі? А хіба ворог народу допомагав би людям у скруті?
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Сашкові було легше, бо він носив прізвище свого батька і по батькові 
був Юхимович. А ось Василеві і Толі довелося терпіти і від деяких 
учителів і від дітей. Всі ці події відклали свої негативні позначки і на 
дітях, і на Ірині. Де й поділася та лагідна, добра, радісна жінка. Їй треба 
було хапатися за кожну соломинку, за кожну тріску, щоб вижити. Треба 
було бути твердою і не зламатися під натиском злого року.

Проте час ішов, біль серця і образи притупились, треба було йти впе-
ред, ростити тих, кого залишив їй Іван.

Як настало тепло, приїхала з Черепівки бабуся Євдокія. Ірина моталася 
по всьому місту у пошуках роботи, але для дружини репресованого роботи 
ніде не було. Мати продала все, що можна було продати, ходила на поденну 
роботу, якщо така траплялась, і ті гроші, що привезла бабуся за свою хату 
і корову – всього цього не вистачало, щоб і хату добудувати і харчуватись. 
Часто сиділи голодні. Спасибі добрим людям. Якось Вася вийшов рано 
вранці по нужді з сараю, а повертаючись, помітив біля дверей сулію молока 
і буханець прикриті старим рушником. Вася підійшов до мами і вони вийш-
ли глянути, від кого б це? Ніде нікого не було видно, ніяких слідів.

Спочатку мама злякалась і перше, ніж дати молока дітям, налила його 
собачці і накришила туди хліба. Коли ж з собачкою нічого не сталося, 
занесла все це у сарай зі словами:

- Спасибі добрим людям і Богові, сьогодні не будете голодні.
Днів через два знову з’явилася сулія з молоком і лист, і друковани-

ми літерами хімічним олівцем на клаптику паперу напис: «Виставляйте 
сулію» - більше ні слова. Так хтось підгодовував дітей довго: то крупи 
якісь, то хліб, то кусень сала. Хлопці хотіли вистежити, хто це робить, 
але мама заборонила: якщо люди не хочуть, щоб ми знали, хто це, то так, 
мабуть, треба, у них на це є причини.

- Не треба, дітки, нікого вистежувати – майте це за дар Божий.
Коли вже стало зовсім тепло, мати загнала хлопців у заміс: вони місили 

ногами глину з соломою та кізяками, а мати з бабусею мазали хату. Ви-
кидають заміс, обтикають глину шматками цегли і знову діти з матір’ю 
місять глину. А то вийшов такий спекотний день, що Василь, вилізши з 
замісу, підійшов до бабусі, матері не було вдома:

- Я піду скупаюсь на річку.
- Ні, Васю, не виходить тебе пускати. Ти ж бачиш, прийшов дядько 

Федір Поліч допомогти, то я буду викладати стелю, а він подавати вальки, 
а може навпаки. То тобі треба буде бути з Володею, бо Толя вже десь зник.

- Так завжди. А, може, я візьму малого з собою?  
- Ти що? Він же зовсім маленький, ще й не сидить. Як же його брати на 
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річку? Ні, ні і ще раз ні, Васильку, - бабуся пригорнула хлопця до себе. А 
він, як хижак, тільки нащетинився. 

Це вже наступного літа він садив Володю на плечі і мотав з ним до 
річки. Покладе було хлопчика у затінку, а сам – у воду, накупається досхо-
чу. Інколи й не чув, як малий плаче, а коли підійде до нього, хлоп’я спить. 
Було і мухи його обсядуть, а то й комарі. Василь обмив його тільце у воді 
– дитя раде, обнімає брата, горнеться до нього. Вася любив братика і йому 
було його шкода лишати самого у кущах, але ж дуже хотілося купатися.

А того дня Василь грався з малим аж до вечора, мама прийшла з 
поденщини: десь за копійки мазала хату, замість своєї. Тут бабуся 
з Полічем працювали. Коли Володя заснув, Вася пішов допомагати 
Полічу формувати вальки - той їх тільки подавав на горище. До ро-
боти долучилась і мати. «Господи! Вона ж така заморена», - крути-
лось у голові сина.

За літо обмазали хату і зсередини і ззовні дві кімнати. Вставили 
одинарні вікна, на двійні грошей не вистачило. Дядько Микола з Курсь-
ка прислав трохи грошей – купили двері і трохи дров та вугілля на зиму. 
Почали топити. У хаті сиро, все цвіте. Дихати від цвілі і вологи важко, 
але ж не в сараї. Хай і не побілене ще – нічого. На ніч вікна позавішують 
різним лахміттям, дивись, у хаті і тепло.

Потроху Ірина призвичаїлась і почала шити валянки (добре, що мати 
привезла свою швейну машинку) і продавати їх з-під поли, бо це заняття 
було заборонено, а тим більше їй. Та хай і ризиковано, а якусь копійчину 
заробить. А то яблука з саду здасть на Промхарч – теж копійка.

Вася й собі почав задумуватись, як заробити грошей. Десь комусь 
грядку скопає; інколи сам, інколи з хлопцями – і радий, що приніс додо-
му якого карбованця. А одного разу домовився з директором базару, що 
намалює для нього плакат. Хлопчик постарався і плакат вийшов на сла-
ву. Директор пообіцяв дати сім карбованців, а дав лише три. Ображений 
хлопець приніс матері три карбованці, а та й питає:

- Де ж решта?
- Він дав мені лише три, ще й грозився, що й цих не дасть.
Мати взяла хлопця за руку і пішла з ним до директора. Василь ніколи 

не чув, щоб мати лаялась, чи бодай з ким сварилась, а то так понесла, що 
директор розгубився і віддав решту грошей. З цього часу Василь інколи 
заробляв своїм малярством хоч мізерні гроші.

Сашко закінчив школу і поїхав у 1940 році в Харків вчитися в 
інституті. Інколи приходили від нього листи, але він ніколи нічого 
не просив, сам собі заробляв на прожиток. У Лубни повернувся вже 
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після війни: приїхав до матері у гості з дружиною Валею, з якою по-
знайомився у фронтовому шпиталі, а після війни вони одружились 
і жили в Одесі у Валиної мами.

То ж Ірині стало трохи легше – троє не четверо. Та й на роботу 
вона влаштувалася: з різних відходів шили рукавиці для спецодягу. 
Часто затримувалася, щоб зробити норму, а то й більше норми, бо 
гроші були дуже потрібні.

З Черепівки вже всі виїхали. Іван спочатку повчився трохи на кон-
торника, як говорила Євдокія, а потім Іван Васильович забрав його 
в Лубни. Влаштував на роботу. Іван Сергійович у Лубнах і одру-
жився з молодою вчителькою Іриною, яка працювала в школі в Тер-
нах, тільки вже Лубенського району. Там їм і квартиру дали. Якось 
дядько Іван поїхав у відрядження, а коли повернувся, то його Ірина 
була з іншим. Не говорячи нікому не слова, Іван Сергійович Калінін 
назавжди виїхав до Полтави. Там згодом одружився з Клавдією, 
перед війною у них народилася дочка Світлана, а після війни – син 
Володимир. Так оце дядько Іван теж інколи присилав сестрі Ірині 
грошей на життя, інколи купував дітям одяг, взуття. Так Ірина і зво-
дила кінці з кінцями.

Вже до ладу пів-хати повністю привела: постелила дерев’яну підлогу, 
поставила двійні вікна, все побілила, пофарбувала – любо й глянути.

Володя вже бігав по двору. Баба Євдокія все смачненьке тільки йому 
і віддавала – і перше яйце від курочки ряби він з’їдав. А Толі й Васі - в 
другу чергу. Вона любила, а, може, жаліла більше за всіх Володю.
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І раптом нове лихо – війна!
Всі бігали до базару слухати звернення Сталіна до народу. А пройшло 

небагато часу, і німці вже бомбили Лубни.
Люди тягли з магазинів, зі складів – хто що поцупить. Мати хлоп-

цям сказала, щоб нічого чужого додому не приносили: Бог його знає, 
чим усе скінчиться. 

Та хлопці є хлопці. Всі тягнуть, всі щось несуть додому. Вася з Толею 
на якомусь складі знайшли чоботи та й принесли в мішку, а щоб мати 
не сварила, сховали у сарай Василя Павловича – сусіда. Та потім ніяких 
чобіт там не знайшли, бачили їх на сусідові, але запитати в нього про 
чоботи боялися. А ось великий кошик пшениці Вася сховав уже в своєму 
сараї, побіг ще – і, знов висипав у свій сарай, а втретє він назбирав уже 
тільки пів кошика: люди розібрали зерно дуже швидко, а було ж його 
така сила-силенна. Ой, як потім їм та пшеничка згодилася!

А перед самим вступом на мить місто ніби вимерло - всі поховалися 
по льохах та окопах.

У кінці саду Семенют червоноармійці, що відступали, викопали 
великий окоп, перекрили його балками і насипали на них землю – 
ніби бліндаж зробили, навіть сидіння влаштували де з землі, а де й 
дошки поклали. Під час бомбування чи обстрілу сюди збігались усі 
сусіди: Василь Павлович з сім’єю, баба Шура з дітьми, всі Семе-
нюти і Крупки. Сиділи тихо, прислухаючись, що діється навкруги. 
Чути було вибухи, від яких здригалась і сипалась на голови земля. 
А вранці чують чужу мову:

- Век, век! Русиш зольдат, век! – Першими вийшли баба Шура і 
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Ірина. Німці спровадили їх далі від окопу; потім вийшли діти – їх теж 
відправили до жінок, останніми вийшли Міщирякови.

Німці щось челготіли між собою, позираючи на окоп, а потім дали 
туди автоматну чергу і тільки після цього спустилися й самі. В окопі 
нікого не було.

Сусіди розійшлися по домівках. Перші дні на вулицю ніхто не виходив. 
А потім потроху звикли. А десь тижнів через два в хату до Ірини зайшли 
двоє: один німець з автоматом, а другий, видно офіцер, з пістолетом. 
Останній заговорив чистою російською:

- Где красный партизан? Где красный партизан?
- Який красний партизан? Що ви таке говорите?
Вони оглянули всі закутки. Потім шукали щось у шафі, у ящиках. 

Знайшли документи і щось у них прискіпливо винюхували. Мати лише 
подумала: як добре, що Вася всі батькові документи спалив, у тому числі 
й посвідчення красного партизана Чапаєвського загону. А німці між со-
бою щось переговорили і пішли. А дні через три прийшов поліцай і по-
чав розпитувати, де її чоловік. Вона спересердя і випалила:

- Такі, як ти, розстріляли у тридцять восьмому.
- Ти, жінко, полегше. Я твого чоловіка знати не знаю. Просто у нас 

є заява, що Семенюта Іван Васильович - червоний партизан, і живе за 
цією адресою. Ми й прийшли перевірити, - тут тільки Ірина помітила ще 
одного поліцая на подвір’ї.

- Ну, перевірили, то й йдіть собі з Богом. Ніяких тут партизанів немає. 
Мало мені горя було.

- Я піду, а тобі, жінка, раджу не нариватися, бо не всі тебе зрозуміють, 
- і він пішов з хати.

А вже на другий день до них прийшли німці і, вигнавши дітей і Ірину з 
великої кімнати, самі поселилися там. Ірина з матір’ю і дітьми перейшли до 
кухні, де їм дозволили жити. Володю поклала з бабусею на ліжку, що сто-
яло за шторкою. Хлопців відправила на піч, а сама примостилася на плиті. 

Німці свою кімнату закривали на гачок, який самі ж і прикрутили зсе-
редини і ззовні.

Одного разу двері лишилися відкритими настіж. Вася заглянув туди: 
під ліжком на видному місці лежав пістолет, а два автомати лежали далі, 
під самою стіною. Хлопцеві дуже хотілося взяти пістолет, але він стри-
мав себе, запідозривши щось недобре. А ввечері Вася з кухні побачив, 
як один з німців, тільки зайшовши в кімнату, нагнувся і подивився під 
ліжко, але не взяв ні пістолета, ні автоматів. Хлопець зрозумів, що німці 
їх перевіряють, бо й мама так само сказала, коли побачила сина біля 
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дверей тієї клятої кімнати. Бог відвів хлопця від лиха, а то б уже їх всіх 
розстріляли або просто спалили, як це вони зробили десь на Рибках.

Василеві виповнилося вже сімнадцять. Таких забирали до Німеччини. 
Поки що його ця доля минула, але...

Для Ірини знову насувалися чорні дні. Учитель креслення Кононенко 
Олексій Федорович, що жив навпроти Семенют на квартирі у Фокіних, 
при німцях відкрив художню майстерню, скоріше його змусили це зро-
бити, але майстерня працювала. Кононенко набирав у майстерню тих, 
хто умів малювати, і вони писали різні таблички, назви вулиць. Він за-
пропонував і Ірині Сергіївні направити Василя до нього на роботу, може, 
і від Німеччини врятується.

Так Василь опинився в майстерні, але не оформлявся на постійну 
роботу. Інколи вони не розуміли, що пишуть, та в основному це були 
назви вулиць і вивіски. За цю роботу їм давали півкіло хліба, інколи 
якісь гроші, які Кононенко у кінці місяця роздавав під розписку. Інколи 
Ірина шкодувала, що дозволила синові там працювати, але Кононенко її 
заспокоїв: сина не візьмуть на каторжні роботи. Та Василь і сам пере-
став з’являтися в майстерні. 

Вася дружив з Юрком Засіпом. Той жив на паралельній вулиці. У 
кінці саду їхні двори стікалися. Тож садами вони й ходили один до од-
ного. У Засіпів теж стояли окупанти. Один з них був француз. Коли не 
було німців, він вмикав приймач і налаштовував його на Москву, кли-
кав з іншої кімнати хлопців і вони слухали повідомлення Інформбюро. 
Коли з’являлися на горизонті німці, він швидко переводив приймач на 
Берлін, а хлопців виганяв з кімнати. Хлопці часто те, що чули, запи-
сували на листках із зошитів, а потім ті листочки непомітно залишали 
у кошиках людей, що базарювали, - і завжди у різних місцях. Інколи 
передавали Павлові Макаренку, його хлопці викрали на заводі «Ком-
сомолець» зброю і навіть десь кулемет. Чи користувалися вони цим, 
Василь не знав. Але серед людей було чутно, що то там, то там зна-
ходили вбитих німців або поліцаїв. Батько Павла був шофером. Німці 
примусили його везти військове спорядження, завантажили машину. 
Та старий Макаренко, їдучи мостом, втопив у Сулі і її, і всіх, хто там 
був, і сам загинув, але не виконав наказу ворога.

Одного разу під час облави Василя схопили біля базару і погна-
ли разом з іншими бранцями. Втекти не було ніякої можливості: їх 
було небагато, а німців аж четверо, ще й дві собаки. Пригнали їх 
до першої школи, де Василь знав кожний куточок, бо вчився тут до 
війни. Підняли на другий поверх, біля дверей залишили поліцая. 
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Війна! В окупованному місті.

Василь помітив, що одне вікно не зачинене, і як тільки стемніло, 
підійшов до нього і стрибнув униз, за кущі бузку, що там росли. 
Присів, прислухався: нічого не чути, ніхто за ним не гониться. Со-
бак по сліду не пустили. Тоді він тихцем-тихцем і опинився біля 
каланчі – водонапірної вежі пожежників, а там дворами, аж на Му-
равище. Забув, що тут у сірому будинку жив Гебельс – комісар, а 
там же і охорона, і вівчарки. Але зупинитись боявся ще більше – і 
промчав вниз, наче вітер. Його сховала темрява і кущі, що росли 
вниз по вулиці. Хлопець перевів подих уже далеко від цього будин-
ку. Прислухався. Погоні не було. Ніде навіть собаки не загавкали. 
Біг аж до Сули. Тут у хащах верболозу пересидів до ранку, а потім 
і весь день. І тільки під вечір почав дворами підніматись у місто. 
Десь у гущавині чужого саду перечекав до темноти, а потім зно-
ву дворами добрався до свого двору. Легенько постукав у вікно до 
мами, а потім пошкодував, що так зробив, і сховався за кущем смо-
родини. Але двері відчинились, ніби мати чекала на нього.

- Хто тут? – вона говорила досить голосно.
- Мамо, це я. Тихенько, - зашепотів син і поклав палець на губи.
- Синку, німців у нас немає. Виїхали з усієї вулиці ще вчора під вечір. 

Нібито на фронт. Що ж воно буде, синку? Вчора мені передали люди, 
що тебе на базарі схопили. А сьогодні до нас заходив Кирик і сказав, що 
його, як побачили на тілі виразку, вигнали додому, і що тебе сьогодні 
вже не було серед бранців, що ти, певне, втік, бо нікого зі школи нікуди 
не виводили аж до ранку. Що ж воно тепер буде, Господи?

Василь пересидів день дома, а потім пішов городами до Юрка, розпи-
тав, що чути у місті, чи не шукають втікачів після облави. У місті нікого 
не шукали, а багато німців виїхало з Лубен. Від Засіпів теж виїхали. 
Тепер хлопці не почують, що справді відбувається на фронті.

Скоро Василя вже вдома забрали, щоб відправити до Німеччини. 
Дільничний поліцай прийшов з повісткою і забрав хлопця. Мати бла-
гала відпустити сина, але нічого не допомогло. Він був дуже злий і на 
матір ніякої уваги не звертав, швидко прикладом підігнав хлопця до 
воріт, де на вулиці стояла крита вантажна машина, на борту якої сиділи 
двоє німців з автоматами.

Василя загнали у вантажівку, де вже сиділо чоловік десять. Василь 
придивився - то були молоді хлопці і дівчатка. Він сів ближче до борту, 
де помітив, що брезент нещільно прибитий до машини: може, вдасться 
втекти. Але не вдалося – німці не спускали з них очей. Машина їздила 
містом і вони забирали молодь, інколи це були діти років 12-14-ти, вони 
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плакали, а за бортом машини голосили їхні матері і бабусі. Німці пиль-
нували тих, що були в машині, і прикладами заганяли вглиб кузова.

Привезли їх прямо на вокзал – ніякого огляду, ніякої поліції – з ма-
шини перегнали у товарняк, де були зашиті дошками всі вікна. Василь 
зайшов, і перше, що зробив, оглянув вагон: не збирався він їхати у ту 
кляту Німеччину. Але у вагоні не було ані шпаринки – все було ціле, і 
двері щільно замкнулися.            

Василь, простуючи в облюбоване місце, відчув, що дошки під нога-
ми добряче прогнулися. Коли всі всілися і чути було лише плач дівчат 
та неповнолітніх, хлопець почав прощупувати ці дошки. Вони лег-
ко піднімалися. Коли б хто потримав, йому здалося, що можна було б 
пролізти під вагон. Але ж хто потримає?

Через кілька хвилин до нього підійшов зовсім незнайомий юнак. 
- Будемо тікати?
- Та ти що, хіба можна?
- А для чого ж ти возився з цими дошками?
- Дивився, щоб не дуло у вагон. Дорога ж далека.
- Таке придумав. Я ж не маленький. Я ці дошки раніше тебе дослідив. 

Я вже з таких вагонів тікав, правда, з Гребінки. Може, й цього разу 
вдасться. Німці дуже поспішають. Он і дітей повкидали у вагон. Я чув, 
що Червона Армія їм добряче прижала хвоста, то вони всіх підряд і ха-
пають. А тікати треба десь тут, щоб нас не завезли далеко.

Василь слухав, а сам думав, може, це який провокатор, щоб і до 
Німеччини їх не везти, а тут же розстріляти. Він уважно оглянув усіх, 
хто був у вагоні – всі сиділи на підлозі похнюплені і ніхто ні на кого не 
звертав уваги. Хлопець, що підсів до Василя встав, підлога під ним про-
гнулась. Він до Василя:

- Як тебе звати? Я Іван.
- А я Василь.
- Сідай ось тут, де я стою, спиною до мене. От і добре, - і сам опу-

стився поряд. Дістав з кишені ніж і почав врізатись у дошку. Робити це 
було незручно, але він якось-таки заглибився і в одному місці продо-
вбав дірку. Тепер стало легше різати, а друга дошка, коли почав її різати 
Василь, виявилась трухлявою і не дуже товстою, тож він швидко з нею 
впорався. Вони тихенько підняли дошки і побачили шпали. Василь по-
думав, що тікати треба зараз, у Лубнах, як тільки рушить потяг.

І ось потяг рушив. Та відразу зупинився, і почали у вагон заганяти нових 
бранців – просто дітей. Всі в сльозах. У вагоні стало тісніше. Іван і Василь 
почали різати дошки активніше, щоб швидше зробити лаз. Василь тихенько:
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Війна! В окупованному місті.

- Як рушимо, давай спробуємо.
- Ні, як рушимо, рано: тут на вокзалі велика охорона. У них тут якесь 

ЧП трапилося: ніби у депо зірвали паровоз. Я бачив, тут і вишки стоять, 
і наряди з собаками.

- А. Це я чув. Тільки не зірвали, а загнали паровоз у депо, а там він 
зійшов з рейок і перевернувся, загородивши вхід і вихід. У депо залиши-
лися так потрібні фріцам паровози. Особливо зараз, коли вони добряче 
одержали по мармизі.

- Тож давай до Вил, там потяг пригальмує, а ми у лаз і залишимося 
лежати на шпалах, поки він пройде, а там – покотимося в кущі.

Невдовзі потяг почав уповільнювати хід. Хлопці хотіли виймати дош-
ки, коли раптом вибухи. Потяг став. Вибухи повторилися. Всі у вагоні 
напружено припали до дверей, а Василь та Іван, витягши дошки, опу-
стилися на шпали. І перебіжками пробігли у кущі, що темніли поряд. 
Вони помітили, що за ними бігли ще якісь постаті, тому припали до 
землі і завмерли.

Додому Василь прийшов десь на третій день. Боявся зайти у двір і жив 
у копі, що в кінці саду. Але це укріплення було ненадійне, бо той поліцай 
приходив кілька разів до матері, нічого не говорив, тільки питав:

- Що, жаль тобі малярчука сопливого? – зло всміхався і йшов. Що 
йому було потрібно?

Мати, не знати і як, тамувала у собі страх. Боялася, що якимось сло-
вом, порухом, інтонацією видасть сина, а тому мовчала і тільки плакала.

- Шкода, що оці вилупки твої малі. Хай би й вони згнили там на каторзі.
- Та ви що, пане? Це ж зовсім діти, - а сама думала, який же ти гад, 

який же ти звірюка! Німці, і ті не такі. Поліцай же люто озирнувся, паль-
нув у собачу будку і пішов з двору, не звертаючи уваги на виття пса.

Більше він не приходив. Хто він? Чому у нього була така люта нена-
висть до своїх людей? Чи може це у нього тільки до Семенют? То за що?

Потім німці почали палити місто, підривати будинки. На вулицях хапа-
ли молодих людей і відправляли їх кудись машинами. Радянські війська 
наступали їм на п’яти.

У гущавині саду під прикриттям ночі зібралися хлопці з усього кутка і, щоб 
не потрапити до рук німців, вирішили податися до лісу, назустріч червоним.

В темряві, захопивши з собою харч, вирушили до Вільшанського 
лісу. І буквально наткнулися на колону німців, що на машинах і мо-
тоциклах кудись рухалася. Володя Сацький показав знак і всі за-
вмерли за кущами. Переконавшись, що їх не помітили, хлопці тихо 
пішли в протилежному напрямку.
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Скоро стало так темно, хоч око виколи. Збившись до купи, хлопці по-
лягали на листі спати. Вони навіть не шепотіли і чули все, що навкруги 
відбувалося. Аж ось почувся тріск гілок - всі насторожилися, але не руха-
лись. І раптом на них хтось наступив. Всі перелякалися – і ті, що лежали, і 
ті, що прийшли, але ніхто з них не крикнув, все відбувалося в темряві тихо-
тихо. Спочатку ті, що прийшли, подумали, що наткнулися на трупи вбитих, 
а ті, що лежали, не встигли зорієнтуватися, хто б це міг бути: не стріляють, 
не кричать. Через мить з’ясувалося, що це такі ж втікачі з Лубен.

Куди йти, ніхто з них не знав. Чули канонаду з боку Полтави і Харкова, то 
ж і пішли у той бік, як тільки заясніло на сході. За годину вийшли на узлісся 
і побачили крізь туман Мгарський монастир. Між лісом і монастирем було 
поле, вкрите осіннім туманом. Раптом хтось з хлопців скомандував:

- Лягай! 
Прямо на них бігли дві постаті. У тумані неможливо було розібрати, німці 

чи наші. Хлопці по-пластунськи заглибились у ліс і причаїлися в кущах. 
Павло Макаренко і Володя Сацький поповзли вперед і скоро повернулися:

- Хлопці, це наші. Мабуть, розвідка.
Тоді всі хлопці вийшли з лісу і пішли до них. Це справді були 

розвідники. Вони запитали, де німці, та цього ніхто не знав. Разом з 
розвідниками пішли Паша і Володя, а Коля Волчанський, Микола Федь-
кович, Юхим Бубка, Юра Засько і Вася Семенюта та ще хтось із тих, що 
пристали до них у лісі, залишилися чекати.

Пройшло чимало часу, а ні Паша, ні Володя не поверталися. Тоді 
послали Васю Семенюту. Мовляв, він невеликий на зріст, на нього й 
уваги не звернуть. Хлопець тільки-но вийшов з лісу і пройшов метрів 
п’ятдесят, може, сто, як зовсім недалеко за кущами побачив танк, а 
біля нього військових. Це були наші. Хлопець зрадів і побіг у ліс ска-
зати, що поряд червоні.

Коли хлопці підійшли до танкістів, ті сиділи біля машини і їли тушон-
ку з хлібом. Після короткої розмови вони запросили хлопців до себе по-
ласувати тушонкою. Танкісти були молоді, дебелі хлопці – всі з Сибіру, 
хоча батьки їхні з України, як вони розповіли. Коли їх призвали до армії, 
то радянські війська вже воювали на Україні.

- На оцій таратайці, - як вони назвали танк «Черчель», - їдемо з боями 
від Курська. А оце вирвалися вперед, то нам наказали чекати інші маши-
ни і піхоту, що десь на підході.
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Фронтові дороги

Після звільнення Лубен Василь і його товариші подалися на Пиря-
тин, де був призовний пункт. Усіх хлопців, крім Василя, взяли, а його 
відправили додому – малий ще. Всіх кинули під Київ. І всі вони загину-
ли, їм навіть зброї не встигли дати…

З Пирятина Василь пішов додому пішки. По дорозі бачив спалені хати, 
йшли обідрані люди. У селі Іваньків побачив жінку з малими дітьми, що 
сиділа на печі серед згарища. Біля цієї печі сидів кудлатий собака. Коли 
Василь проходив мимо, собака почав на нього гавкати, а потім лащити-
ся. Василь подумав: чужий же.

Хлопцеві було соромно повертатись додому: всі його товариші воюва-
тимуть і відплатять ворогові за спалені села, за всі кривді, а він... Він 
тоді ще не знав, що у його товаришів був такий короткий шлях помсти.

У Пирятин не пішли Юра Засько і Володя Сацький. І вже в Лубнах Василь 
дізнався, що їх прийняли у військову частину тут, у Лубнах. То ж і він пішов 
проситись у військову частину, що стояла на сусідній вулиці Петра Слинька.

Там з нього лише посміялися:
- Ти, хлопче, ще не доріс до солдатської каші, ще мамину кашу іди їж.  
- А хіба мало таких, як я, воює?
- Ну що ти вмієш? Ти хоча б гвинтівку у руках тримав?
- Зате я вмію тримати пензлі в руках.
- І до чого на війні твої пензлі? – офіцер на мить задумався. – Хоча, 

почекай. Приходь завтра. Буде командир, може, й домовитесь. Як твоє 
прізвище і де ти живеш?

Вранці другого дня військовий «бобік» зупинився біля двору. З маши-
ни вийшов офіцер, зайшов у двір і спитав у відчинені двері:
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- Тут живе Василь Семенюта? 
Василь вийшов. Вибігла й мати.
- Ти вмієш малювати?
- Так, умію.
- Хочеш піти у нашу частину? 
Хлопець дуже зрадів.
- Звичайно, хочу.
- Нікуди я тебе не пущу. Ти ще малий, - закричала мати.
- Не малий. І не треба тобі, мамо, в цю справу втручатися, я все 

одно піду на фронт.
- То поїхали у військкомат, - зауважив офіцер. - А ви, мамо, будьте 

спокійні: ми вашого сина образити не дамо.
Ввечері Василь був уже в 37 ДКУ 8 військової дороги і, як екзамен, 

йому дали завдання: намалювати двох регулювальниць – Женю Мань-
ковську і Ніну Третяк у повний зріст з прапорцями в руках. У помічники 
йому дали солдата Михайла Шмідта, москвича. З ним Василь пройшов 
всю війну і подружився з ним на все життя.

Коли частина повинна була вирушати з Лубен, йому дозволили побува-
ти вдома. Мама зібрала торбу. Василь з усіма попрощався. Всі рідні вийш-
ли за ворота. Він ще раз поцілував маму, а потім Толю. Володю взяв на 
руки і, кілька разів поцілувавши, опустив на землю. Обняв бабусю. Мама і 
бабуся плакали. До них підійшла старенька сусідка, перехрестила Василя 
зі словами: «Бережи його, Боже», взяла його голову у свої старечі руки і 
тричі поцілувала. І, мабуть, Господь почув слова старенької, бо врятував 
хлопця і там, де здавалося неможливо було врятувати.

У частині не могли підібрати для нього обмундирування: шинель тор-
калася землі, рукава треба було дуже підкотити, вони йому заважали. Та 
й черевики були завеликі. Тільки обмотки якраз. 

Їхня частина переїздила з місця на місце. Першим був Пирятин. Тут 
стояли досить довго у якійсь школі, а працювали вони з Мішкою у 
маленькому будиночку: малювали портрети вождів, воєначальників 
- наближалися Жовтневі свята. А тих двох дівчат Василь так нама-
лював, що зупинялися всі, коли цей плакат виставляли на посту, і 
пізнавали на ньому Женю і Ніну.

Одного разу Василь малював плакат з дорожніми знаками -  
вказівками напрямку на Київ, який збиралися відвойовувати. Він ма-
лював  на свіжому повітрі. Над Пирятином літали штурмовики. Ва-
силь провів поглядом одного, другого і раптом завмер: літак крилом 
зачепився за заводську трубу, крило відломилися, літак упав. Це було 
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недалеко від школи, і Василь побіг на місце падіння. Ні в літаку, ні 
біля нього пілотів не було. Місцина була піщана, літак врізався чере-
вом у пісок. Василь, роздивляючись місцину, помітив якесь взуття, 
що стирчало з піску. Став розгрібати – це був дуже молодий пілот. 
До Василя підійшов хлопчина, який пас неподалік кіз, і почав йому 
допомагати. Другого пілота вони не знайшли. Підійшла санітарна 
військова машина, але й вони нічого не знайшли.

Вже далеко після війни Василь проїздив через Пирятин і в розмові з 
попутниками пригадав цей випадок, розказав присутнім. У купе сидів 
чоловік, який пильно придивився до оповідача:

- А я пізнав вас. Сиджу і думаю, де я бачив цього чоловіка. Хоча тоді 
ви були просто хлопчак, трохи старший за мене. Ви теж повинні мене 
пам’ятати, бо я той хлопчик, що допомагав вам розгрібати пісок, я там 
пас кіз, - і вони ще довго згадували воєнні події.

Після Пирятина їхня частина була весь час на передовій. 
Найстрашнішим пеклом був Фастів. Фашисти наносили удари по цьо-
му стратегічному залізничному вузлу один за одним. На станції стояли 
ешелони з пораненими, з новим поповненням, з військовою технікою. 
Інколи небо ставало чорним, а земля перетворювалась у суцільний 
котлован вогню. Наша зенітна артилерія тримала оборону цілодобово.  
Стволи зеніток були червоні, палаючі літаки падали, якщо не на станцію, 
то поруч. Коли німці не могли досягти цілі, бомби скидали куди попало. 
Особливо напосідали з дванадцятої години ночі до четвертої ранку.

А одного разу наліт був серед білого дня. Василь біг у свій бліндаж. 
Хлопця хвилею відкинуло бозна куди, альбом з замальовками, що 
завжди був за поясом, кудись відлетів. Коли земля під ногами почала 
осідати, Василь почув голос сержанта Акімова, красивого, з чорними 
вусами воїна з-під Сталінграда:

- Василек, Василек! Василек, отзовись. Василек, ти живой? Где ты, 
Василек? Я нашел твой альбом. Ну, где же ты? – цей голос примусив Ва-
силя встати, але він не зміг - ноги були присипані товстим шаром землі.

- Я тут, я тут, - Акімов прибіг на голос, допоміг Василеві звільнити 
ноги від землі саперною лопаткою. Оглянув його.

- Ну, вставай… - він ще раз оглянув хлопця: крові ніде не було. - Ти 
не ранен. Ну-ка, становись на ноги, - а потім взяв його на руки і відніс 
у більш безпечне місце і там уже допоміг Василеві перемогти шок і 
неслухняність ніг.

А то якось дівчата-регулювальниці змінились з посту, прийшли додо-
му, розпалили плиту – вугілля на станції було багато. У кімнатах ста-



87

ло жарко і вони роздяглися догола, вклалися відпочивати від служби і 
від важкого одягу солдатського, який їм нечасто доводилося їм скида-
ти. Дівчата чули, як у хату зайшов хазяїн з товаришами, як вони сіли 
пити оковиту, яку принесли з собою. І раптом почувся рев моторів. 
Хата розлетілася, ніби її і не було. Поряд стояв сарай, де були коні, - всі 
вони згоріли. А дівчата були цілі-цілісінькі. На вулиці вже лежав сніг – і 
дівчата з жару в мить опинилися голі-голісінькі на снігу.

Василь і Михайло побачили із свого укриття цих осмалених дівчат, що 
бігали босі-голі, під обстрілом.

- Пішли рятувати, - запропонував Василь, - і вони накинули на дівчат 
свої шинелі. Але ж дівчат було троє, а їх тільки двоє. Хлопці завели 
дівчат у своє укриття. Тут дівчата якось закуталися в їхні шинелі, а 
хлопці побігли шукати їм одяг.

Осколки сипалися невідомо й звідки. Ніякої одежі вони не знайшли. 
Наштовхнулися на вбитого солдата, зняли з нього шинель і черевики. 
Дівчата не хотіли цього одягати, але холод не свій брат – примусив. Вони 
тремтіли від холоду і страху. В ці хвилини хлопці не звернули уваги, що 
дівчата зовсім голі, а дівчата, що їхню наготу прикривають хлопці. Знайш-
ли ще вбитих і зняли з них взуття і тілогрійки. Коли трохи оговтались, 
дівчата сказали, що у хаті був ще хазяїн і двоє чи троє його дружків, старих 
пеньків. Але на подвір’ї не було нікого. Почали прислухатись, але стояла 
така канонада, що годі було щось почути. Потім одна з дівчат говорить:

- Може, вони у льох вскочили? 
Хлопці пішли туди, куди показували дівчата.
- Ось тут повинен бути льох.
- Чуєте, ніби стогін з-під землі, - це Ніна почула.
Почали відкидати завал, побачили ляду. Василеві здалося, що стогін іде 

з-під його ніг. Почав руками розгрібати - з’явилася голова. Коли відрили 
цих людей, ті були ще теплі, але вже мертві. Після цього нальоту навкруги 
була суцільна руїна. На станції стояв хаос: палаючі вагони і люди, як смо-
лоскипи, мертві і поранені тіла – і всюди полум’я і скрегіт металу.

Василь, Михайло і дівчата допомагали пораненим, переносили їх у 
безпечні місця, хоча про яку безпеку могла бути мова. Літаки знову на-
висали над станцією. Наші зенітки стріляли безперервно, але німці, зда-
валося, не звертали на це уваги, хоча деякі з них, охоплені полум’ям, 
летіли до землі. Вибухи були такі потужні, що люди глохли.

Про мужність Михайла і Василя говорили в частині, збиралися наго-
родити за відвагу при рятуванні поранених. Але частина почала швидко 
рухатися на захід з важкими боями і там теж були дуже складні ситуації.
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День і ніч у холодній грязюці в перемішку зі снігом тягли деревину: 
встилали дорогу серед болота для техніки. Виснажені до краю, бійці 
прямо на цій же дорозі лягали перепочити, а Василь заснув. Вночі 
вдарив добрячий мороз і хлопець примерз до багнюки. Товариші ж не 
помітили, що серед них немає Васі.

Він прокинувся від холоду, що вже заповз у тіло – і це врятувало його. 
Намагався встати, але примерзлий одяг не пускав. Хлопець почав во-
рочатись, дригати ногами, врешті, покликав на допомогу. Та з допо-
могою ніхто не поспішав, поблизу нікого не було. Тож, розминаючись, 
якось відірвався від замерзлої рідоти. Правда, залишився без шинелі. 
Почав бігати, стрибати, щоб якось зігрітись, а сил уже майже не було. 
«Так можна й замерзнути», - подумав, і, зібравши залишки сил, пішов 
на вогник, що маячив попереду. Хлопці, побачивши його і почувши, що 
він примерз, спочатку кепкували, але потім знайшли десь трохи спир-
ту. Дали випити. Одягли якусь  шинельку – ніби все минулося. Але по-
чав бухикати. Ніхто, правда, на це уваги не звертав, треба було рухати-
ся вперед. Дякувати Богу, їх з Михайлом не розлучили. Той старший, 
досвідченіший і ставився до Василя поблажливо. Де треба було, завжди 
підставить своє плече. І зараз вони йшли в одній упряжці: по коліна у 
багнюці тягли на собі гармати, бо тільки люди могли йти у цьому болоті. 
Обігрітися не було де, посушити одяг теж. Михайло бачив, що з Ва-
силем щось негаразд, але тут, серед цього болота, нічим допомогти не 
міг. Не давав йому на мокрому спати, старався віддати йому більше їжі, 
діставав для нього десь спирт. Василь і з температурою тягнув лямку. 

Чого тільки не траплялося з хлопцем на війні. Якось, вже на 
Тернопільщині, цілий день тягли по багнюці машину, а вночі надибали 
якусь клуню. І в соломі заночували. Коли ж десь поряд рвалися бомби, 
бійці не звертали на це уваги – втома брала своє. Та доспати бійцям не 
дав старшина Овчаренко. Він розшукав Василя і Мішу, і чомусь саме їм 
наказав влаштувати баню. Сказав, де взяти бочку, щоб нагріти воду – 
решту метикуйте самі.

Наказ є наказ: його треба виконувати. Село було зруйноване. На околиці 
виднілася вціліла хата, але ні вікон, ні дверей там не було. Хлопці в одній 
з кімнат завішали вікна і двері плащ-палатками, знайшли по дворах відра, 
тазики. У дворі був колодязь. Якось-таки нагріли цілу бочку води. Самі 
вимилися, за весь час хоч зігрілись, а вже потім доповіли:

- Баня до прийому бійців готова, товаришу старшина. 
Старшина через якийсь час прислав душ п’ятнадцять дівчат. Вони 

зайшли у хату, роздяглися. Хлопці були приголомшені: вони чекали 
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бійців. Дівчата до води, а вода тільки гаряча та така гаряча, що ми-
тися не можна.

- Де холодна вода? – зарепетували з хати.
- Зараз принесемо, - трохи отямились і вже й раді, що матимуть нагоду 

підгледіти за дівчатами.
Що не говоріть, а цікаво на голеньких глядіти.
Василь, заносячи воду, покрикував:
- Ану, повернися, - і, якщо вдавалося, хлопав долонею по голенькому 

задку. Михайло стидався це робити, але теж жартував:
- Що це ви тут, як русалоньки, голесенькі. А раптом ми зурочимо вас, 

або красу вашу змиє ця нами заговорена вода. Ой, дивіться, дівчата, не 
змивайте всю красу! Лишить хоча б трохи вашим залицяльникам.

Після цієї бані у частині багато жартували, коли дізналися хто кого купав.
А під Збаришем, у селі Лубники Василь ледь не загинув. Тут він 

повірив, що Бог на світі є. Все село було бандерівське. Солдати посе-
лилися в хатах по двоє-троє, а Василь жив у сім’ї сам: Михайло десь 
затримався у відрядженні. Сини і господар були у Бандери. Сім’я дуже 
похмуро зустріла постояльців. Вони всі чинили спротив Радянській 
Армії. А потім більш спокійно почали ставитися до Василя. Може, 
тому, що нічого поганого не робив, а, може, тому, що розмовляв з ними 
українською мовою, а, може, тому, що малював. А малював він багато і 
весь час кашляв. Кашель так мучив, що хлопець не міг вночі заснути. То 
ж жінка і каже йому: 

- Ти, хлопче, хворий. На, попий теплого молока з медом і лоєм, - і 
тричі на день поїла Василя цим напоєм та ще якимись травами.

А того дня Василь сидів під сараєм і малював портрет молоденького 
солдата. Буквально з-за цього сараю вискочив мессер і дав по них чергу. 
Сарай загорівся, у заборі від куль залишилися дірки. На стежці лежав 
тільки що живий молодий солдат, якого малював Василь. Він стояв, ніби 
блискавкою пришитий до землі: чому цей молодий хлопчик загинув, а 
він сам живий? Чи може це сон? Позаду горів сарай. Звідкись з’явилася 
господиня і кинулась до Василя:

- Слава Ісусу – ви живий.

     

Їхня частина стояла на Буковині у Заліщиках. Посеред села йшла до-
рога, а за нею річка. Село розкинулося у красивій улоговині між дво-
ма узгір’ями. Михайло знайшов місце на постій на самому краю села, 
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прямо біля річки. Це був невеликий, але двоповерховий будиночок, з 
балконом на річку. Василеві дуже сподобався краєвид, і він, як тільки 
випадала вільня хвилина, малював.

Того ранку, як тільки зійшло сонце, він на балконі малював проти-
лежний беріг річки. І ось на цьому березі з’явилися дві тендітні дівочі 
постаті. Особливо гарна була менша, років шістнадцяти, білява дівчина.

- Міша, іди сюди. Поглянь, яка красуня з’явилася!
- Васильок, ти що напився з самого ранку до невтямки, тут не одна 

– тут дві красуні. То котра з них більша красуня? Вони ж обидві дуже 
гарні. То котра? – усміхаючись, штовхнув під бік Василя. 

- Ота, що з косою.
- А в тебе губа не дура.
Василь спустився вниз спитати, хто ці дівчата, але хазяйка десь пішла, 

а до дівчат він підійти не наважився.
Другого дня Василь пішов малювати на берег у надії зустрітися з 

красунями. Невдовзі дівчата і справді з’явилися. Василь всю свою 
увагу звернув на білявку. Їхні погляди зустрілись. У Василя по спині 
побігли мурашки.

- Ти хто? – спитали очі солдата.
- А ти хто? – ніби злетіло з її очей.
- Я тебе не знаю.
- А я про тебе нічого не знаю.
Від цього німого діалогу у Василя затремтіло все тіло. Йому так 

хотілося заговорити з нею, але щось стримувало, він сам собі дивувався, 
чому це у нього мову відібрало – він ніколи не ліз за словом у кишеню. 

Потім він розпитав у хазяйки, хто ця дівчина, як її звати. Меншу звали 
Марічка. Василь шукав нагоди познайомитися, хоча б поговорити з нею: 
така ж гарна! Та не судилося. До них зайшов старший лейтенант:

- Васильок, збирайся, поїдеш зі мною.
Хлопець не зрозумів, для чого він потрібний, але ж той старший за 

званням, то й поїхав.
Поїхали чомусь у Чернівці. Лейтенант кудись заїздив, щось там робив, 

а коли поверталися назад, то заїхали у придорожнє село. Під’їхали до 
чиєїсь хати. Лейтенант зайшов, а потім вийшов з сулією самогону.

Вони і до розташування своєї частини не доїхали – почали 
пити: старший лейтенант, шофер і Василько, як його всі назива-
ли у частині. Хлопець відмовлявся, але лейтенант примусив його 
пити. Василь за все своє життя ще майже не пив, а тому сп’янів 
так, що нічого не пам’ятав. Прокинувся чомусь у стодолі. Голова 
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розколюється, болять усі м’язи, тоншить. У такому стані Василь по-
трапив до своєї хазяйки.

- Добре, що її немає, - подумав і пішов у свою постіль – солому, за-
тягнуту плащ-палаткою. Не було й Михайла. Тільки почав засинати, як 
хтось будить. Відкрив очі – посильний зі штабу:

- Вставай. Тебе командир частини викликає. 
Погано стоячи на ногах, Василь пішов.
Йому якось вдалося переступити поріг. Командир повернувся до хлоп-

ця і аж зіскочив зі стільця, на якому сидів:
- Що з тобою? Ти себе бачив? Ти не зелений, ні, ти – чорний (!) – Він 

розпитав про все, що сталося і наказав йому йти додому і добре виспа-
тись. А старшого лейтенанта, винуватця цієї оказії, викликав до себе і 
дав добрячого прочухана:

- На губу захотів? Чи у штрафроту? Герой, дітей споювати. Щоб це 
було востаннє. Інакше тобі не поздоровиться, - відчитував його ще биту 
годину, як малого хлопчика.

А Василь не встиг і цього разу відіспатися. Тепер уже піднімає його з 
постелі Михайло – частина виїздить.

Василь ледве заліз у машину. Міша запхнув у машину його амуніцію 
і етюдник з фарбами, а потім і сам сів поруч. Ось-ось рушать, аж Ва-
силь побачив Марічку з великою круглою буханкою і глечиком у руках. 
«Кому ж це вона несе?» - подумав. А вона, оминаючи всі машини, зупи-
нилася проти Василя. Йому й дух забило. Де й подівся хміль з голови, а 
вона, подаючи йому хліб і глечик з молоком, усміхнулася і сказала:

- Щасливої вам дороги. Нехай усі кулі минають вас.
- Спасибі тобі, красуне, - вирвалось з нього, а тепло і ніжність замінили 

задуху, захотілося підхопити дівча на руки і закружляти з нею від радості, 
але машини рушили – і вона залишилась стояти, махаючи вслід рукою.

Михайло розповів, що вчора, коли він кудись зник, до них прихо-
дила ця красуня і розпитувала про нього. Василь лаяв себе, що по-
годився їхати з лейтенантом: прямого ж наказу не було. Та хіба ж він 
міг подумати, що така гарна дівчина сама прийде до нього. Могли по-
знайомитися. Хотів написати листа, але прізвища її не знав. Коли дали 
відпустку, заїздив у те село, але ні Марічки, ні хазяйки – нікого навіть 
просто знайомого не знайшов. Така доля.

Та нічого нарікати на долю – доля у нього була щаслива. Його ніби хтось 
або щось оберігало. Ось хоча б такий факт. З боями вступили у Чортків. 
Його частина зупинилася тут на кілька днів. Проїжджаючи пустирем, Ва-
силь побачив красивий етюд. То ж і пішов наступного дня туди малювати.
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Сонце вже височенько піднялося над обрієм, навкруги тихо-тихо. 
Поблизу ані душі. Раптом звідкілясь на бриючому польоті появив-
ся німець, і дав по художнику у військовій формі чергу. Не влучив. 
Василь побіг на вулицю, а потім вниз по вулиці, а фріц ніби навви-
передки з ним, і так низенько, що Василеві здалося, що їхні погля-
ди зустрілися. Хоча німець був в окулярах. Дав чергу – знову мимо. 
Василь добіг до будинку і присів під вікном підвалу – знову кулі ри-
кошетом полетіли від стіни. Фашист піднявся, зробив розворот -  і 
знову на полювання за хлопцем. Василь за цей час перебіг до іншого 
будинку і сховався під навіс. Пілот бачив його і зробив ще один наліт 
на свою жертву: чи то він грався, як кіт з мишею, насолоджуючись 
його страхом, чи й справді хотів убити, але й цього разу не влучив. 
Різко піднявся і зник – мабуть, награвся.

     

Все далі на захід рухалися війська. Ось уже й територія Польщі. Тут 
Василь знову сильно застудився і зліг. Температура за сорок. Його по-
клали в санбат. Санітарка Оля, не зрозумівши лікаря, дала Василеві за 
один прийом денну норму сульфідину.

- Ти ж його могла вбити. Добре, що все обійшлося. Шкода було б хлопця. 
А хлопець і справді з недоростка, з гидкого малого каченяти, пере-

творився у красивого лебедя, ні, у красивого легеня-сокола.  Виріс, 
змужнів, тіло, незважаючи на хворобу, сформувало красиву фігуру. 
Правда, він і підлітком мав мускулисте тіло і неабияку силу у ньому.

Та саме у цьому санбаті, завдяки цій Олі і товаришам Василь почав 
швидко видужувати. Завдяки цій Олі його і затримали тут на якийсь час. 

Ваня Бєлов приносив йому м’ясні консерви і примушував їсти, 
хоча у хлопця не було ніякого апетиту. Женя, що стала поваром, 
щодня приносила густі гарячі супи. Вона умудрялася десь діставати 
і молоко, яке завжди гарячим примушувала пити. Часто заходив і 
комсорг Стражков. Він непомітно готував Василя до прийому в ком-
сомол. Хлопці часто приносили свої пайки, тільки б швидше повер-
нути хлопця у свою частину.

Іван Бєлов був поет. Під Ленінградом одержав тяжке поранення 
і тоді молодого лейтенанта Бєлова записали рядовим, бо він зали-
шився без документів. Довго не приходив до пам’яті. І вже в цю 
частину потрапив рядовим після шпиталю. Для нього це не мало 
ніякого значення: він не збирався бути військовим.
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Бєлов часто приходив до Василя туди, де той малював: сидів, спостерігав 
за його роботою, читав свої вірші російською мовою. Лірика заповни-
ла його душу і все це виливалось у чудові поетичні рядки. Він любив 
Василеві пейзажі, бо там панувала така ж лірика. Часто говорив  Василеві:

- Василек, мы с тобой очень похожи. Очень. Ти так же, как и я, чув-
ствуешь и понимаешь природу. 

А то якось зайшов і говорить:
- Василек, я о тебе стихотворение написал. Хочеш, прочитаю?
Василь не запам’ятав всього твору, але кілька слів вірша врізались у пам’ять:
«Когда унылую ты кисть бросаешь –
И клевета вокруг тебя молчит…»
   Ваня був тяжко хворий, його відправили у Львів на лікування, а 

потім він знову з’явився в частині. Часто заходив до Василя. Міг мовчки 
сидіти годинами. Хвороба від нього не відступила. Василеві довелося за-
крити йому очі. Ваня Бєлов лежав на ліжку, коли Вася зайшов провідати 
його. Йому було дуже погано – він упав у забуття. Раптом підхопився 
з ліжка, схопив свої вірші, які лежали на столі, і кинув їх у вогонь, що 
горів у грубці. Василь вихопив кілька аркушів з полум’я, але вони якось 
особливо швидко згоріли у нього в руках, ніби й самі не хотіли лишатися 
свідками цієї красивої душі.

Ваня упав на підлогу, довго бився головою, аж піна кривава висту-
пила з рота. А коли з’явилася медсестра, що її покликав Василь, уже 
нічого не могла зробити.

Тут, у Польщі, у Переяславлі, Василь зустрівся з рідним дядьком Іваном. Він 
воював поряд, але вони не знали цього. А то зупинився дядько Іван біля регу-
лювальниць, розговорились і одна з них згадала художника Василька. Дядько 
не знав, що його племінник на  фронті, і так, про всяк випадок, запитав:

- А як його прізвище?
- Здається, Семенюта, але його звуть усі Васильок, ніхто на прізвище 

не називає, навіть командир.
Дядько був дуже худий, якийсь пригнічений, зарослий щетиною; в об-

мотках і в пілотці не свого розміру, в засмальцьованих штанях – зовсім 
не той молодик, що любив красиво одягатися. Вони побули кілька годин 
разом, навіть сфотографувалися. Багато, багато говорили. Дядько ніяк 
не міг зміритися, що Василь уже такий дорослий.

- Чи давно мав листа від матері? Як вони?
- З місяць тому. Дома всі живі і здорові.
- Писатимеш – передай привіт від мене. Я від Клавдії уже давно не 

маю ніякої звістки.
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Вони розцілувалися і Василь поїхав у свою частину. Війна знову надо-
вго розвела їх по різних дорогах.

     

На підступах до Німеччини Василя прийняли до комсомолу. В той час 
це була неабияка подія у його житті. Правда, він промовчав, що батько у 
нього репресований. 

І ось перше німецьке місто. На вулицях і в будинках пусто, хоча на 
столах ще тепла їжа. У цьому містечку хлопці вперше за всю війну сито 
і смачно наїлися: піймали кабанчика, скубли гусей, курей.

Від самого дому не доводилося спати на м’яких подушках. Зараз їм це 
робити ніхто не боронив, німців ніде не було. 

З невеликими боями дійшли до Намславу. Це було чепурне містечко і 
перше, що Василь помітив тут – крамничка чи, може, художній салон: 
на вітрині стояли етюди якогось художника, лежали красиво розкладені 
пензлі і тюби з фарбами. Коли зайшов у середину, у нього й дух пере-
хопило: всюди валялися пензлі, фарби, папір, ґрунтований картон, якого 
він раніше і не бачив, ґрунтоване полотно – чого тут тільки не було. 
Йому ніколи й не снилося таке багатство. Набрав всього стільки, що 
ледве дотяг до свого помешкання. Він так скучив за хорошими фарбами 
і пензлями, що зразу ж почав писати автопортрет аквареллю. Це була 
прекрасна робота. Всі, хто заходив, дивувалися схожості і майстерності, 
з якою написано портрет.

А то з Мішою пішли у вільний час пройтись містечком. Міша звернув 
увагу на вибиті вікна та на те, що було за ними: на стінах висіли картини 
в добротних рамках. Постукали – ніхто не обізвався, штовхнули двері – 
вони були не замкнені. 

- Давай зайдемо, - запропонував Міша. 
Зайшли. Кожані крісла, диван – порізані, шафи – побиті, картини на 

стінах де порізані, а де розстріляні. На стелажі під стіною якісь малюн-
ки, картини, чистий картон, папір – все прошите кулями.

Під стелажем Василь помітив етюдник. Дістав, відкрив – і завидки 
залізли в душу. Так, тут жив художник! Хлопцеві дуже хотілося взяти 
цей етюдник, але ж як він візьме у митця його знаряддя праці? І він по-
клав його на місце.

- А в тебе є такий етюдник? – спитав Міша. 
- Немає. 
- Так тепер буде. – Міша нахилився і взяв його.



95

- Може, він нікому не потрібний. Думаєш, його не викинуть, коли 
займуть цей будинок під постій? Бери і не думай. Хай не мучить тебе 
совість. Хай мучить тих, хто тут усе зіпсував.

Спокуса була велика. І Василь взяв той етюдник! Він служив йому до 
самої смерті, хоча потім у нього були інші і, можливо, кращі, але цей був 
найдорожчий і пам’ятний.

Тут же, в Намславі, Василь опинився якось біля великого водоймища. 
Навколо було так красиво. Крига великими шматками наповзала одна на 
одну і кудись швидко рухалась, а між ними чимось приглушена риба. Її 
було так багато, що юнак, побачивши човен біля самого берега, недовго 
думаючи, стрибнув у нього і почав руками кидати рибу у човен. І раптом 
побачив, що до берега під’їхав танк і танкісти почали щось йому кри-
чали, але за шумом криги він не чув, що саме. Не міг збагнути, що вони 
від нього хочуть. А коли глянув на воду, все зрозумів: його несло в якусь 
прірву. Та він ще не все усвідомив і загрібав у човен рибу. А на березі 
почалася справжня паніка.

І тільки, глянувши вперед, Василь злякався і вже ніяка риба його не 
цікавила. З переляку почав гребти з усієї сили, але човен стояв на місці, 
а крижини знай бились об його борти.

Василь не пам’ятав, як опинився на березі, хто привів його на кухню 
зігрітися. Крізь страшний шум у вухах почув, як старшина Акімов ко-
мусь говорив, показуючи на нього:

- Он наш рибалка. Якби не танкісти, якби не Шмідт, годував би він 
німецьких раків десь на дні. Баграми витягли його з виру. 

Василь потроху почав розуміти, що з ним трапилося щось погане. Але 
його так колотило, що ні про що думати вже не міг.

Женя, щоб зігріти хлопця, дістала пляшку спирту. Хлопці принесли 
пиво і зробили гримучу суміш. Розлили у кухлі. Василь помітив, що 
зверху плаває якийсь жир.

- Хлопці, а ви вже пили цей спирт? По-моєму, тут щось не так.
- Уже дві пляшки випили. Пий.
- І нічого?
- Як бачиш. Не мороч голову, пий.
Василь сьорбнув, але йому щось не пішло, і далі пити не став. А вже 

за мить йому стало погано і він швидко, як тільки міг, подався до себе на 
квартиру. Коли ж хотів піднятися на другий поверх, де вони з Мішкою 
спали, побачив, що старшину Акімова, який тільки що з ним пив, три-
мають солдати, а він пручається, матюкається і вимагає повернути 
пістолет, щоб застрелитися – так йому було зле.
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- Ну самі пристріліть мене, мать вашу...
Василь все зрозумів: німці часто так лишали спирт, горілку, навіть 

вино – красиві, гарно упаковані пляшки, серед яких одна-дві з отру-
тою або іншою гидотою. Хутко, як тільки міг, він піднявся до своєї 
кімнати. З ним, крім Мішки, жив цього разу Скопенко – добрий, ще-
дрий і мудрий старий солдат. 

- Васильок, що з тобою? 
- Василь тремтячим голосом розповів про все, що з ним трапилось: 

як ловив рибу голими руками, як його занесло у крижаний вир, як його 
хтось виловив з тієї крижаної води і як на кухні вирішили зігрітися, і що 
трапилось з Кімовим.

- Присядь, дитино, а краще – приляж. А я зараз – і буквально за десять 
хвилин прибіг з Женею і відром молока.

- Полюбуйся, що ти натворила. А там Акімова відправили в санбат. 
Про решту хлопців я не знаю. 

- Хіба ж я хотіла? Хіба думала, що таке трапиться.
Скопенко набрав кухоль молока.
- Пий, синку, пий, як можна більше, а потім пальці в рот і...
- Та я ж випив кілька ковтків.
- Пий, пий!
Хлопець повторив цю процедуру кілька разів. Уже просто з сил ви-

бився, а старий все примушував його пити молоко і так далі. Скопенку 
було дуже шкода цього хлопця: той нагадував йому сина, та й знав він 
Василька від самого Дніпра. Юнак на його очах виріс і за цей час став 
справжнім воякою. Він аж усміхнувся у свої пшеничні вуса, пригадав-
ши, яким пацаном був тоді цей стрункий і красивий юнак

Добряче злякалась і Женя: це ж вона дала хлопцям спирт. Хлопці, що 
пили з тієї пляшки, поплатилися зором. А Василя Скопенко врятував. А 
коли прийшов Міша, Василь у нього запитав:

- А тобі нічого після спирту?
- Я з тієї клятої пляшки не пив. А в інших пляшках був нормальний 

спирт. Ти краще скажи, як ти опинився у тому човні? І що могло б трапи-
тись, якби поряд не було танкістів! І щоб я там не опинився випадково? 
Хіба ти не затямив, що не знаючи броду, не сунься в воду? Ти як мала 
дитина. Правда, зі спиртом молодець, першим зрозумів, що там щось не 
так. А то міг би осліпнути, це в кращому випадку. Та й Скопенку спасибі 
скажи, бо й ті кілька ковтків могли принести велике лихо.

За кілька днів потому Василя і Сашка Орлова послали в штаб. Василь сів 
поряд з водієм, а Саша позаду, поставивши між ногами автомат. Машина 
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підскочила на вибоїні. Автомат не стояв на запобіжнику і сам зарядився 
і дав чергу. Шофер і Василь подумали, що десь із засади вдарили німці.

- Де їм тут узятися, - матюкнувся водій і повернувся до Сашка. 
Той сидів якось не так і на обличчі кров.
- От гади, таки зачепили Сашка.
- Хлопці прислухалися: пострілів більше не було. Вони зупинились, а 

коли нагнулися до Сашка, зрозуміли, що той сам себе вбив. Це трапило-
ся на другий день після його приїзду з Москви, куди його посилали, і він 
встиг востаннє провідати матір і сестру.

Після похорону Василь ходив дуже пригнічений, ніби він винен 
був у тому, що трапилося. А під вечір, коли Василь і Мішка залиши-
лися самі, той сказав:

- Ти знаєш, то його Бог покарав.
- Не видумуй. Сашко такий гарний хлопець був.
- Хороший, але до нас з тобою був приставлений НКВС. – Василь аж 

пополотнів: за ним стежать.
- Так він за мною стежив?
- Не лише. За мною теж. А ще за ким, не знаю. Знаю, що він агент НКВС.
- Та ти ж з Москви. У чому тебе підозрювати? Хай я з окупованої 

території. – Василь боявся сказати, що він син «ворога народу», навіть 
Михайлові.

Намслав запам’ятався Василеві на все життя не лише цими випадка-
ми. Тут вони перепочили від щоденних боїв, маршів, переходів, безсон-
ня, холоду, голоду і навіть від куль.

Не менш пам’ятним був і Бреслав.
Місто знаходилося в потрійному оточенні. Бої точилися день і ніч. 

Німці не хотіли відступати, трималися за кожен будинок.
Тут, у Бреславу, формували полки для штурму Берліну. Брали й пора-

нених. Правда, була створена комісія для комплектації, але це лише для 
очищення совісті, бо мало кого комісували.

Василь теж попав на цю комісію, так як довго валявся в шпиталі. Огля-
дали його три лікарки поважного віку. Коли оглянули хлопця і він вий-
шов за лаштунки, одна з них сказала:

- Одягайтеся, ви вільні.
Одягаючись, він почув далі таке:
- Какой замечательный мальчик, просто жалко отправлять его на 

смерть. Пускай остается.
Після комісії Василя направили до розподільчого полку, де  команди-

ром був шустрий єврей. Василь тут довго не затримався: єврей проміняв 
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його на машину в автотехнічну частину нічного полку другої повітряної 
армії. Так неждано-негадано Василь опинився в авіації, і його відразу 
відправили оформляти частину, яку обслуговував полк. Хлопцеві здалося, 
що він після пекла безперервних боїв потрапив у рай відносного спокою. 
Можна було нормально малювати. Ось тільки Мішки йому бракувало, а 
так він був нарозхват – його умілі руки були потрібні від полку до армії. 
Якось Василь поскаржився, що в нього немає тямущого помічника, тоді 
як у частині, де він до цього служив, був дуже гарний помічник.

- Хто він? – запитав замполіт.
- Михайло Шмідт, москвич. Він весь час працював зі мною.
У новій частині кожен командир хотів, щоб Семенюта якнайдовше по-

був саме у нього. Треба було багато оформляти, всі відчували, що фріцам 
скоро капут, тож і Михайла знайшли дуже швидко. Як вони залагодили, 
знали лише ті офіцери, які його розшукали. А друзі знову служили ра-
зом. Може, саме це і врятувало Михайла від загибелі, бо ні Василя, ні 
Мішу зараз у бій не посилали, їм вистачало роботи і в частині.

Спочатку полк стояв у Німеччині, і їхні літаки літали на Берлін і на 
Прагу. Потім передислокувався до Австрії, в містечко Штрассгофф, що 
неподалік від Відня. А закінчення війни Василь зустрів у Німеччині.

Був день, але Василь спав: напередодні і всю ніч оформляли штаб 
до якогось прийому. Прокинувся від страшної стрілянини, причому 
стріляли з усіх видів зброї. Василь схопив гвинтівку, бо подумав, що 
буде бій. Але ж де було тут взятися німцям? Їх давно звідси вигнали. І 
чому хлопці палять у підлогу? І тут же почув:

- Перемога! Перемога! Перемога, Василю!
Сміх, сльози, сяючі очі. Солдати обнімалися, вітали один одного.
Це вже після перемоги вони переїхали у Штрассгофф. Василь дуже 

хотів побачити Відень і якось почув, що хлопці з частини збираються туди 
їхати. Василь відпросився у начальства і теж поїхав з цими солдатами. 
День стояв чудовий. Ласкаво пригрівало сонце. Навкруги була весна і го-
ловне - ніде не стріляли. І не треба було боятися ніяких засідок ворога.

Та, як на гріх, у Василя розболівся живіт: там була справжня буря. А по-
просити зупинити машину він соромився, хлопці були майже незнайомі. 
Обливаючись потом і корчачись від болю, терпів до самого Відня. До-
бре, що це лише кілометрів двадцять. Хоча здалося, що їхав вічність.

Машина зупинилася біля палацу Франца Йосипа. Та хлопцеві так 
припекло, що він нічого навкруги не бачив, а нервово шукав, де 
б заховатись. І знайшов: пам’ятник цьому ж Францу Йосипу. Тоді 
йому було те байдуже.
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Пізніше Василеві доводилось їздити до Відня майже щоденно, але 
першу свою поїздку пам’ятав дуже довго.

Відень був розділений на чотири окупаційні зони, але наша зона була 
найбільш зруйнована. Здавалося, союзники знали, чия вона буде і бом-
били саме радянську. Та попри все Відень був прекрасний.

Василь кілька разів відвідував Національну галерею мистецтв у 
палаці Франца Йосипа, виставку в Академії мистецтв, часто був у 
Кунсхаузі (Будинок мистецтв) на виставках художників Чи тому, що 
це Відень, чи тому, що тут була сконцентрована вся еліта, але куль-
турне життя в місті ніби й не переривалося.

Коли випадала вільна хвилина, Василь любив пройтися красивими 
віденськими вулицями. Когось із хлопців підіб’є і бродять, бродять... За-
глядають на ліпнини фасадів, художні решітки огорож. Доходяться до того, 
що ноги вже не слухають, а час бігти до машини, щоб встигнути в частину.

Люди у Відні здавались Василеві доброзичливими і відрізнялися від німців 
внутрішньою культурою. Як, приміром, корінні пітерці від решти росіян.

Якось забрели у старезний парк і опинилися біля пам’ятнику Штраусу. 
Ця унікальна споруда вразила Василя довершеністю і витонченістю. З 
творчістю цього композитора він був незнайомий, хоча кілька вальсів 
уже тут, у Відні, почув, Та біля пам’ятника зрозумів велич цієї людини.

Хотілося Василеві побувати і в знаменитому з розповідей віденців 
і товаришів, що розумілися на музиці, оперному театрі, але той сто-
яв увесь у руїнах. 

Василь дуже багато працював як художник, виконував різні замовлен-
ня начальства. Саме за цю роботу йому дозволили поїхати у відпустку 
додому. Нікого не відпускали, а йому дозволили.

     

Тільки-но почалася зима.
До Львова доїхав спокійно. Спокійно добрався і в село, де жила 

Марічка, про яку мріяв увесь цей час. Але лише змарнував два дні 
відпустки: ні Марічки, ні хазяйки – і ніхто про них нічого не знав. А 
йому так же хотілося її побачити. Господи, яка ж дівчина хороша!    

Повернувся до Львова, та виїхати звідти в Лубни було дуже складно. 
На вокзалі, на привокзальному майдані сиділи, стояли, ходили змучені 
люди: жінки з дітьми, солдати, поранені, жебраки. Їм не вдавалося 
виїхати зі Львова по кілька днів поспіль, а дехто сидів тут по два тижні 
і більше. Василь вирішив не чекати: коли рушив поїзд на Київ, він вхо-
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пився за ручку дверей і так на підніжці їхав кілька кілометрів, а потім 
потрапив у тамбур. Так і приїхав до Києва. А вже до Лубен добирався на 
товарняку. Коли потяг став у Лубнах, Василь не пізнав свого міста (все 
навкруги було руїною) і у когось запитав:

- Що це за станція?
- Лубни.
Тим часом поїзд рушив. Юнак скинув свою валізу, яка від удару розкрила-

ся і все вивалилося на землю, і сам стрибнув, бо потяг набирав швидкість. 
На землі валялися пензлі, тюбики з фарбами, ґрунтований картон, 

чистий папір. Підійшли цікаві і стали допомагати солдатові, але руч-
ка від валізи кудись відскочила і взяти її не було як. Хтось запропону-
вав візок, який через дві хвилини заторохтів по вибоїнах. Хлопчина 
років тринадцяти допоміг покласти валізу на візок і вони поїхали. 
хлопець розпитував молодого солдата звідки він їде.

- З Австрії.
- А ви всю війну пройшли?
- Ні, я на фронті з осені 1943.
- А де воювали?
- Ой, хлопче, де нас тільки не було: і в Польщі, і в Чехії, і в Німеччині, 

і в Австрії.
Хлопець довіз візок до двору, де зупинився Василь, щоб якось взя-

ти свій багаж.
- Так ви брат Толі? – чи то запитав, чи то ствердив.
- А ти його знаєш?
- Ми з ним кіз пасли попід залізницею. Там же затіяли гру, під час якої 

Толі відірвало пальці на руці.
- Яку таку гру затіяли? Як це відірвало пальці?
- Назбирали куль, розпалили багаття і давай туди кулі кидати. От одна 

і відчепила йому пальці, а я далі стояв. Крові було – не приведи Господь.     
Коли Василь ступив на ганок, з хати вийшли мама і бабуся.
- Живий, слава Богу. Поранений? 
Василь головою – ні.
- Як же тебе відпустили? 
Вони вчепилися в нього і цілували з обох боків. Підійшов Толя і ки-

нувся на шию брату, а Володя стояв трохи осторонь. Він виріс, і чомусь 
не підходив. Тоді Василь підхопив його на руки.

- Братику, не пізнаєш? Це ж я, Вася, - і він пригорнув малого до себе.
- Ну, а ти, шибенику, на якому фронті пальці залишив? Чи не на 

козлячому? 
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Толя, вже добрячий підліток, стояв, опустивши очі долу.
А мати тим часом розповідала:
- Без пальців залишився, а недавно міг би і без голови залишитися. На-

думав на ходу з поїзда красти вугілля. Скидав, скидав куски, а потім хотів 
уже стрибнути, але за щось зачепився і до самих Тернів у підвішеному 
стані їхав, доки якось відчепився, коли поїзд пригальмував перед Тер-
нами, і стрибнув. Прийшов додому весь чорний від вугілля і переляку.

В Лубнах снігу ще не було, але вже стояла пізня осінь. У саду на 
верхівках ще висіли яблука. Ой же й смачні і соковиті вони у цю 
пору! Так апетитно хрустять на зубах. Мама ще й з льоху занесла, 
та з дерева були смачніші.

На третій день Василь вирішив поїхати до родичів батька: може, 
вони щось знають про нього. Він переписувався з дочкою дядька Єгора 
Софією і тепер сказав матері, що поїде у Гуляй-Поле до них.

- Ми ще й не надивилися на тебе. Побудь дома.
- Мамо, я не можу не поїхати: обіцяв сестрі Софії, вона мене чекає, 

бо я написав, коли приїду.
- Що ж, побачили тебе і слава Богу. Вітай там, синку, всіх від нас.
З дому він вирядився у батькові хромові чоботи, які мати весь час 

зберігала - як не було скрутно, не продала. Василь начистив їх до блиску, 
одягнув кубанку, яку йому подарували льотчики перед від’їздом, щоб 
хвацький хлопець був. І правда – хлопець хоч куди!

Мати замилувалася сином. Він виріс, змужнів і був чимось схо-
жий на свого батька.

     

Василь поїхав. Але ударили добрячі морози і він зрозумів, що кирзові 
чоботи з онучами і повстяними устілками куди кращі від цих блискучих 
хромових, навіть черевики з обмотками тепліші. А коли вийшов з вагону 
і потрапив у степ, то й фраєрська кубанка не змогла зрівнятися з про-
стою солдатською шапкою.

Доїхав до станції Гайчур: десь тут повинен бути радгосп «Маяк». 
Там живе дядько Федір, що тривалий час иешкав з ними у Черепівці і в 
Лубнах. На станції розпитав, як добратися до радгоспу. Треба було йти 
відкритим полем, де все було вже занесене снігом і дув вітер, який почав 
добряче дошкуляти Василеві. Йти було важко, та й не знав, чи правиль-
но йде. Вітер обпікав обличчя, видавлював сльози. І ось крізь сльози він 
побачив попереду постать. Прискорив ходу і наздогнав дівчину.
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- Чи правильно я йду до «Маяка»?
- Правильно. А до кого ви йдете? Мені теж туди.
- Мені треба Семенюту Федора Васильовича. Часом не знаєш такого?
Дівчина зупинилась і глянула на юнака.
- А для чого він вам? Я його донька.
- Значить, я родичку зустрів? Я твій брат Василь, твого дядька Івана син. 
Великі очі дівчини здивовано дивилися на нього.
- Звідки ж ви тут узявся?
- Приїхав у гості.
Так вони дійшли аж до хати. Домовилися, що сестра не скаже раніше, 

ніж треба, хто він: чи пізнають його родичі?
Зайшли в хату. Сидить бабуся Оксана, батькова мати. Василь тільки 

один раз і бачив її ще в дитинстві, коли вона прибилась у Лубни, але 
пізнав. Та й сестра сказала, що бабуся живе з ними.

Стрункий юнак мовчки походжав по хаті. Тут бабуся й питає:
- Що вам потрібно?
- Хочу у вас поселитися, ви не проти? 
- То й поселяйтеся. Місця вистачить.
А сама дивиться на онуку, мовляв, кого ти привела, а та мовчить. Василь 

зрозумів, що бабуся його не впізнала, і не витримав – обняв стареньку:
- Бабусенько, ріднесенька, я ваш онук Вася, син Івана. 
Вона пильніше вдивилась у нього і заплакала: юнак був схожий на 

її сина - такі ж великі голубі очі, такий же рівний і довгий ніс, такий 
же широкоплечий, тільки ростом трішечки ніби нижчий, а, може, такий 
же. Ось тільки блідий, навіть з морозу. Боже, скільки ж це вона не ба-
чила свого сина Івана?! Ніякої звістки стільки не було. А це бач, якою 
звісткою обізвався до мене – своєю кровинкою.

А вже після вечері, коли всі вклалися спати, старенька сіла біля нього і все 
вдивлялася в такі рідні риси обличчя. Тієї ночі світло у них не гасло до ранку.

Вранці Василеві здалося, що бабуся і спати не лягала, бо сиділа на 
тому ж краєчку ліжка біля нього.

- Доброго ранку, солдатику рідненький! Виспався? – першою 
привітала внука.

- Я-то виспався. А ви, бабусю, що, і не лягали?
- Та висплюся я, висплюся. Я ж тебе бачила ще геть хлопчиком, а зараз 

ти такий, яким був твій батько, коли пішов на першу світову. 
І вони пригадали, як бабуся Оксана приїхала до них у Лубни. Вона 

була зовсім неграмотна, вміла лише своє ім’я і прізвище написати, а то 
вирішила провідати своїх дітей. Пішки дісталася до вокзалу, пройшов-
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ши кілометрів 100–120 степом, сіла на потяг без квітка і без копійки 
грошей. Як вона з того Приуралля добралася до Лубен, одному Богу 
відомо. Каже, всього було: і з вагонів виганяли, і на вокзалах спала, і 
голодна сиділа, і міліція нею цікавилась, і жебракувала, щоб з голоду 
не померти. Чого тільки не натерпілася. Та добралася таки до Лубен. 
Правда, адреси синової не знала, і де працює теж. Ішла вулицями і пи-
тала, чи хто не знає її сина Ваню. Зустрічні дивилися на неї і проходили 
мимо. Дехто думав, що жінка несповна розуму, а дехто зупинявся і питав 
прізвище сина, де працює, де живе, але вона знала лише прізвище.

А тут ще й ходити їй було важко – випадання матки. Та, незважаю-
чи ні на що, вона питала і питала, і не один день. Коли не було сил 
йти, сідала прямо на вулиці і питала перехожих про сина. Так вона 
боса, напівроздягнена, голодна кілька діб блукала містом і вже зовсім 
безнадійно запитала у перехожого, не піднімаючи на нього очей:

- А ви часом не знаєте мого сина, Ваню Семенюту?
Перехожий оторопів. Він не повірив своїм очам:
- Мамо, ви? Як ви тут опинилися? 
Це був менший її син Антон, який у той час теж жив у Лубнах. Він і 

привіз тоді бабусю Оксану до них.
Пожила вона трохи з дітьми, а тоді й говорить:
- Ну, я вас побачила, тепер мені час додому.
Просили її залишитися – ні в яку: додому і край. Вона побачила синів 

своїх Івана, Антона, Федора, всі вони тут жили під крилом Івана, побачила 
дружину Івана Ірину, його діток – душа її наситилася спілкуванням з ними. 
І вже ніяка сила не могла її втримати. Бабусю тягло у те далеке Приуралля, 
де були могили рідних їй людей. Тоді дядько Антон відвіз її додому.

А зараз вона живе в сім’ї найменшого, Федора. Тепер тут, у Гуляй-
Полі, біля нього живуть майже всі її діти: і Єгор, і Антон, і дочка Мотря 
і її дівчата – Ніна, і Роза, і Федір з сім’єю. Не знає тільки, де живе її син 
Микола, де живе дочка Василина і що з Іваном.

Отож нічого не довідавшись про батька у дядька Федора і бабусі 
Оксани, Василь поїхав у Гуляй-Поле. Там, у Чапаєвці, жив дядько 
Єгор з дочками Софією і Марією. Саме з Софією Василь і перепи-
сувався і зараз до неї і приїхав.

Близько десятої ранку він постукав у двері, їх відчинила якась жіночка. 
Він зайшов у хату, почав роздягатися, а жінка дивиться на нього і нічого 
не розуміє. Василь теж не знає, хто вона. Тоді він назвав себе. Вона за-
клопоталася: когось покликала і послала, щоб сказали Софії, що брат її 
приїхав, а ще когось послала до інших родичів.
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Дуже скоро на порозі з’явилася захекана Софія і стала, як укопана, 
широко розкривши очі і вдивлялась у зовсім незнайомого чоловіка: 
вона його бачила лише на фото. Слідом прийшов Сонів батько, дядько 
Єгор, кремезний чолов’яга, з вусами і бородою. А потім двері не за-
чинялися, прибігали і приходили родичі побачити племінника, брата і 
просто фронтовика. Всім було цікаво, а який же у Івана син, і раділи, 
побачивши красиво юнака, чимось схожого на їхній рід, раділи, що 
живий прийшов після такої кривавої війни.

Розмовляли дуже довго. Спочатку чи то стоячи, чи то сидячи, де 
хто присів, а потім за столом, який накрили різними стравами – всі 
поприносили з собою щось смачненьке. Сиділи довго і дружньо. 
Найцікавіше Василеві було слухати розповіді про батька, про його 
молодість, про кохання і зраду першої дружини; про його матір 
Ірину всі говорили з великою повагою, навіть ті, хто її не бачили. 
Виявилося, що чоловік тітки Мотрі разом з його батьком партиза-
нив у роки громадянської і вони дружили. Це батько і познайомив 
його зі своєю сестрою.

Наступного дня Софія привела свою подругу познайомитися з братом, 
може, осяде в їхніх краях. Проте дівчина не справила на Василя ніякого 
враження, та ще й після недавніх спогадів про Марічку. А на вечір він 
вже збирався від’їжджати, бо хотів ще раз заїхати додому.

     

Повернувся в частину і з головою пірнув у роботу, якої накопичилося 
дуже багато. І треба ж було такому статися: йому доручили оформля-
ти павільйон своєї частини на виставці Другої повітряної армії – і той 
павільйон був найкращим!

Нагородили замполіта. Він був людиною честолюбною і пишався, що 
в усій армії саме його павільйон відзначило командування. Коли ж на 
виставці спитали, хто оформляв, винуватець стояв неподалік від генера-
ла і полковників, але не смів назвати себе.

- Товаришу Базива, так хто ж оформляв вашу виставку? 
Тут Василь не витримав, вийшов уперед і відрекомендувався. Базива 

аж завмер, не знаючи, що буде далі. Один з генералів, звертаючись до 
Василя і замполіта, сказав:

- Двадцять днів відпустки.
Коли урочистості закінчилися, Базива схопив Василя в обійми і 

розцілував:
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- Молодчина, не підвів свою частину. Я так боявся. Вони ж так 
прискіпливо оглядали все, а коли запитали, хто оформляв, ну, ду-
маю, зараз буде рознос. А бачиш, як все вийшло. Я, правда, і сам 
бачив, що наш павільйон найкращий, але ж... Я дуже радий, що ти 
знову побуваєш вдома.

Василь на таке не сподівався. Адже він не так давно був у відпустці. 
Вже наступного дня Базива оформив всі документи, розпорядився вида-
ти рядовому Семенюті пайок на двадцять днів, дав свою машину, яка й 
відвезла очманілого від радості солдата до Братислави. 

Василь був дуже радий, але й страшенно зморений. Він дивився, 
де б йому відпочити до приходу потягу. Та вільного місця ніде не 
було. Погляд його випадково зупинився на зовсім вільному місці 
біля якихось дверей. Тут він склав свої речі і приліг на них. Дивить-
ся, люди прямують до нього, а потім чомусь розвертаються і йдуть 
геть. Так Василь пролежав години три, доки не прикрутило в туалет. 
Підійшов до чергового на вокзалі:

- Де тут туалет? 
А черговий і показує на двері, під якими він так зручно вклався 

відпочивати. Тепер юнак зрозумів, чому люди наближалися до нього, а 
потім ішли геть. Лежав під туалетом, але й подумати не міг, що за двери-
ма відхоже місце – ніякого запаху не було.

     

Нарешті Василь знову у Львові. Знаючи, як важко тут сісти на паса-
жирський потяг, сів на товарняк. Доїхав до станції Красна, а далі потяг 
не йшов. Якісь непевні люди помітили, що у солдатика великий рюкзак 
і чемодан, і почали тихо його оточувати. Саме рюкзак, набитий харчами 
– консервні банки випирали з усіх боків, і привернув їхню увагу. 

Поряд стояв пасажирський потяг. Василь підбіг до найближчих две-
рей і почав благати провідника взяти його. Той відкрив двері і завів 
солдата у купе, де господарювали дві жінки-провідниці. Ці жінки і 
залишили його у своєму купе аж до Лубен. Особливо опікувалася 
ним старша: він нагадував їй її сина, що теж ще був десь у війську, 
хоча війна вже й закінчилася. Василь вирішив поділитися з жінками 
консервами, та ті не хотіли брати:

- Ти везеш додому гостинці – не треба.
Та Вася лишив кожній денний пайок.
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Мати, побачивши сина, дуже зраділа. Була впевнена, що це вже на-
завжди приїхав – уже багато хто повернувся з фронту. І були здивована, 
що приїхав лише у відпустку.

- Ти ж не так давно був у відпустці.
Але її тішило, що війна закінчилася і її первісток від коханого жи-

вий. А що тільки у відпустку, і радувало і заспокоювало, значить, 
потрібний у своїй частині.

Хвилювало матір інше: чому син кашляє. Ніби й не хворий, а кашляє 
і кашляє. Василь же на це не звертав ніякої уваги, певно, звик. А зараз 
радів, що може бути вдома з рідними, попереду майже двадцять днів 
відпустки - це так багато!

Він згадав дівчину, яку випадково зустрів ще минулої відпустки. 
Вона була старша за нього, бо вже закінчила Лубенський учительсь-
кий інститут, але працювала чомусь на заводі «Комунар». Про все це 
довідався від знайомих хлопців. І він вирішив побачити її, все ж якась 
знайома, не самому ж проводити дозвілля. Вона жила на Осовцях. Часу 
на роздуми було мало – і ось вже в дворі Ліди Коваленко.

Перед ним з’явилася маленька симпатична дівчинка з білим ку-
черявим волоссям. Так, це та Ліда, яку він інколи згадував, а за-
раз вона ось, поруч. Тільки протягни руки і дівчина буде у твоїх 
обіймах. Та на це у нього не вистачило духу, та й не знав, чи вона 
вільна, чи захоче з ним хоча б поговорити.

- Ліда, я приїхав у відпустку, і мені захотілося тебе побачити.
- А ми знайомі? – здивовано подивилась на нього.
- Ти хіба не пам’ятаєш, як ми майже лобами зіткнулися при вході на базар?
- Коли це було? Я щось не пригадую. Ні, здається пригадую. Прига-

дую, який ти тоді був не..., - вона замовкла.
- От і добре, що згадала. Я б хотів з тобою дружити. Як ти на це дивишся?
- Не знаю, - вона розглядала юнака, - давай спробуємо.
Після цього вони кілька разів зустрічалися: Василь на велосипеді 

забирав Ліду з роботи і відвозив додому. Йому було приємно вдихати 
запах її волосся. Коли вона сиділа на рамі і їхні руки торкалися, по 
ньому пробігала гаряча хвиля. А одного вечора він пригорнув дівчину 
до себе і поцілував її. Вона його не відштовхнула, а у відповідь сама 
обняла і поцілувала. 

Та відпустка закінчилася. Треба було повертатися в свою частину.
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І ось він вже в Австрії. Потяг зупинився у Відні. Пасажири спокійно 
вийшли з вагона. Василь не впізнав перону – так той змінився з часу 
його повернення з попередньої відпустки. У різних місцях стояли групи 
наших солдатів, було чути веселі жарти, розмови і, звичайно, добірний 
мат. Особливу реакцію військових викликали люди в цивільному, які час 
від часу підходили до них і пропонували щось купити з-під поли. 

Дійшла черга і до молодого солдата, котрий прямував пероном до вок-
залу. Якийсь чолов’яга у старому макінтоші підійшов до Василя і протяг-
нув пачку фотографій, пропонуючи проміняти їх на тютюн або цигарки. 
Солдат взяв пачку, почав розглядати те небачене диво – порнографію. 
Дідок ламаною російською мовою заохочував взяти товар саме у нього, 
звивався навколо, вихвалюючи цю гидоту. А коли солдат повернув пач-
ку, зашипів, як змій, і швидко зник. Василь тільки плюнув йому у слід.

З вокзалу він поїхав на трамваї в центр міста, а звідти до автотра-
си, що вела у Штрассгофф, де стояла його частина. Зразу ж доповів 
у штабі про своє повернення. Йому звеліли знайти свого старшину 
і влаштуватися на постій.

Зустріч із старшиною була не з приємних, практично він був неза-
лежний від старшини, бо служив у політвідділі як художник. То ж і був 
Василь для нього мов той відрізаний шмат сала, що належить іншому 
їжаку. Та ще й заздрість розпирала старшину і він сказав, щоб хлопець 
сам собі шукав помешкання, мовляв, у нього немає вільних місць.

Не знайшовши геть нічого підходящого, Василь звернув увагу на 
особняк, що виднівся осторонь на пагорбі. Зазвичай такі помешкання 
займало начальство, або їх взагалі не чіпали, бо вони були віддалені 
від загальної зони розташування. Це було не зовсім безпечно, тож 
доводилося виставляти додаткову варту. Василеві нічого не залиша-
лося, як піднятись на той пагорб.

Будиночок ніби відірвався від інших помешкань і мав вигляд 
крихітного замку. Стояв у глибині маленького двору, до нього вела 
красива, викладена з кольорового каменю стежка, з обох боків об-
саджена квітами. Біля двору проходила автотраса, а зовсім недалеко 
– залізниця. З усіх боків двір обвивали дерева.

Василь підійшов до цього «замку», піднявся на кілька сходинок і 
опинився перед масивними різьбленими дверима. Постукав – ніякої 
відповіді. Взявся за міцну ручку, яка здалася йому дуже холодною, але 
над головою побачив ручку дзвоника і сіпнув на неї – дзвінка не почув. 
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Тоді натиснув на двері – ті тихо відчинилися. Він увійшов у довгий ко-
ридор. Ближче до входу, праворуч, були двері, прямо – ще одні. Зазирнув 
у перші: у кімнаті стояв розібраний диван, стіл, два стільці, у центрі – 
буржуйка, труба від якої виходила у вікно. Вікна були незасклені. Пішов 
до других дверей, вони були зачинені, постукав – ніякої відповіді, на-
тиснув на двері – вони не відчинилися.

Василь не став добиватися. Вийшов на подвір’я, оглянув дворище. 
Нічого, крім битого скла під ногами не побачив. Заглянув у підвал. 
Двері були відкриті, але, крім кількох дубових сучків, тут теж нічого 
не знайшов. Подумав, що дім покинутий і що тут можна спокійно 
поселитися. Розклав свої речі, влаштував місце для сну. Все ніби нор-
мально, тільки холодно. Пішов у підвал. Знайшов невелику сокиру. 
Від ящика, якого тут знайшов, відірвав картонні стінки, витяг цвяхи 
з розбитих вікон і забив їх картоном. Потім назбирав трісок, розбив 
кілька пеньків і розтопив буржуйку.

У кімнаті стало тепло. Дістав з торби мамою покладені продукти, сів 
перекусити. І раптом почув, що хтось підійшов до дверей. Він кинувся 
до них – маленька жіноча постать уже зникла за іншими дверима. Ва-
силь зрозумів, що він у домі не один. Подумав: їй теж холодно і зовсім 
не подумав, що тут може бути небезпечно. Вийшов, нарубав дров, бо 
знайшов їх у підвалі чимало, заніс у коридор, поклав біля дверей. Але 
ніхто цих дров не брав ні цього дня, ні наступного.

А ввечері до нього донеслись звуки: хтось тихо рубав дрова. Він 
вийшов, побачив, як жінка, замотана у якусь велику шаль, з кількома 
полінами у руках сховалась за рогом будинку. Покликав:

- Фрау, фрау, - та ніхто не озвався.
Тоді він зайшов у коридор і ті дрова, що поклав там, переклав під її 

двері. Клав, щоб вона чула. А сам подумав: чого це вона не хоче зі мною 
спілкуватися? Трохи посидів у роздумах і вирішив відвести душу поки є 
вільний час. Дістав з валізи шмат ґрунтованого полотна, закріпив його на 
кришці валізи – вийшло щось схоже на мольберт, коли поставив валізу на 
стілець. І почав компонувати рідний серцю пейзаж, з рідною Сулою, як 
йому думалося. Було темнувато, бо лише верхні шибки уціліли у вікнах.

Та робота захопила його, а запах фарб п’янив, і він забув про все, і про 
те, що треба йти снідати. Робота йшла напрочуд легко і швидко. Скоро 
стало видно дзеркало рідної Сули, ще й латаття зазеленіло і милувало 
око. Палітра картини була весела, сонячна, хоча за вікном ще було хо-
лодно. Як добре бути художником! Можна дозволити собі розкіш милу-
ватися рідним пейзажем у чужій стороні...
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Він сходив у політвідділ, роботи поки що не було. Прийшов додому, 
дрова лежали не займані. Так минули ще день і ніч. А вранці Василь 
набрав оберемок дров і постукав у двері. Відповіді не було. Він плечем 
легесенько натиснув – двері відчинилися.

- Фрау, ось вам дрова. Топіть, щоб було тепло, - доброзичливо звернув-
ся він до переляканої старої жінки, що стояла біля такого ж старенького 
роялю, закривши руками обличчя. Тіло її нервово здригалось…

Василь поклав дрова біля її буржуйки і підійшов до неї. Німецької він 
не знав, тільки кілька слів, що були на слуху.

- Фрау, фрау, - протягнув до неї руки, взяв її руки у свої і лагідно 
відвів від обличчя. Її стареньке смертельно бліде обличчя перекоси-
лося – і вона заридала. Хлопцеві стало ніяково. Його врятувала бур-
жуйка: він почав поспішно вкладати туди дрова, потім попросив у 
старої паперу. Здається, вона його зрозуміла, бо взяла стару газету 
і подала разом з сірниками. Руки у неї тремтіли, на них, посинілих 
від холоду, просвічувалися вени. Хлопець глянув на її обличчя: воно 
було мокре від сліз, які котились з її очей.

Коли буржуйка розгорілась, Василь, інстинктивно вклонився їй і 
пішов до себе. Знову взявся за пензлі, але бажання малювати кудись 
зникло. У домі стояла гробова тиша.

Годин через дві її порушили божественні звуки роялю. Василь 
відчинив двері. Звуки то наростали, то повільно стихали. Іван ніколи 
не чув такої музики, вона ніби вливалась у душу і поступово заповни-
ла все його єство, підкоривши його повністю. Підсвідомо він упивався 
мелодією, і йому здалося, що вона перелунюється з фарбами на його 
картині – сонячними, лагідними і піднесеними, і разом з тим викликає 
глибокій спокій і задуму.

Раптом звуки обірвались – і знову мертва тиша заповнила дім. І в цій 
тиші він почув несміливі кроки старої, яка, проходячи, причинила двері 
до його кімнати. Чи вона помітила його роботу на стільці, він не знав. 
Тільки наступного дня знову залунала музика, що перевернула все в 
душі художника. Перед очима попливли зелені верби під прозорою во-
дою, яку просвічують промені сонця до самого дня, і неосяжний простір 
глибокої небесної блакиті. Звуки перенесли його на рідну землю. А він 
всього лише стояв перед своєю роботою, але зачарований звуками, що 
доносилися з сусідньої кімнати, бачив ширше і далі. 

Два серця, дві душі, незважаючи на різницю у віці, у вихованні, у 
сприйнятті реальності перекликались у вищих сферах краси.

Тоді молодий художник не знав ні Чайковського, ні Мусоргського, ні 
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Баха, ні Ліста. Зате був добре знайом з фарбами і вмів зловити і передати 
стан людської душі і природи на полотні. Юнак якось по-особливому 
клав мазки, захоплений і тим, що творить, і тим, що чує, і не звернув 
уваги, що музика стихла – вона все ще лунала у його душі. Він стрепе-
нувся, коли почув, що двері його кімнати знову прикрили. Василь вий-
шов у коридор і зустрів здивований погляд її старечих сірих очей. Він 
теж був здивований, у ньому вирували ще тільки-но почуті звуки роялю 
і безліч запитань, але перед ним стояла зовсім інша жінка. Це вже не 
те загнане звірятко, котре зустрів він першого разу. Це була впевнена в 
собі, красива жінка, з гордо піднятою головою і від неї йшов не страх і 
приниження, а якась надзвичайна сила і лагідність. Бавить ласка.

Василь, як тільки міг, так і запитував, чому вона закриває двері до його 
кімнати, пояснив, що хоче слухати її гру - і цим він її просто підкорив:

- Как, рус зьолдат любит музика?!
Тоді він запропонував зайти до нього і подивитися, чим він займається. 

Його робота була майже закінчена. На обличчі жінки читався подив і за-
хоплення. І вона, показуючи на його картину, заговорила, що то є Чай-
ковський. Василь спочатку не зрозумів, подумав, що вона вважає його 
роботу копією якогось Чайковського. Нарешті до неї дійшло, що цей 
юнак її не зрозумів. Вона взяла його за руку і повела до себе. Сіла за 
рояль, прикрила на мить очі і тихо провела пальцями по клавішах. Вона 
повернулася до Василя і продовжувала грати, повторюючи:         

- Пітер Чайковські, Пітер Чайковські. 
Тільки тепер він зрозумів, що його картина схожа на музику Чайковсь-

кого. Нічого дивного: він написав її саме під ці звуки, тому вони і здали-
ся йому до болю знайомими.

Потім жінка запитала, звідки він.
- З України.
Тепер вже вона не розуміла його і тільки знизала плечима.
- Україна, Київ, Полтава, - заговорив Василь і жінка підхопила ці слова:
- Київ, Київ, Київ... Лисенко.
Василь попросив у неї дозволу відкривати двері і слухати музику. 

Для нього це були справжні уроки прекрасного. А її очі іскрилися, 
здавалося, вона молодшає – її музика когось цікавить, хтось просить 
дозволу слухати її гру.

Жінка була рада, коли він знову зайшов до неї, хотіла його чимось при-
гостити, але у своїх шафах нічого не знайшла, крім крихітного вузлика. 
Василь подумав, що то носовичок. А вона дуже бережно розв’язала його 
– там була ложечка чорної суміші.
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- Кофе, кофе, - вона заварила у малесенькій кавоварці цю каву, розлила 
її у дві малюсінькі чашечки і подала на стіл.

- Бітте, - запросила Василя. 
І тут він зрозумів, що в неї більше нічого немає. Вискочив у свою 

кімнату і приніс майже цілу буханку хліба і кусень ще лубенського сала. 
На очах жінки з’явилися сльози, вона почала опускатися на коліна, але 
Василь утримав її від цього і вона мовчки упала йому на груди і малень-
ке її тільце здригалося від ридань. Так вони постояли якусь мить, потім 
він ніжно, як матір, відсторонив її від себе: очі, ще повні сліз, блищали 
вдячністю і любов’ю. Вона спитала, як його звати.

- Васіль, Васіль, Васіль, - повторила вона кілька разів, жестами показу-
ючи на стілець і каву, що стояла у чашечках. Він не знав, як пити ту каву, 
не знав, яка вона на смак, а тому випив одним ковтком. І вона здалась 
йому дуже несмачною, та гірка чорна рідина.

Жінка ж пила маленькими ковточками, розтягуючи задоволення. А 
потім підійшла до великої шафи і дістала сувій паперів. Це були афіші. 
Майже на кожній – портрет красивої молодої жінки. Вона показувала на 
афішу і на себе, він зрозумів, що це її концертні афіші. Берлін, Париж, 
Санкт-Петербург, Київ, Токіо, Нью-Йорк, - прочитав. Цікаво, що тільки 
київська афіша була російською мовою. Він узяв цю афішу і показав на 
себе і на слово Київ. Він не знав, чи вона зрозуміла, що він з України, що 
Київ – це їхня столиця. Вони не могли вільно спілкуватись, але звуки і 
фарби замінювали їм слова і вони розуміли один одного. Музика лунала 
кожного дня. Василь сумував, якщо не чути було її гри.

А одного вечора він прийшов із штабу пізно і не наважився зайти 
до неї. Жінка зайшла у його кімнату і запросила до своєї буржуйки 
погрітися. Тут він почув таке, що його просто шокувало.

Коли радянські війська вступили в їхнє містечко, до неї ввірвались якісь 
дуже п’яні вояки. Вони все били й трощили, повибивали вікна. Потім 
танцювали на роялі і били чобітьми по клавішах. Примушували її грати, 
акомпануючи їй ударами по клавішах і столах. А затим почали домагатись 
від неї любові. Глумились, як тільки могли. Розминали її тіло і вдвох, і по 
одному. Вона просила Бога, щоб вони її вбили, аби лише не терпіти такого 
глуму. А коли вона не захотіла роздягатися, вони все зірвали з неї і тикали 
своїми руками, куди їм заманеться, і як їм заманеться.

Коли Василь запитав, хто ті вояки, вона розгублено відповіла:
- Говорили російською, - і показала руками, що були з лампасами. 

Потім замовкла, в одну мить знову зістарилась і гіркі сльози покотилися 
з її очей. Вона додала:
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- Я думала, що всі російські солдати такі. Боялася дихати, коли ви по-
селилися в моєму домі. Але ви не такий. Спочатку я не вірила, що таке 
взагалі можливе. Я була у Росії на гастролях. Там такі добрі люди, - все 
це вона говорила з великими паузами, ковтаючи сльози.

Василь сказав, що це були не радянські воїни, а просто якісь 
переодягнені бандити, якісь зайди. На що вона криво усміхнулась і 
нічого не відповіла. 

Після цієї розмови Василь довго не міг заснути. Майже до ранку кру-
тився з боку на бік: з голови не йшла розповідь старої. Він уявив свою 
матір на її місці і заскреготав зубами.

Та повіки нарешті зімкнулися. Сон його ніс якимись безкраїми по-
лями. Раптом перед очима постали спалені хати. Він крокує повз них, 
крізь них, через них. Бачить трупи людей, переступає через них і різко 
зупиняється перед ще живими тілами дівчат, красивих і юних, але з 
розпоротими животами: йому здається, що їх тільки що ґвалтувала ціла 
юрба оскаженілих солдатів. В очі впало ще одне майже дитяче тіло 
зовсім оголеної дівчинки, що лежала з розкиданими ногами і пляшкою 
між ними. Він підняв до неба очі і раптом побачив, як танк, ні, не танк, 
а якась хижа потвора розчавлює жінок, які помираючи, притягують 
до закривавлених грудей своїх діток. Він намагався відірвати ноги від 
землі і бігти рятувати цих нещасних, і не міг. Стояв, як стовп. І тільки 
сльози безсилля котилися з його очей.

- Кому це все потрібно? – ніби хтось його запитав чи-то він сам себе 
запитав. - Хто придумав цю війну? Для чого?

Раптом все зникло. Він почув стук у вікно. Відкрив очі. Кімнати зали-
вало вранішнє сонце, а серце у грудях несамовито калатало, все обличчя 
було мокре від сліз. Але ні зрозуміти, ні подумати, що то з ним було не 
зміг: під вікном кричав старшина:

- Швидше збирайся, тебе викликають у штаб. Машина чекає біля 
медсанбату. 

Василь швидко одягнувся. І раптом картини сну чітко зринули пе-
ред очима – він уже таке бачив наяву, але, щоб отак все разом... Та 
роздумувати над цим не було часу.

І ось вже машина мчить на Відень. Всю дорогу з голови не йшла 
розповідь піаністки і сон. Насправді він уже не міг відрізнити, де 
реальність, а де сон.

У штабі дали завдання оформити стенди. Він працював у Відні більше 
тижня, а потім повернувся до піаністки.

Ввечері жінка запросила його до себе і довго грала чомусь із закрити-
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ми очима. Було враження, що вона десь далеко-далеко у минулому. І в ці 
хвилини, здавалось, вона була щаслива.

Для Василя всі ці дні, вже більше місяця, проведені у цій квартирі, 
були справжнім пізнанням світу музики. Він не знав авторів, але 
мелодії вбирав у душу. Вона дала йому надзвичайну музичну освіту! 
Він не розбирався у нотах, але у звуках і тонах цих звуків пізнав ду-
шею і розумів усе, що вона грала.

А коли була команда від’їздити, Василь забезпечив стареньку дровами 
і вугіллям. Через Женю дістав і провіант. Піаністка не голодувала і була в 
теплі. Це була подяка Василя за те, що вона навчила його любити музику.

Йому довелося переїхати на іншу квартиру, бо треба було виконувати 
велике замовлення штабу. В тому числі й портрет маршала Конєва. Пор-
трет був великий, працювати довелось багато. І ось однієї ночі портрет 
зник. Добре, що начальство вже бачило роботу, а то неприємностей було 
б не обібратися. Хоча і так без них не обійшлося. Василь запідозрив, 
що тут без старшини Самсонова не обійшлося, бо той не знати за що 
не злюбив Василя. А в ту ніч дівчата і хлопці святкували чийсь день 
народження. Запросили і Василя. Самсонов почав до нього чіплятись і 
не пустив у приміщення. Навіть ударив у обличчя. Хлопець, як з цепу 
зірвався, і відлупцював його. І коли ь хлопці їх не розтягли, то Бог знає, 
чим би все скінчилося. Коли Василь отямився від злості, то зрозумів, що 
накоїв: йому загрожував трибунал. Коли ж побачив другого дня старши-
ну, зовсім занепав духом - той був геть увесь синій.

Та Бог на світі є. Невідомо, з яких причин, Самсонов не заявив на Ва-
силя. Можливо, боявся солдатів, бо перший затіяв сварку, а, можливо, 
тому, що портрет Конєва приніс йому неабиякий прибуток, бо Василеві 
стало відомо, що його робота висить у штабі сусідньої частини.

Тут, у Штрассгоффі, доля звела Василя з композитором Ігорем 
Шамо, який служив у їхній частині фельдшером і як композитор ще 
був невідомий.

Це був високий худорлявий юнак з приємною усмішкою і добрим 
поглядом. Їхній медпункт був поряд з клубом, де працював Василь. 
Там вони й познайомилися. Лікарем працювала симпатична Люся. 
І хоча танцював у клубі з Люсею в основному Василь, вона його 
завжди дружньо відчитувала, що наступав їй на ноги, ну, надзви-
чайно дружньо, інколи з поцілунком, а заміж вийшла за Ігоря. Це 
була красива пара, яка гідно і так же красиво прожила своє життя. З 
Ігорем і Люсею Василь довго підтримував добрі зв’язки, але згодом 
стосунки якось обірвались.
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І тільки у вісімдесяті роки минулого сторіччя знову налагодилися, 
коли обоє були вже відомими митцями. Ігор подарував йому збірку 
своїх пісень, а Василь - кілька картин, і до останніх днів зберігав світлу 
пам’ять про свого фронтового друга, бо саме він після піаністки вчив 
Василя по-справжньому розуміти музику, брав його на різні репетиції.

Так, одного разу Василь потрапив на репетицію симфонічного орке-
стру, яка саме проходила чомусь у їхньому клубі.

Коли Василь уперше зайшов у цей клуб, там було багато картин, зва-
лених як прийдеться і де прийдеться. Видно звідкись звезені і в даний 
час просто нічийні. Одна з них, середнього розміру, запала Василеві 
в око. І не так картина, як рама, добротна, з позолотою. Він обережно 
вийняв з рами полотно, а раму розібрав і забрав. Які за якістю були 
ті картини, певне, хороші, і де вони ділися потім, він не знав, бо його 
перевели в Дойчваграм, де стояв штаб і там був потрібний художник. 
Поселили його у сімействі Фроніхуля. Він чех, жінка австрійка. Йому 
було десь під дев’яносто, а їй вісімдесят років. Це були добрі, щирі 
люди. Коли у Василя загострилася хвороба, вони возилися з ним, як з 
рідною дитиною, але температура не спадала. Василь потрапив у мед-
санбат. Там температуру збили і виписали.

Знову фарби, пензлі. Одночасно з штабними замовленнями малював 
портрет свого товариша Віктора Кузьменка. Портрет вдався. Віктор по-
просив подарувати роботу йому, що Василь і зробив з великим задово-
ленням: він все життя любив дарувати свої картини людям.

Під час роботи над портретом Віктора Василь помітив, що за 
вікном час від часу з’являється гарненьке личко юної особи. Одного 
разу Василь вийшов і запросив її зайти у майстерню. Та погодилась, 
і Василь запропонував їй:

- Як тільки закінчу портрет Віктора, давайте одразу ж почнемо працю-
вати над вашим. Мені здається, він буде не гірший від цього. 

Так Василь познайомився з Гертрудою Траунер. Якийсь час ходив 
з нею на танці у комуністичний клуб. Вона розповіла, що батько 
її був членом компартії, а вона входить до молодіжної організації 
компартії. Можливо, їхні стосунки і переросли б у щось більше, ніж 
танці, коли б одного разу, їдучи трамваєм з Лізінгу до Дойчваграма, 
він не побачив чарівну німку, що ввійшла у трамвай. Найбільше 
його вразив її капелюшок: він був якийсь незвичайної форми і дуже 
високий. Хлопець підійшов і сів поряд. На першій же зупинці вона 
вийшла. Василь за нею. Дівчина підійшла до кіоску і купила газету, 
він теж купив газету.
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Підійшов до дівчини і, вдаючи, що уважно читає газету, спостерігав за 
нею. Підійшов трамвай – вона сіла, і він зайшов слідом. Трамвай доїхав 
до кінцевої зупинки. Всі вийшли. Василь пішов за дівчиною, вірніше – за 
капелюшком. І тут вона зупинилась і чистою російською мовою запитала:

- Ви ще довго будете мене переслідувати? Що вам від мене потрібно? 
Він розгубився і не знав, що сказати, але око художника виручило - він 

помітив красивий куточок на пагорку.
- Я й не думав вас переслідувати. Просто, я буду тут завтра малювати, - 

він показав на пагорок, – то приїхав глянути, чи тут так же красиво, як мені 
раніше здалося. Я не проти, якщо і вас завтра побачу десь тут у цей же час.

Наступного дня він приїхав сюди з етюдником. Став і почав малю-
вати досить таки пристойний пейзаж. Захопився і не почув, як хтось 
підійшов до нього.

- Тепер я вас не боюся, - він повернувся і побачив вчорашню незнай-
омку. - А де ваша шляпка? – спитав, продовжуючи ще кілька хвилин 
класти мазки на полотно. Але відчув, що під її поглядом малювати не 
зможе. -  Так де ваша шляпка? 

Дівчина знизала плечима.
- Я завтра закінчу цю роботу, а сьогодні давайте поїдемо у Відень.
Там вони бродили парком і підійшли до пам’ятника Штраусу. Дівчинка 

розповіла, як вона ще маленькою танцювала на конкурсі вальс під музи-
ку цього композитора і виграла приз. Говорила, як раділи з цього приво-
ду її батьки. А ось звідки знає російську мову, не розповіла, а він чомусь 
не запитав. Йому дуже лестило, що з ним така красива дівчина, і кожно-
го разу він радо їхав на зустріч з нею.

А одного дня вони пішли у кінотеатр, де йшов фільм про Рембрандта. Під 
впливом побаченого Василеві захотілося намалювати портрет Анни – так 
звали нову знайому, і він запропонував їй прийти до нього у тому голубому 
капелюшку. Вони ще не закінчили цю розмову, як перед ними з’явилася 
Гертруда Траунер – і все: ніякого портрета йому малювати не довелося.

Гертруда зняла такий скандал, що Анна зникла назавжди. Де Ва-
силь не шукав дівчину, як у воду канула. А йому так хотілося створи-
ти щось оригінальне. Він накидав малюнок по пам’яті, але фарби без 
натури не давали бажаного. Хоча портрет вийшов непоганий і жінка 
на портреті була схожа на Анну, та Гертруда якось зайшла до нього у 
майстерню і знищила цей портрет…

Всю роботу, яку дав Василеві політвідділ, було завершено. У худож-
ника знову з’явився вільний час. Він сидів у своїй комірчині, як називав 
кімнату у клубі, де зараз і малював і спав. Сів перед мольбертом. Але ма-
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лювати не хотілося. За звичкою видавив з тюбиків фарбу на палітру і став 
домальовувати невеличкий етюд. В цей час двері комірчини відчинилися 
і на порозі з’явилася група музикантів на чолі з Ігорем Шамо.

- Ми йдемо у філармонію, зайшли й тебе забрати, - сказав Ігор, обняв-
ши Василя за плечі. – Так підеш з нами? 

Василь толком не знав, що воно таке – філармонія, аде погодився. А 
потім з гордістю розповідав, що був у Віденській філармонії.

Вони всілися на балконі. Внизу був оркестр. Василь з цікавістю 
розглядав інструменти: труби, скрипки, великі і малі, ударні. Він уже 
знав, як вони всі називаються. 

За пульт став диригент з маленькою паличкою. Щось подібне він бачив 
у дитинстві в Лубнах, але тут все було інше. Диригент час від часу сту-
кав по пульту паличкою, а потім руки його злітали, волосся розліталося 
по всій спині і обличчю. Хлопцеві було цікаво за всім цим спостерігати, 
а потім обридло, бо це був не концерт, а репетиція, і він почав розглядати 
поштові листівки, які купив на вулиці разом з журналом «Кюнслер». На 
листівках були надруковані репродукції творів великих художників.

А оркестр все грав і грав, і хлопцеві здалося, що грають одне і теж. Час 
від часу диригент не лише стукав по пульту, але й зупиняв гру і щось 
говорив, інколи й підвищеним тоном, але без крику. І знову б’ють бара-
бани, вищать скрипки, гудуть труби. У Василя почало гудіти в голові, 
а потім щось до болю стиснуло ту голову і не відпускало. Голова роз-
колювалася від кожного удару барабану. Коли всі вийшли з філармонії, 
Василеві стало дуже погано, його морозило, аж зуби цокотіли.

- Що з тобою, Васильок? – спитав Ігор.
- Не знаю. Мені щось дуже погано.
- Е-е, так у тебе, друже, температура. Гайда додому.
Коли зайшли у його комірчину, юнака била лихоманка по-справжньому. 

- Оце так,  - вголос подумав він. – Це ж треба – від музики захворів.
Виходила його Люся, Ігор привів її, щоб послухала хлопця. Потім 

хлопці кепкували, як Василь побував на репетиції Віденського 
симфонічного оркестру.

    

Наближався день народження Василя і друзі його вирішили 
відсвяткувати цю дату, та й Василь був не проти. До нього на квартиру, 
а жив він тоді на квартирі у миловидної німкені, хлопці почали зносити, 
що хто міг. Зібрали всі пайки тютюну і виміняли на нього каністру вина. 
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Дістали десь борошна і картоплі. Хлопці попросили хазяйку зварити їм 
вареники, але вона не знала, що це таке. Тоді Василь вирішив сам упо-
ратися з цим: він же пам’ятав, як мама варила смачні варенички, іноді 
ще й зі шкварками. Довго їх ліпив, бо треба ж було всіх нагодувати. 
Кинув одну порцію в окріп. Зварив. Потім другу, і все складав у велику 
хазяйчину каструлю, а що їх треба помастити, забув або й не знав. Коли 
ж довелося ці вареники їсти, вони злиплися в один величезний вареник 
розміром і формою з каструлю. Сміху у подарунок було багато, особли-
во сміялася хазяйка і її чоловік з цього «різаного» блюда.

На день народження до Василя завалив і цілий оркестр з Михайлом 
Дегтяровим і Іваном Медведовським. Михайло керував оркестром і гарно 
грав на саксофоні. Це вони й придумали різати ті вареники і подавати на 
стіл, а мастити тушонкою. Пили та їли так, що все пішло, жодного варе-
ничка не лишилося. Господарі трохи посиділи з хлопцями і пішли спати.

Та й хлопці десь після опівночі вгомонилися і поснули, хто де вмо-
стився. І не чули, як їхні інструменти зникли. Вікна будинку були 
відчинені, та холоду після гулянки ніхто не відчув, спали, як убиті. 
Та не спав старшина, якого не запросили на це гульбище. Він взяв 
солдатів і через вікна виніс все музичне причандалля. Коли музиканти 
прокинулись, не знали, що їм робити. Хоча війна вже завершилася, 
всіх їх могли відправити під трибунал. Потім інструменти знайшлися, 
але довелося виставити за них добрий могорич.  

Через деякий час Василя переселили на іншу квартиру, ближче до 
штабу. Господарі були теж старенькі, але заможні люди. Хлопцеві 
вони віддали велику кімнату з гарними меблями. Він облаштував 
тут дуже гарну майстерню, і коли не було ніякої роботи, написав 
маслом власний портрет у ту раму, що взяв у клубі. Портрет вийшов 
хороший. Особливо він подобався господарям та Ігорю Шамо, але 
автор, як і перший автопортрет, вважав його невдалим. І збереглося 
лише фото цього автопортрету.

    

Найчорнішим днем був, мабуть, день, коли Василеві треба було їхати 
у штаб армії у Лізінг. Стояла дуже погана погода і йшов дощ зі снігом, а 
потім ударив мороз. Їхали вони з Ігорем Шамо у кузові вантажівки, на-
крившись однією плащ-палаткою, що захищала їх від потоку холодної 
води, що просто лилася зверху. Але незважаючи на негоду, їхали і мріяли 
про недалеке майбутнє. Кожен ділився своїми планами. Ігор говорив, що 
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поїде закінчувати консерваторію, бо його звідти забрали на фронт. Ва-
силь виклав свою мрію - художній інститут.

Не знати для чого, Василь розповів, що у нього в Лубнах є дівчина 
Лідія, яка хоче, щоб він був військовим та ще й льотчиком, а про художній 
інститут і чути не хоче. Ігор був трохи старший і досвідченіший і чомусь 
досить грубо і сердито запитав:

- Ти що, солдафоном хочеш бути? Хочеш зарити свій талант? Адже 
в тебе такі світлі роботи! Я в захопленні від твоїх пейзажів. І не уяв-
ляю тебе військовим. Ми всі знаємо тебе, як художника, а не солда-
та. І всі тебе тільки так і сприймаємо. Навіть у штабі. Ще ніколи не 
чув, щоб говорили: знайдіть чи покличте солдата Семенюту, завжди - 
знайдіть художника Семенюту. То ж не зраджуй мрії. А дівчина, якщо 
любить, прийме тебе всякого.

Приїхали на місце. Поки справлялись по роботі, стемніло, додому 
їхати не могли, бо не все зробили, а ночувати не було де. Вони хотіли 
укластися на машині, аж з’явився шофер:

- Гайда, я знайшов, де можна заночувати.
Якийсь склад чи щось подібне: вітер не дув, дощ не мочив, але 

було дуже холодно, бо ніколи тут не топилося. Та хлопці були 
стомлені і швидко поснули. На ранок у Василя знову лихоманка. 
Ігор торкнувся його лоба – той палав.

- Еге, погані твої справи, Васильок. Тобі негайно треба у медсанбат. 
І вони пішли разом, бо Василь сам йти не міг. Добре, що недалеко було. 

Коли зробили рентген, виявилося, що у нього туберкульоз, та ще й задавне-
ний. Це тяглося ще, мабуть, з Польщі, після запалення легенів. Василь тоді 
й подумати не міг, що хворий, і зовсім не берігся, хоча на фронті, як його й 
берегтися, але ж. На щастя, рентгенолог, молода жінка чи дівчина, огляда-
ючи хлопця, вислухала його ретельно, і вирішила, що йому можна ще до-
помогти: дала направлення у санаторій центральної групи військ у Австрії.

- Це в Альпах, у Тіролі. Там дуже гарні кліматичні умови для таких 
хворих, як ви, і хороші лікарі. Думаю, вони допоможуть.

- А як же моя служба? Я ж оце у відрядженні.
- Не відкладайте поїздку ні на один день, не ускладнюйте і так складну 

хворобу. Їдьте і ні про що не турбуйтеся. Я тут усе сама оформлю.
Та Василь пішов у штаб з цим направленням, а там уже й Ігор був. 

Вони все пояснили у штабі і його відпустили на лікування.
На попутній машині Василь приїхав до підніжжя гори, де був розташова-

ний санаторій. На гору треба було йти пішки, бо машина туди не піднімалася. 
І хоча був уже вечір, Василь хвилин тридцять почекав, але транспорту ніякого 
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не було. І він пішов на гору, любуючись неймовірною красою. Засніжений ліс 
з обох боків дороги, залитий зеленуватим сяйвом місяця. Ніде нікого. Над-
звичайна тиша. Навіть ніякого тобі вітру. Трохи пройшовши, почув дзюрчан-
ня води, підійшов ближче - з-під землі текла гаряча вода. Василь сів трохи 
відпочити, йому було важко йти під гору. Такого раніше з ним не було.

Десь опівночі прийшов у санаторій. Великий триповерховий бу-
динок – красивий, величний, весь залитий місячним сяйвом – стоїть 
серед старезних ялин і сосен.

Хлопець постукав. Відчинила молоденька медсестра. Перевірила його 
документи і завела у світле тепле приміщення. Його зразу ж переодяг-
ли, нагодували і вклали спати. Згодом він перезнайомився з усім пер-
соналом. Зразу ж його помітив замполіт Ковбасенко, який з документів 
дізнався, що Василь художник.

Та особливе значення у цей період життя Семенюти і його лікування мав 
професор Юдін. Високий кістлявий чоловік з облізлими руками. Він, влас-
не, і врятував солдата. Була тут медсестра Безугля, що теж у всьому допома-
гала хлопцеві. Здружився Василь і з бібліотекаркою Марією, яка знаходила 
для нього рідкісні книжки. Та особливо теплі стосунки склалися з Юріним. 
Він просив художника малювати ілюстрації до його наукових праць, і той 
охоче це робив. Взагалі, до Василя весь персонал ставився тепло і трохи по-
блажливо. Всі знали, що у нього стан з легенями особливо тяжкий, бо тут 
таких хворих було небагато. В основному з затяжними бронхітами, після 
запалення легенів, але з кавернами тут було мало. Та ще він був наймолод-
ший з усіх хворих і ніколи нікому ні в чому не відмовляв. То комусь портрет 
олівцем зробить, то дружній шарж подарує, тому аквареллю, а тому етюд 
маслом, а іншій газету оформить. Всі його за це і поважали.

Наближалися вибори до Верховної Ради СРСР. Замполіт Ковбасенко по-
просив намалювати для виборчої дільниці портрет Сталіна, а потім і Леніна. 
Ці роботи зробили Василеві тут неабияку популярність як художнику.

У санаторій приїхав відомий австрійський хірург. Василева лікарка 
сказала йому:

- Гріх не скористатись цим. Кращої нагоди для операції у вас, юначе, 
ніколи не буде. А так будете жити.

     

Його завели в операційну. Там зібралися лікарі санаторію, був і 
австрійський хірург. Він міг зробити лише дві операції. Одну з них - 
Василеві. В операційній стояла напруга. Здавалося,  когось чекають, бо 



120

Фронтові дороги

не поспішали вкладати Василя на стіл… А потім таки роздягли і покла-
ли. І в цей час зайшов професор Юдін.

Він узяв всі медичні документи Василя, але дивився лише рентгенівські 
знімки. Потім підійшов до операційного столу і заглянув в очі хлопця, 
що перелякано дивилися на професора і благали порятунку.

- Віддайте мені цього хлопчика. Я з ним сам попрацюю. Не треба його 
робити інвалідом. Він обов’язково вибереться з цього лиха. 

Так Василь був урятований від операції, і тут же на стіл поклали 
іншого пацієнта.

За вікном, десь на сосні, заплакав пугач. У санаторії знали – це на 
смерть. А пугач плакав чомусь кожного вечора. Через тиждень ви-
несли тоді прооперованого солдата: у нього розійшлися шви і гній з 
кров’ю залив усю постіль.

Пугач перестав плакати, а Василь впав у депресію. Його нічого не 
цікавило, він зовсім не малював, нікуди не ходив, не читав, погано спав, 
погано їв, кудись подівалися сили. А ще гірше стало на душі, коли до 
нього завітала Женя Маньковська.

- Приїхала, Васильок, з тобою попрощатись.
У Василя серце ніби обірвалось: значить, і там знають, що йому кінець. 

А Женя продовжувала:
- Адже ми з тобою разом воювали з 1943 року, коли ти, майже хлопчик, 

прийшов у нашу частину, а я, ще зовсім дівчисько, стояла вже на шляхах 
війни і прапорцями спрямовувала рух наших військ. Хай не завжди ми 
бачились, але я завжди знала, де ти і що з тобою. І на кухню я попроси-
лася, щоб бачити тебе щодня. І зараз, хоча ми були уже в різних части-
нах, я знала, що ти у цьому санаторії. І приїхала тебе востаннє побачити.

- Чому востаннє? Я вмирати не збираюся. Чи ти, може, демобілізувалася?
- Ні. Вислухай мене до кінця, бо я не зможу без цього поїхати і жити спокійно.
- То що трапилося, Женю? – йому знову стало не по собі.
- Трапилося це ще три роки тому назад, коли ти з’явився серед нас. Ти мене 

тоді зацікавив, такий юний, а так гарно малюєш. А з часом ця цікавість пере-
росла у потребу бачити тебе, піклуватися про тебе, як я вже сказала, я й на 
кухню пішла, щоб густіші тобі давати супи. А коли зрозуміла, що люблю тебе,  
- моїй свободі прийшов кінець. Ти повністю полонив моє серце. Але з твого 
боку я ніколи не відчувала чогось більшого за добре ставлення, як до меншої. 
Якби ти знав, як я плакала, коли ти зустрічався з тими німкенями. Як я хотіла 
бути на їхньому місці! Але для тебе я була дівчатком-регулювальницею або 
просто поварихою і не більше. Я це добре бачила і розуміла. А тут підкотився 
Сергій, старший лейтенант, і я на зло тобі пішла на зближення з ним. Та ти 
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цього не помітив і не думав помічати. А до цього я не знала жодного чоловіка. 
Як не знала, що Сергій жонатий. А тепер мені скоро народжувати. Тож мене 
і відправляють додому. А дому у мене немає. Сергій, добра душа, написав 
своїй матері, щоб вона прийняла мене. І я їду до неї. А що далі буде зі мною, 
не знаю. Від Сергія дитина, а люблю я тебе; їду до Сергієвої матері, а дитя 
назву Василем або Василиною, хтозна. Хай буде на згадку про тебе.

- Женю, мила Женю! Я ж нічого не знав, не міг і допустити, що така 
гарна дівчина любить мене. Женя, - він пригорнув її до себе, - я і правда 
мав тебе за сестру, яка піклується про мене. Чомусь мені здавалося, що 
так і мало бути. Хлопці теж ніколи нічого не запідозрювали. Ти ж знаєш, 
що якби щось помітили, то з мухи слона зробили б. А коли ти почала 
зустрічатися з Сергієм, то Мішка Шмідт якось сказав: така гарна дівчина 
і чого вона зв’язалася з тим лейтенантом. Тебе всі в частині вважали 
за дуже порядну дівчину. Женю! Ти прости мене, але ж я ні в чому не 
винен. Я тебе люблю як дуже хорошу дівчину, як друга, товариша, як 
сестру, але не більше. Шкода, що так склалося. Та як я міг полюбити 
тебе по-справжньому – від мене дуже мало толку, у нас тут щоночі хтось 
помирає, хоча й говорять, що важкохворих немає.

- Васильочок, ти що? Я за тебе буду молити Бога. А зараз мені аж полег-
шало і з душі упав тягар. А, може, це тільки здалося, бо я побачила тебе. 
Може, мені й мало буде того, що я очистила свою душу і зізналась у коханні. 
Але зараз мені легше. І ти не смій думати про погане. У тебе повинно все 
бути дуже добре. Я вірю, що ти житимеш, що здолаєш усі недуги.

- Спасибі тобі. У тебе теж все буде добре. Недарма ж ми після такої 
війни залишилися живими. Ну, якщо Сергій і не буде з тобою – не біда! 
Ти у нас красива, розумна, добра господарочка і ти мусиш бути щаслива. 
Ось у мене справді кепські справи, - він усміхнувся. – Хто ж мене буде 
підгодовувати?

- Ти що, голодуєш?
- Та ні. Тут добре, дуже добре годують. Ну, не вішай носу, Женя! Все, 

все буде добре. Я й то маю надію на краще. Іди до мене. Дай обніму тебе 
на прощання, друже мій бойовий.

Вона впала на його груди, така маленька, така безпомічна, що йому 
захотілось віддати частину себе їй, щоб стала сильнішою. А вона випла-
калась на його грудях, як на грудях рідної мами, а потім обцілувала його 
обличчя і, повернувшись, пішла до виходу.

- Зачекай, я проведу тебе.
- Ні, не треба, - голос став сильним і владним. - Я сама. Не думай, я 

сильна. А там з машиною мене чекає Сергій.
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- Як Сергій?
- А так. Я ж приїхала попрощатися з однополчанином, - і вона швидко-

швидко пішла стежкою, у кінці якої стояв штабний «бобік». 
Ну душі у Василя від цих відвідин не стало легше. Хандра не залиша-

ла його. Це помітив і Юдін.
- Юначе, так наші справи на поправку не підуть. Треба всіма фібрами душі 

бажати вижити, і не лише вижити, а жити повноцінним життям, тоді і я буду 
вам у пригоді. А так... А так справді можна зіграти в ящик. Ви ж розумна 
людина, але якщо ви не бажаєте жити, то я перед смертю безсилий. Та я 
забрав вас з-під ножа не для того, щоб віддати цій кістлявій. Я хочу разом з 
вами довести їй, що перед сильними людьми вона обов’язково відступить! 
Я ж знаю, що ви хочете жити. То ж звідки песимізм? Допоможіть мені і ми 
переможемо вашу хворобу. Чуєте, переможемо!

А жити Василеві хотілося понад усе. І він приклав максимум зусиль, 
щоб забути все, що тут бачив і чув. Він брав фарби і йшов малювати, 
щоб не бачити, як майже кожного дня когось вивозять, а на те місце кла-
дуть іншого хворого. А їх останнім часом все більшало.

Там, серед природи, юнакові було легше дихати, він забував про свій стан, 
у нього народжувалася надія, яка переростала у віру, що він переможе.

Юдін радів, що Василь знову почав малювати, не заперечував, коли 
він затримувався на етюдах і несвоєчасно з’являвся на процедури. Він 
розумів, що саме це дає юнакові набратися внутрішніх сил. А коли бачив 
Василя усміхненим і в доброму гуморі, радів ще більше. Часто заходив 
до нього в палату і просив показати його здобич, як він називав етюди 
художника. Кілька з них уже прикрашали кабінет професора.

     

Василь пішов на поправку. Рецидивів тривалий час не було. Але 
ж кожної миті все може повернутися. Це розуміли і головний лікар, і 
Юдін, і тому, коли Василь заїкнувся про виписку, вони заборонили йому 
й думати про це. Причин на те було багато.

По-перше, всі пам’ятали, в якому стані він прибув до них. По-друге, він 
усім подобався і потрібен був тут. Йому запропонували лишитися при 
санаторії художником - запропонували роботу. По-третє, лікарям було шкода 
талановитого хлопця, якого вони вирвали з пазурів смерті: він прийшов до 
них зі страшними кавернами і харкав кров’ю. І відправити його зараз додому 
на Україну, де, вони знали, зараз голод, де всі їхні зусилля полетять до лихої 
бабусі-смерті. Ні, не можуть вони цього дозволити. Тут він за сім місяців 
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окріп, легені почали інтенсивно затягуватися, він поправився на цілий пуд. І 
вони тримали його під наглядом, придумуючи йому ту чи іншу роботу.

А медсестра Безугля закохалася в хлопця і їй так хотілося, щоб він 
відповів взаємністю. Але в Лубнах на нього чекала Ліда, яка почала ре-
гулярно писати йому, і він не міг зрадити її, та й Безугля йому не подо-
балася. Тому він сказав їй, що одружений.

Маючи багато вільного часу, Василь ходив на танці у клуб, у кінотеатр, 
де демонструвалися кожного вечора хороші радянські і зарубіжні 
фільми, багато читав, малював і мріяв про час, коли поїде в Лубни і 
зустріне свою Лідоньку, як називав її подумки.

Щоправда, після останньої зустрічі в Лубнах стосунки між ними так 
і залишилися трохи холодні. Вона деякий час навіть не відповідала на 
листи, я потім він таки почав регулярно одержувати дуже коротенькі 
вісточки від неї. Та поступово вона заповнила весь його час, особливо 
тут, в Альпах. Він пригадував її волосся, чоло, губи, очі, руки – вони 
стали для нього вершиною жіночої краси.

Якось наприкінці вересня 1946 року стояв пречудовий день. Сонечко 
гріло наче влітку. Повітря було настояне на сосні і так легко було дихати. 
Цього дня Василь не взяв етюдник, а пішов просто погуляти, подихати со-
сновим повітрям, послухати птахів і помріяти. А мріями він був у Лубнах. 

Він перебирав у пам’яті кожну зустріч з Лідою. З цим образом він 
повертався з прогулянки. Зайшов у кафе. Сів за круглий столик і за-
мовив бокал червоного вина.

Голову заповнили звуки музики, мелодії п’яних пісень, що їх затягували 
за сусіднім столиком такі ж молоді хлопці, як він. Василь сидів сам. Ні до 
кого не хотів приєднуватися, він весь був далеко-далеко звідси – блукав 
стежками над Сулою з Лідонькою, від якої сьогодні одержав листа.

У цей час зі сцени в зал зійшла жінка. Дим цигарок, що заповнив кафе, 
винний перегар, шум у голові створили якийсь міраж. Ця жінка, як йому 
здалося, наближалася до нього. Недалеко стояв вільний столик. Жінка 
вмить скочила на нього і в цьому диму почала неймовірний танок.

- Лідія, Ліда, Лідонька, - закалатало серце.
Звуки джазу заповнили весь простір і тільки фігура дівчини виділялася 

з того диму, така рідна і така близька. «Що вона танцює? Для кого? Кому 
усміхається? Кому підморгує?» - пронеслося в голові. Стіл, на якому 
танцювала дівчина, почав непомітно опускатися, і дівчина, танцюючи, 
зійшла на паркет. Джаз тихо акомпанував їй. Ось вона підходить до од-
ного столика, звиваючись і приспівуючи, обходить його, здається, зараз 
когось обніме і притисне до себе.
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- Що ти робиш, Лідонько?! – кричить його душа, а, може, то він кричить на 
весь зал. А дівчина, кружляючи, підпливає до його столика. Але чим ближче 
вона до нього підходить, тим густіший дим закриває її обличчя. Василь ніяк 
не може розгледіти її риси. Ось вона зовсім близько, поряд, руки тягнуться до 
нього, хочуть його обняти. «Рідна моя», - пронеслося в голові, а, може, то він 
прокричав. І тієї ж миті обірвалися звуки оркестру.Василь ніби отямився від 
якихось чар: чужа, незнайома жінка плавно відходила від нього…

- Господи, що ж це було?

     

А вже в палаті записав у щоденнику, який вже довгий час чомусь 
вів російською мовою:

«Я люблю Лидию. Люблю, как никогда не любил. И вместе с тем понимаю, 
что эта любовь совершенно ни к чему. Ведь Лидия мечтает видеть меня офи-
цером, а у меня нет здоровья. Но и не любить ее я тоже не могу – она заполняет 
все мое существо. Мне кажется, что я полюбил эту женщину на всю жизнь. Не 
стану говорить, любит ли она меня. Как женщина, она имеет право, даже если 
любит, разлюбить, выйти замуж. И она как раз в том возрасте, что ей необхо-
дим муж. А какой я муж в моем положении. Что я смогу ей дать? И дура будет, 
если не выйдет замуж. Хотя это и было бы для меня ударом, но вместе с тем и 
облегчением. Я бы никогда не думал стать военным и бросить любимое дело 
– рисовать, наоборот, весь отдался бы искусству, и рисовал, рисовал, рисовал. 
Я бы никогда больше не влюбился и никого бы не любил!

Лидонька! Что же ты делаешь со мной? Как я хочу встретиться с тобой. 
Ну хотя бы решить все наши проблемы». А ось ще один запис, зроблений 
через три місяці, 28 грудня 1946 року. «Лидонька, милая! Что же это полу-
чается?  Я, глупец, желая воплотить твою мечту в жизнь, чуть было этой 
жизни не лишился. Жаль, очень жаль лейтенантов, особенно старшего – 
молодого инструктора. Как мне стало страшно, Лида, когда я, осмотрев-
шись, увидел их рядом с собой, совершенно обгоревших. Все, наверное, 
думали, что и я погиб, потому что никто нас не искал. Видели, говорят, что 
загорелся самолет, видели, как пылающие люди вываливались из самолета, 
видели – и не искали. А я оказался живучим. Они сгорели, а у меня – ни 
единого ожога. Немного ушибся, приземлившись неудачно с парашютом. 
Эх, Лидонька, знала бы ты, что я пережил. И ради чего?!» 

А зараз він все ще був у санаторії. Йому дозволяли вільно виїздити за 
межі їхньої установи, бо він ніби не служив у них, а працював художни-
ком і продовжував лікування. 
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То ж він часто їздив у Відень, у свою частину до товаришів. Якось по-
трапив у Віденську картинну галерею і вперше побачив роботи великих 
майстрів – Рафаеля, Веласкеса, Дюрера, Моне.Враження було незвичай-
не. Не менше вразили і твори на виставці в Академії. Тут познайомився з 
художником Віденського будинку офіцерів, який відкрив там студію і до-
мовився відвідувати його заняття. І кілька занять йому вдалося відвідати.
Часто зустрічався зі своїми старими друзями саме у Відні – Мішою 
Шмідтом, Віктором Бородіним та Ігорем Шамо. Але кожного разу повер-
тався в санаторій. А наприкінці 1946 року правдами і неправдами добив-
ся, щоб йому дозволили політати з інструктором як парашутисту. Про це 
в санаторії ніхто не знав. Він кілька разів вже піднімався в небо. Яка краса 
– земля з висоти! Але ж як страшно стрибати вниз головою, не знаючи чи 
розкриється парашут. А потім ніби звик. Ні, було страшно.

І ось одного разу трапилась страшна трагедія, після якої і появився той 
запис у щоденнику 28.12.1946 р.

У той день він назавжди відмовився стати військовим.
Востаннє всі друзі – Мішка, Віктор і Василь, зустрічалися 31 грудня 1946 

року у Відні. Хлопці демобілізувались і їхали додому, один Василь ще зали-
шався. Вони зайшли у кафе, привітали один одного з наступаючим Новим 
роком, випили солдатські сто грам. На прощання Міша обняв Василя:

- Бережи себе, друже! Нехай твої мрії здійсняться. Але перш за все 
– вилікуйся. Ти сильний хлопець і переможеш! Ми ж з тобою з усіх 
страшних колотнеч виходили переможцями. А скільки їх було за ці 
роки! Всього тобі, Васильок, найкращого.

- Вам теж усього найкращого у Новому році і щасливої дороги, - а в са-
мого сльози на очах. Василь залишився сам. Дуже не хотілося розлучати-
ся з Мішкою, з яким ділив всі злигодні війни від Лубен до Дня Перемоги. 
Йому теж хотілося додому: всіх його друзів уже демобілізували, а його не 
відпустили. Знову хандра залізла в душу. Негайної роботи в санаторії не було. 
І він, пройшовши всі процедури, хотів написати листи. Збирався описати всі 
останні події Лідії, написати листа матері, бо давно їй не писав, але так нікому 
того дня й не написав, бо його перевели в іншу палату. А після обіду, як завж-
ди, пішов дихати свіжим повітрям. Тільки сьогодні обмежився верандою. За-
хопив з собою альбом для замальовок. Сидить, малює крислату сосну, що 
росла неподалік одна серед простору, а думками був десь там то з хлопцями: 
щасливі – вони вже мабуть дома, то з Лідою. Інколи зринала Гертруда з її рев-
нощами. З’явилась перед очима Женя: що з нею? Така гарна дівчина.

Плин його думок обірвала вся в сльозах медсестра Лариса:
- Ви малюєте?
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- Як бачиш, малюю.
- Та я в тому розумінні, чи не змогли б виручити мене. Я на Новий рік 

не випустила газету, - крізь сльози сказала дівчина. – Мені так перепало 
від замполіта. Сказав, що це ще не кінець. Щоб готувалася до гіршого, 
якщо до вечора газета не висітиме.

- Так вас треба рятувати від замполіта? – всміхнувся Василь.
- Якщо можете, дуже вас прошу, допоможіть, бо тут немає більше до 

кого звернутись.
- А папір у вас є?
- Є. Я зараз принесу, - де й сльози подівалися. 
До вечора газета була готова. Лариса половину її заповнила вітаннями, 

а решту – віршами хворих. Замполіт був задоволений: рідко коли у них 
буди такі красиві газети.

- Скажи, Ларисо, тебе виручив Васильок?
- А хто ж ще?
- Отож і я говорю: хто буде так гарно малювати газети, оформляти ко-

ридори, всю нашу інформацію.
- А що, його в частину забирають? 
- Ні. Він додому проситься. У частині його теж не хочуть відпускати, 

чекають, коли ми вже його випишемо. Адже він їх теж завжди виручав.
А Василь тільки про домівку і мріяв. Друзів старих тут уже не було. 

Він ходив в місцевий клуб. Та частіше йшов у ліс, який тут пах по-
особливому – чи то сосною, чи то гірським снігом, чи тим і тим разом. 
Інколи зустрічався з австрійцями, яким тут прооперували і тепер вони не 
можуть спуститись з гір – задихаються. Так і живуть у горах. Василь ра-
дувався, що Юдін тоді забрав його з операційної, що він, хай не зараз, 
але ж поїде в Лубни, до рідної Сули і верб. Що нарешті покине ці, нехай 
і красиві, Альпи. Мати теж пише, якщо судилося тобі, дитино, помирати, 
то краще їдь додому. «Ні, мамо, я не помирати приїду. Я приїду жити!»

І він пішов до замполіта з новим проханням відпустити його додому. 
Той вислухав і сказав:

- Ой, як же ти ще пожалкуєш! Якби ти тільки знав, як мені тебе шкода. 
Віриш, як рідного сина, шкода. Та й Юдін проти того, щоб тебе випису-
вати. Ти про це знаєш?

- Знаю, але навіть у моїй частині уже оформили документи на мою 
демобілізацію, а ви не хочете мене виписати.

Сказати хлопцеві, що на Україні голод, замполіт не міг, тож додав:
- Тобі ще б з півроку полікуватись у нас. Та хай буде по-твоєму, але ж 

назад, хлопче, ходу не буде.
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Так, Василь не знав, що дома голод. По приїзді в Лубни стан його 
здоров’я погіршився. Тепер він зрозумів, чому його так не хотіли випи-
сувати. Але назад ходу немає, правильно сказав Ковбасенко. І він пішов 
у тубдиспансер. Почалося довге і нудне лікування вдома.Молодість і 
життєві сили, закладені батьками, брали своє. Та й хотілося втілити свої 
мрії в життя. І він, незважаючи на хворобу, поїхав у Київ до художнього 
інституту. Почав здавати екзамени. Здав малюнок, композицію. Почав зда-
чу живопису – йому стало погано, а до вечора і зовсім погано. Покликали 
лікаря. Вона послухала і сказала, що у нього запалення легенів, треба не-
гайно лягати в лікарню. Та яка там лікарня! Василь знав, що це таке. Сльо-
зи відчаю з’явилися на очах, коли він вийшов з гуртожитку: треба їхати 
додому. Всі мрії і прагнення хвороба обірвала назавжди. Вдома його по-
клали у тублікарню. Він знав, що це не запалення, а рецидив туберкульо-
зу: знову з’явилася кров у мокротах і самі мокроти були дуже неприємні. 
Знову слабкість у всьому тілі, постійна температура і подавлений настрій. 

У лікарні пролежав біля трьох місяців. Трохи вичухався. Мама для нього 
відгодувала собаку – він її з’їв, їв баранячий і борсуковий жир, алое. Чого 
тільки не їв і не пив, щоб стати на ноги. Мати вже спродала останнє, щоб 
витягти сина з цієї біди.Коли відчув себе краще і припинилося виділення 
мокротиння, пішов у райком комсомолу, щоб направили на якусь роботу. 
Йому запропонували керівництво гуртка малювання у спецдитбудинку.

Василь погодився, бо пенсія, яку йому призначили як інваліду ІІ гру-
пи, була 25 карбованців, тоді як буханка хлібу на базарі коштувала 100. 
А коли одержав ІІІ групу, дали 45 карбованців. Василь відмовився від 
пенсії і почав працювати. 
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У дитячому будинку

Бурма Дмитро Никифорович зустрів молодого художника привітно. 
Його зарахували інструктором праці, а вчив він дітей малювати, 
ліпити, різати по дереву.

Діти, котрі в повоєнні роки прибували в дитбудинок з приймальників 
НКВС (тому й спецбудинок), були різні за віком і за рівнем бродячого 
життя. Але діти – завжди діти.

 Василь просто приріс до них, а вони до нього. Їм було цікаво слухати 
його розповіді про події на фронті, але не менш цікаво було працювати з 
глиною, деревом або олівцем. Часто директор, який жив при дитбудин-
ку, пізно ввечері проходив установою та її територією і зустрічав Василя 
Івановича. Так його тепер звали і діти, і дорослі. Бувало, сидить десь у 
спальні і розповідає дітям казки або різні цікаві історії.

Бурма завжди йшов назустріч ініціативам Семенюти: гурток малюван-
ня – будь ласка, гурток танців – хай буде гурток танцю, виготовлення 
ляльок з пап’є-маше – теж будь ласка, заробітна платня все рівно одна й 
та ж, а у Василя на все знаходився час. Щоправда, в дитбудинку, особли-
во, коли перевів його Бурма вихователем і дали йому групу, він проводив 
з шостої ранку до одинадцятої години ночі. А ще треба було здобувати 
й педагогічну освіту, бо інакше вихователем не буде. Тим більше, після 
комісії, яка зняла директора Бурму, а на його місці з’явився недавно 
демобілізований офіцер Сірченко Олексій Семенович.

Він встановив залізну дисципліну як для дітей, так і для персоналу, за-
охочував доноси. А талант і вміння Семенюти швидко почав використо-
вувати для своїх кар’єрних планів. Зайшов на заняття гуртка, подивився, 
що діти уміють. Похвалив дітей і керівника і зразу ж, ніби заохочуючи, 
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добротного синього сукна піджак, який прикрашав золотий ланцю-
жок, що звисав аж до живота.

- Ви з Лубен?
- Так. Я вихователь ваших племінниць, привіз їм одяг з дитбудинку, - 

академік, вислухавши це, вийшов, а Василь Іванович стоїть ні в сих ні в 
тих – не знає, що робити.

Дружина академіка запросила до столу. Стіл накритий на три персони. Ле-
жало по кілька ложок, вилок, ножів, стояли чарки, бокали. Жінка почала роз-
ливати по тарілкам якусь юшку, додала щось з іншої каструлі у кожну тарілку.

- Ви п’єте? – запитав у Василя академік, знову з’явившись за столом. 
Василь Іванович не знав, що сказати.
- Злегка, - вирвалося в нього. 
Академік розлив по бокалах вино. Василь не знав, як його і коли пити, 

якою ложкою їсти. Вирішив подивитись, як це будуть робити вони. Над-
пили вина і поставили. Він теж пригубив. Вони взяли ложки, він теж. 
Спочатку його обдало холодом, а потім гарячий піт покрив лоб, скроні/ 
Служниця оголосила, що подає качку. Провінціалу Василю було не до 
церемоній, він був голодний, як вовк, їжа на столі була, але їсти її за цим 
столом він не вмів.Виручили дівчата, що забігли до дядька на обід. Окса-
ну і Сусанну він знав ще змалку – їхні батьки працювали разом. Правда, 
потім доля їх розкидала. І коли він зустрів сестричок у дитячому будинку, 
здивувався, а, дізнавшись про їхнє сирітство, приділяв їм багато уваги, 
тож зараз їм було приємно поговорити та й було про що.

Коли ж Василь Іванович залишив оселю академіка, в першій же їдальні 
пообідав по-людськи. А обід у академіка згадував дуже часто. Йому по-
своєму було шкода дівчат, які були вимушені завжди поспішати до дядька, 
щоб не запізнитися до столу, бо інакше залишаться без обіду. Його дивува-
ло, що така простора квартира, а в ній не знайшлося місця для племінниць. 
Та дівчата були вдячні дядькові і за те, що він для них робив. А, може, 
він боявся, що вони з дитбудинку? Василь Іванович довго підтримував 
зв’язки з дівчатами, допомагав порадами, радо зустрічав, коли приїздили 
на канікули у дитбудинок. Турбувався, щоб їм знаходили одяг, білизну 
тощо. А потім їхні долі десь загубилися у вирі життя. Робота з дітьми за-
хоплювала, але й виснажувала його. Поки працював інструктором праці, 
вистачало часу і готуватися до сесії, і малювати, і зустрічатися з Лідією. 
Вона його дочекалась з фронту, хоча й докоряла, що не залишився в армії 
– оце б не возився з цими шмаркачами. Хоча сама теж працювала у школі, 
викладала у середніх класах природничі науки. Їхні погляди в багатьох 
питаннях були різними або полярно протилежними.
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Василь думав, що коли будуть жити разом, все зміниться. Він так мріяв 
про сімейне життя у любові і злагоді, бо саме це було для нього важливим, 
і тільки любов була для нього правдою життя. Як тільки випадала вільна 
часинка, біг до Лідоньки. Він точно знав, коли у неї закінчуються уроки, 
коли вона вдома. Для неї він за останні копійки купував найкращі цукер-
ки, часто ховав їх у себе в кімнаті. Того дня у нього було багато вільного 
часу, він зібрався до коханої. До цукерок – а їх у шухляді немає. Запитав 
у матері, хто тут хазяйнував. Мати сказала, що то вона забрала цукерки. Її 
діти їх не бачать, а він  носить такі дорогі солодощі бозна кому.

Василь різко обірвав матір, сказав, що ніхто не має права ритись у його 
кімнаті, а тим більше - втручатись у його особисте життя. Грюкнув дверима 
і пішов. Пішов до Лідії з пустими руками. Двері відкрив батько Лідії. Ва-
силь зайшов у кімнату і побачив Лідію у симпатичному голубому халатику, 
що по-особливому відтіняв білизну її шкіри. Вона сиділа, відкинувшись на 
спинку дивана. Дівчина не піднялася йому назустріч, тільки кинула на ньо-
го погляд своїх виразних очей, з яких бризнула на нього не то усмішка, не то 
насмішка. У нього затремтіли коліна. Кожен рух її обличчя, дугоподібні бро-
ви, її біле хвилясте волосся, що торкалося відкритих плечей і напівприкриті 
халатиком груди – все викликало у нього бажання і божевільну пристрасть.

Він не помітив матово білої зарозумілості на її виразному личку, і по-
дав їй квіти, які зірвав по дорозі і які вона тут же поклала на столик.

- Добрий день, Лідонько!
- Добрий.
- Оце вирвався до тебе, бо так скучив.
- То добре, що скучив.
- Може, підемо погуляємо – на вулиці так гарно.
- Давай підемо. Я зараз переодягнуся.
Вони пішли блукати вулицями Осовців аж доки не вийшли до 

залізничної колії, а звідти - до дубового гаю. Тут дійсно було красиво: величні 
крислаті дуби росли на просторі і своїми вітами накривали чималі поляни. 
Під ногами шурхотіло торішнє листя, а у верхів’ї чувся тихий шепіт моло-
дого листу, що ніби виспівував ніжно і лагідно гімн сонцю, яке лило свої 
промені з висоти. Ці проміні пробивалися крізь ще не густу зелень і світлими 
зайчиками летіли, перескакуючи, на землю, несучи їй енергію життя. Лідія 
йшла оповита якоюсь загадковістю і раптом зупинилася та запитала:

- Василю, а ти справді любиш мене?
Він потягнувся до неї і, замість відповіді, припав до її вуст. А потім, 

цілуючи її обличчя, примовляв ніби мала дитина:
- Це мої очки, це мої вушка, це мій носик, а це моя шийка...
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запропонував упорядкувати подвір’я і прикрасить його пам’ятниками. 
І Василь Іванович разом з дітьми ліпив погруддя Леніну, Сталіну, Горь-
кому, Пушкіну для подальшого встановлення їх на п’єдестали, навколо 
яких створили красиві квітники, поставили лавочки. Кожен пам’ятник 
відкривався на урочистих лінійках, куди запрошувалися представники 
райкому партії, де, між іншим, працювала дружина Сірченка.  

В місцевій газеті почали з’являтися статті про покращення життя 
дитбудинку за нового директора. Сірченко, в свою чергу, хвалив Васи-
ля Івановича на педрадах, заохочував до подальшої творчої роботи. Він 
підтримав ідею створення у дитбудинку лялькового театру, про що Се-
менюта домовився ще з Бурмою. На обласних конкурсах цей ляльковий 
театр одержував призові місця. Яка б комісія не перевіряла дитбудинок, 
Сірченко був на висоті. В гонитві за успіхом він і для дітей зробив чимало: 
побудував новий спальний корпус, обладнав спальні новими меблями.

На Булатецькому хуторі у дитячого будинку була земля, що залиши-
лася від Лубенського дитячого приймальника НКВС. Тут вирощували 
овочі для дитячої їдальні, тримали корів, свиней, птахів. Може, й не 
все потрапляло на стіл дітям, та вони не голодували. Всі дітки були 
одягнені у шкільну форму. Інколи, правда, траплялися конфузи із взут-
тям, а так жилося непогано.  Ну, а для Сірченка дитячий будинок став 
трампліном у крісло голови міськради, тобто, мера.

Сірченко цінував організаторські здібності Семенюти, бачив, як його 
люблять діти, і перевів його вихователем старшої групи, незважаючи на 
те, що у Василя Івановича не було педагогічної освіти. Щоб утриматися 
на цій роботі, Василь їде у Полтаву і здає екзамени за заочне відділення 
педінституту. Проте розуміючи, що витримати чотири роки навчання йому 
буде важко, бере виписку про складені екзамени та відправляється в Суд-
жу Курської області. Там був учительський інститут, де треба було вчити-
ся лише два роки. Крім того, в Суджі жив рідний дядько Микола, у яко-
го можна було зупинитися під час сесій. Та все ж найкращим інститутом 
педагогічної освіти для Василя став спец дитбудинок – то було саме життя.

Якось він зайшов у робочу кімнату групи. Посередині стоїть Микола 
Бекетов з гранатою в руці, а друга рука на чеці. В одну мить Василь уя-
вив, що зараз може статися. Блискавично схопив руку і відвів від чеки, 
забрав гранату. А вже після говорив з вихованцями про наслідки.

Не було жодного дня без якихось пригод, інколи смішних, інколи 
трагічних, як вищезгадана.

Якось Софія Наумівна, вихователька молодшої групи, поскаржилася, 
що не може нічого вдіяти з групою – лазять по чужих садах за фруктами. 
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Їх ганяють, ловлять, у неї через це неприємності. Василь Іванович за-
йшов у групу і говорить Софії Наумівні:

- Готуйте дітей на рентген. Прийшли до директора сусіди і скаржаться, 
що в них обірвали яблука. Ніхто сам не хоче зізнатися? – звернувся до 
дітей. – Ніхто. Ну, тоді просвітять всіх і ми точно довідаємося, хто їв 
яблука, раз самі не признаєтеся. Хай тоді директор що хоче, те з вами і 
робить. Хіба ж можна так ганьбити дитбудинок і групу?

Діти були малі і повірили. І ось вже Вася Косолап виходить і тягне 
за собою друга: 

- Це ми ходили у той сад. Більше не підемо, тільки не говоріть про 
це директору.

А взагалі, діти любили Василя Івановича, вони відчували, що він їх 
теж любить. Що йому можна довірити все – не продасть. Він завжди до-
поможе, завжди захистить.

Одного разу вранці, ще до підйому, в спальний корпус заглянув 
директор і при самому вході побачив мокву. На підйомі був Семеню-
та. Директор з шумом вигнав дітей із спалень, вистроїв у коридорі 
і почав дізнання:

- Хто з вас не знає, де туалет? Хто влаштував відхоже місце біля само-
го входу? – всі стояли похнюплені. 

- Василю Івановичу, я й до вас звертаюсь, адже це ваші вихованці 
таке творять. 

І почалося. Директор нервово ходив вздовж шеренги дітей, 
прискіпуючись до кожного:

- Мовчите? Мовчіть. Будете стояти й до вечора – доки не 
зізнаєтесь. А ви, Василь Іванович, ідіть у канцелярію і пишіть заяву 
про звільнення за власним бажанням, бо інакше напишу, що ви не 
справилися з обов’язками вихователя, - все було сказано сердито і 
цілком серйозно. 

Василь Іванович здивовано підвів на нього очі.
- Ідіть, ідіть. Не дивіться так на мене. Це ж чорт знає що – мочи-

тися під самим дверима.
- Ніхто там не мочився, - почувся дитячий голос. 
- Як ніхто? Виходить, що з вулиці сюди приходили?
- Ну, а якщо і не з вулиці, то при чому тут Василь Іванович, - вийшла 

вперед вихованка старшої групи Талка Біла.
- А при тому, що не вміє виховувати вас. Значить займає чуже місце.
Тут з групи вийшов Коля Ємець:
- Це я зробив. Робіть зі мною, що хочете, а Василя Івановича не 
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чіпайте, - директору тільки цього і треба було: він накинувся на хлопця 
з брутальною лайкою, а потім забрав до свого кабінету. 

І тільки через рік діти дізналися, що то Катька вилила воду, а зізнатися 
директорові кишка тонка була. І коли Коля Ємець зрозумів, що Василя 
Івановича виженуть за це з роботи, вину взяв на себе, щоб тільки захи-
стити свого вихователя. 

Василь Іванович був для них і батьком, і матір’ю. Він умів і покарати, і 
приголубити. Діти ніколи на нього не ображалися, а з інших груп мріяли 
мати його своїм вихователем. І ніхто з них не зробив би йому ніякої запод-
лянки. Він був з ними в радощах і бідах, ходив з ними у походи і грівся 
біля вогнища, завжди ставав на захист, ніколи нікого не видавав. Так скла-
лося, що діти ділилися з ним найпотаємнішим, особливо дівчата.

Якось перед Новим роком дівчатка, вже студентки медучилища Де-
нисенко і Гудімова, попросили допомогти їм зробити костюми Руслана 
і Людмили для конкурсу в училищі. Василь Іванович підключив до 
цієї справи швачку з навчального цеху і завскладом. Одну, щоб допо-
могла пошити, а другу – дістати матеріал. Костюми вийшли на славу 
- дівчатка зайняли перше місце і виграли парфуми, яких у дитячому 
будинку ніколи не було.Щасливі і раді прибігли вони з конкурсу і в 
щирій подяці кинулися на шию вихователеві, а Ліда відкрила свої духи 
і щиро-щиро бризнула на Василя Івановича, та так, що залила йому 
очі. Очі запалилися. Василь Іванович якусь мить нічого не бачив. Коли 
дівчатка зрозуміли, що накоїли, то ніби збожеволіли: кричали, плака-
ли, просили пробачення, цілували, а потім побігли і викликали швидку 
допомогу. Лікарі промили йому очі і порадили не дивитися на сонце і 
заборонили читати й писати, доки не зійдуть опіки на очних яблуках.

У ці дні в групі була ідеальна дисципліна, оцінки в щоденниках ра-
дували серце. Вся група прагнула загладити провину дівчат. А зимові 
канікули провели дуже організовано, хоча так мріяли зробити кілька 
лижних походів, але боялися і заїкнутися про це. Та наприкінці канікул 
Василь Іванович сам запропонував їм таку радість. Взяли сухий пайок 
на день і рано вранці вся група була на лижах. Пішли понад річкою до 
Мгаря. За селом зробили привал. Варили у казанку юшку, смажили сало, 
яке хтось із родичів передав одному з вихованців, пекли картоплю, яку 
випросили на кухні. Грали у сніжки, спускались з гори, сиділи біля ба-
гаття і співали, бо й день був сонячний, радісний. Додому діти поверну-
лись трохи стомленні, але щасливі.

Цього року з групи Василя Івановича дві сестрички Зінченко поїхали 
до Києва навчатися в інституті. Там у них жив дядько – академік Кримов. 
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Дівчатка чи то жили й нього, чи тільки обідали, але Василеві Івановичу 
довелося везти їм одяг, постільну білизну і ковдри. В дитбудинку йому 
дали два великих клунки, адресу академіка і побажали щасливої дороги. 
І ось Василь Іванович у Києві. Шукає ту  адресу і ніде не може знайти. 
З великими клунками, стомлений, змучений, ноги гудуть. Став під де-
ревом на Хрещатику, не знаючи, що далі робити: за адресою, яку дали в 
Лубнах, сказали, що академік переїхав. Куди – ніхто не знав. Посилали 
то в одне місце, то в інше. Тож стоїть він під деревом.

Підходить до нього стара жіночка:
- Чого ви такий розгублений? Чи замучений? Що у вас сталося? Може, 

я чим вам допоможу? 
Василь Іванович розповів, що шукає академіка Кримова. Та уваж-

но вислухала його.
- Ось тут, - вона кудись показала рукою, - побудували новий будинок 

для вчених. Може, він туди і перебрався.
І вона підвела його до того будинку. Це було поряд. Величезний буди-

нок на кілька під’їздів. Де шукати? Та він за день його не обійде. Почав 
з першого під’їду. Люди тільки-но заселились, хто де живе не знають. 
На першому поверсі його явно не було. Піднявся на другий. З дверей 
вийшла красива жінка середніх років. Василь до неї:

- Ви не знаєте, де поселився академік Кримов?
- Академік Кримов? Здається, у другому під’їзді на другому поверсі, - і 

вона спустилась униз.
Василь Іванович пішов у другий під’їзд. І ось він на друго-

му поверсі. На одних з дверей надрукована на машинці табличка 
«Академік Кримов». Василь опустив клунки. Сів на них перевести 
подих. Потім постукав. Дзвінка ще не було. Довгенько за дверима 
було тихо. Та ось двері відчинилися:

- Що ви хочете?
- Я з Лубен. З дитбудинку привіз дівчаткам одежу. 
- Почекайте, я скажу академіку, - двері знову зачинилися. Василь 

Іванович чекає. А що йому лишалося робити?
- Проходьте, роздягайтесь. Будете у нас обідати, - як сніг на голову: він 

не знав, як себе поводити у академіка.
- Ось тут ванна, - Семенюта помив руки і спітніле обличчя. Взяв білий 

рушник і втерся. О, Боже! – брудні сліди на всьому рушнику. І для чого 
він умивався? Що про нього подумають? 

У цей момент його покликали у залу, куди майже одночасно з ним 
зайшов високий, з великими вусами чоловік. На ньому був піджак з 
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Їй подобались його ласки, подобалося і лестило, як він упадав за нею, 
подобалось, що весь свій вільний час Василь присвячував їй та й на 
горизонті поки що ніхто не з’являвся. І вона вирішила: хай буде і не 
офіцер. А для Василя це здалося вершиною щастя. 

Після одруження Ліда переїхала жити до нього. Василь біг до дружи-
ни, ніколи не затримувався ані хвилинки. По ньому можна було звіряти 
годинник. Жінка торжествувала, що так покорила чоловіка. Невдовзі 
завагітніла. І тут почалися сімейні непорозуміння. Її дратувало все. Вона 
почала закатувати істерики. Чому так пізно прийшов з роботи? Де так 
довго шлявся? Чого мені мало уваги приділяєш?

Василь поділився своїми негараздами в сім’ї з Дмитром, з яким 
здружився по роботі в дитячому будинку. Дмитро працював там 
фельдшером і був уже одружений. Той і говорить, що таке з жінками 
буває в період вагітності. 

- У тебе коханка десь є? Чому прийшов так пізно?
- Я прийшов як завжди, після відбою. Вклали з нянечкою дітей, і я 

прийшов додому.
- А, так це нянечка?!
- Лідо, що з тобою? – він хотів обняти дружину, але та нагородила його 

смачним ляпасом.
- Лідо, заспокойся, - ще один ляпас в обличчя…
Василь терпів, бо думав, що це й справді вагітність винна у такому її 

нервовому збудженні.
Та роботи у дитбудинку дійсно було багато і працював він в основному в 

другу зміну, бо зранку у нього було заняття гуртка і уроки малювання. Він 
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влаштувався по сумісництву в школу глухонімих, де вів малювання. Гроші 
були потрібні для власної сім’ї, крім того, Василь хотів допомогти братові 
Володі одержати хоча б якусь музичну освіту, бачачи його тягу до музики. І 
він найняв йому вчителя. Музичної школи в Лубнах тоді ще не було.

Тож робота, робота, робота. Та і як художник прагнув працювати. В 
1947 році взяв участь у Всесоюзній виставці молодих художників, що 
відбулася у Ленінграді. Захопився різьбленням по дереву. З-під його 
різця виходять великі декоративні пласти «Електрифікація країни», 
«Лісосмуги – гарантія стабільних урожаїв», «Ленін і Сталін», «Сталін 
на будовах комунізму», кілька портретів М.В. Гоголя. Портрет Гоголя, 
вирізьблений ним до 150-річчя письменника, знаходиться у музеї деко-
ративного мистецтва в Києві. І всі ці роботи виконує у дитячому будин-
ку, бо вдома немає місця, а там дали місце у клубі, та й діти біля нього 
вчаться цій майстерності. А як випадав вільний час, малював, бо не уяв-
ляв себе без живопису. З роботи приходив не лише пізно, а ще й зморе-
ний, а інколи - знервований, а вдома ні затишку, ні спокою, кожного дня 
сварка. Дійшло до того, що в голову полетіли чашки й тарілки.

Нарешті, Ліда народила хлопчика Святослава (1951 р.). Василь з 
квітами пішов забирати її з пологового будинку. Вдома він приготу-
вав все необхідне для неї і немовляти. Їхнє життя ніби впорядкува-
лось: її повністю захопило дитя. І для Василя вона знову стала жада-
ною і найкращою жінкою.

Але так тривало недовго. Василя десь добряче продуло та й нервова 
напруга далася взнаки:  у нього почалося запалення легенів. Так сказали 
лікарі. Та він знав, що це насправді. 

Одного дня йому на роботі стало дуже зле, пішла горлом кров. Швид-
ка відвезла його додому. Більше в дитячий будинок він не повернувся. При 
відкритій формі туберкульозу йому не можна було працювати з дітьми. Одна 
трагедія поглибилася другою: стільки праці, нервів, серця вклав він у цих діток!

Лікарів швидкої на порозі зустріла мати: вони вели під руки її сина.
- Що з ним? – крик відчаю вирвався з її грудей.
- Йому погано. Де його ліжко? Ми відведемо його, а завтра викликаєте 

дільничного лікаря.
Лідія з кімнати не вийшла, тому мати відкрила двері і лікарі допомогли 

Василеві дійти до ліжка, хоча той намагався йти сам.
- Допрацювався, що вже швидка привозить? – зло запитала Лідія, коли 

двері за лікарями і матір’ю зачинилися. 
- Ліда, облиш. Мені дуже погано. Повернулося старе. Я ж говорив тобі, 

що у мене туберкульоз, хоча й думав, що вже вилікувався, і не звертав 
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уваги на слабкість. А сьогодні, крім цього, пішла кров. Діти злякалися, 
підняли на ноги весь дитбудинок, викликали швидку.

- Мені ще туберкульозу не вистачає.
- Треба просто бути обережним. Я тобі і раніше це говорив.
- Говорив, говорив. Зарядив, ніби нічого сказати. Що ж будемо далі робити?
- Жити і лікуватись. Я певен, що хвороба відступить.
- Може, тобі щось треба, синку? – заглянула мати.
- Зачиніть двері, дайте поговорити, - прокричала Ліда.
- Та я що – говоріть. Тільки я вже стільки з ним провозилася, то, може, 

знаю, що йому треба.
- Ну, якщо вам так хочеться возитися з ним, то й возіться, а з мене 

досить! – Ліда взяла з ліжечка малого і хотіла загорнути в одіяло, але 
втрутився Василь.

- Мамо, вийди поки що. Якщо мені щось буде треба, я скажу. А ти, 
Лідо, поклади Славка у ліжко і не пирсай.

- А-а-а. Так я пирсаю?! А що ж робити, коли туберкульоз і тут же мала 
дитина? Я вже про себе мовчу. Хоча я теж не збираюся заражатися.…

- Ніхто не заразиться. Я дуже обережний. Мої рідні зі мною вже більше 
чотирьох років. Чого тільки зі мною не було, а ніхто не захворів. Тим 
більше, що ти зі Славком будеш в одній кімнаті, а я в іншій.

- Та ні, позбав мене такого щастя – кожної хвилини боятися.
- То що ж мені, петлю на шию, чи як, щоб тебе позбавити хворого 

чоловіка? – не витримав Василь.
- Оце так щастя мені привалило, - її розпач перемішався з гнівом 

і зневагою. Зневагою до власного чоловіка, батька її сина. І ні 
крихітки співчуття.

Коли Василя поклали до лікарні, Ліда пішла до своїх батьків. Все було 
ніби так і треба.

У лікарні Василь пролежав більше місяця. Приходили мати, брати, 
співробітники, діти з дитбудинку, а він чекав Лідію. Вона не приходила. 
Не прийшла і тоді, коли він повернувся додому.

Щоб заповнити час (Господи, 24 години на добу!) і хоч якось заглушити 
душевний біль, вирішив створити скульптурний портрет великого гетьма-
на Богдана Хмельницького: наближалося 300-ліття Переяславської Ради.

Знайшов у селі Лука старезну вербу, десь більше півтора метра в 
діаметрі. Верба стояла в лузі. Щоб її спиляти і доставити додому, 
Василь витратив чимало сил і часу. Добре,  що люди йшли йому 
назустріч. У школі глухонімих, де він працював вчителем малюван-
ня, дали коня ще й візника. Вони взяли сокири, поперечну пилку, 



138

Спроба сімейного щастя

хотіли ту вербу вдвох звалити, обрубати та ще й на воза покласти. 
Але нічого с того не вийшло.

- Тут потрібна повздовжна пилка, та, що дошки розпилюють, - 
сказав напарник.

- А де її взяти?
- Василь Іванович, поїхали в колгосп, може, у них щось є.
Так і зробили, бо самі впоратися з вербою не змогли, тільки всі 

щиколотки позбивали.
Василь уже був у голови колгоспу, коли просив цю вербу. Тому голо-

ва зустрів його привітно і написав записку на пилораму. Там їм дали 
потрібну пилку та ще й пильщиків. Тепер верба підкорилася. Правда, 
пильщики весь час дивувалися:

- Для чого вам така колода?
- Для Богдана.
- Для чого? Для чого?
- Для Богдана Хмельницького. Хочу скульптуру з неї вирізати, - у тих 

і очі на лоба полізли.
- Вирізати?? А скільки ж часу ви будете її різати?
- До 300-річчя встигну, якщо Бог сили дасть.
- А як піднімете її хоча б до воза?
- Треба подумати.
До них підійшло ще кілька мужиків. Виявилося, голова колгоспу по-

слав їх з лопатами, ще й сказав, як ту колоду погрузити. Вони підкотили 
її до схилу, потім підкопали схил, підвезли воза під саму колоду, потім 
тихенько на мотузках скотили її на воза. Віз трохи загруз у землю. Але 
зусиллями коня і людей колоду випхали разом з возом на рівну дорогу.

По рівному кінь тягнув, а під гору не зміг. Вони стояли і чекали, 
може, яка машина буде їхати. 

- Це ви задумали таке, що його й на гору не витягти.
Через деякий час показалася вантажівка. Василь Іванович зупинив 

її і попросив прив’язати якось до машини воза. Коня випрягли, до 
машини прив’язали дишло і закріпили мотуззям воза. Машина смик-
нула – дишло вирвалося, всі кріплення обірвались, і віз трохи не по-
котився вниз – добре, що додумалися підкласти під колеса колоди та 
каміння. Вже на другий день з великими складнощами колоду таки 
привезли машиною додому до Василя.

Її поставили на попа під яблунею. Колода була заввишки більше двох 
з половиною метрів і ніби насувалася на Василя. Довелося робити 
невисокі ліси, і уже потім починати роботу.
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Він почав різати фігуру будь-яких ескізів, оскільки повністю бачив її 
в своїй уяві. Почав зверзу, з булави, так як це була найвища точка. Пра-
цював з небаченим натхненням, не лишаючи часу на відпочинок. Вночі 
вмикав електрику і працював до світанку. Йому здавалося, що це остан-
ня його робота, та й відсутність дружини так було легше перенести. 
«Треба встигнути, треба поспішати», - повторював про себе. Він дуже 
схуд, сил було мало. Він навіть матері сказав:

- Мамо, якщо я не закінчу цю роботу, не викидайте колоду. Може, Во-
лодя з часом закінчить. Він вже багато вміє.

- Бог з тобою, синку, що ти таке говориш? Я, правда, не розумію і не 
схвалюю твоєї заповзятості у цій роботі. Не можна так себе мучити, тре-
ба і відпочивати, і спати вночі. Але я чомусь певна, що в тебе все буде 
добре. Ти тільки їж все, що я тобі готую, і відпочивай. Ось і зараз піди 
поїж і відпочинь, бо ти дуже блідий, аж синій.

Цього ранку він послухав матір, поїв і відпочив, навіть трохи поспав. 
А потім знову за роботу. І так щодня. Коли підійшла черга обличчя, ви-
никла потреба в натурі. Вирішив звернутися до Олексія Семеновича 
Сірченка, у якого було вольове обличчя. Той погодився позувати.

- Василю Івановичу, ти себе в могилу зведеш такою роботою. Якщо 
тобі себе не шкода, дай хоч мені перепочинок.

- Та ви ж зовсім невимушено сидите. Хіба втомилися? Ну, добре, по-
гуляйте в саду, я тимчасом щось інше зроблю.

- Ти теж відпочинь.
- Ні, я ось тут сокирою попрацюю.
Олексій Семенович трохи розім’явся, підійшов до шпанки, зірвав 

кілька ягід, з’їв, хоча вони ще були й зеленкуваті.
- Давай, Василю, ріж своє обличчя. Може, й не схоже буде, та я хоча б 

так в історії залишуся. 
- Олексію Семеновичу, обличчя не моє, а Богданове, можна навіть сказа-

ти, ваше. А ви можете не тільки сидіти, а й ходити, стояти біля мене, тільки 
щоб я кожної миті міг бачити ваше обличчя. Мені зараз треба вирізати губи 
і підборіддя. І не обов’язково, щоб ви були схожі – мені ж Богдан потрібний, 
а анатомія вашого обличчя допомагає у створенні цього образу.

- Чорт з тобою, ріж уже кого ріжеш. А то мені обридне позувати.
А коли вже було видно гетьмана до пояса, здавалося, що він праг-

не визволитися з вербової колоди. І Василеві так захотілося жити, так 
захотілося побачити Богдана завершеним, що він відклав на кілька днів 
роботу і занурився в медичну літературу, в народну медицину, в мудрість 
народу щодо лікування туберкульозу.
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Мати готувала йому ті народні ліки: алое, мед, смалець, кагор, борсу-
ковий і баранячий жир у різних сполученнях. Він натирав якесь коріння, 
робив собі уколи, що приписували лікарі.

Тими днями мати зустріла стару приятельку, аптекарку Беллу 
Борисівну, з якою вони більше року не зустрічалася. Перш за все, 
Белла Борисівна запитала:

- Ірочко, як твій син Василь? Я чула, що він працює над великою скуль-
птурою? А як його здоров’я? 

- Ой, Белло Борисівно, у нас все дуже погано. Дуже погано. 
І вона розповіла все і про хворобу, і про сімейні негаразди сина. Белла 

Борисівна поспівчувала їй, а потім сказала:
- Нехай Васильок прийде до мене. Я дам йому ліки – вони допоможуть. 
Ірина Сергіївна розплакалася.
- Твій син, Ірочко, обов’язково видужає. Не треба його заживо хорони-

ти і ридати, як над померлим. Все буде добре.
- Ой, якби ваші слова та Богу у вуха. Я все, що де чую, все роблю для нього. 
- Заспокойся, зараз уже можна приборкати цю хворобу. Згадаєш мене – 

він вилікується. Ще буде твій Василь – ого-го! – вона щиро всміхнулася 
і обняла давню приятельку.

- Спасибі вам за добре слово. Якби ж так і сталося.
Того ж дня Василь був у Белли Борисівни. Вона розпитала його про 

хворобу і дала маленьку пляшечку очищеного криозиту. 
- Його треба приймати з молоком по 1-2 краплі за 30 хвилин до їжі.
Почалася справжня битва за здоров’я, за життя. У хід пішли всі засоби. 

Мати спеціально для нього вигодовувала собак: їй здалося, що одного 
разу саме собачий жир допоміг синові.

У Василя з’явилася світла надія на одужання, він просто повірив у це, 
бо так хотілося побачити свою роботу завершеною.

Заходила подивитися на роботу свого колишнього учня Фаїна Петрівна 
Кацун, яка ходила повз їхній двір на роботу у другу школу.

- Васю, ти справжній талант. – Вона обійшла скульптуру і зупинилася 
біля автора. – Тільки я тебе прошу: бережи себе. Ти дуже потрібен своїй 
мамі, братам, у тебе маленький синочок. Та й твій талант належить не 
лише тобі, значить, і твоє здоров’я – це не лише твоє багатство. А мама 
говорить, що ти й ночами працюєш.

- Фаїно Петрівно, я інакше не можу. Та й не встигну до 300-річчя.
- А що для тебе важливіше: здоров’я чи 300-річчя?
- У даній ситуації – Богдан. Якщо я його зроблю, буду жити! Фаїно 

Петрівно, ви мене повинні зрозуміти.
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- Я-то тебе розумію, але ж і ти зрозумій, що здоров’я зараз повинне 
стояти для тебе на першому місці.

- Моє здоров’я залежить від моєї роботи над скульптурою.
- Васю, я тебе розумію, але ж твій талант належить твоєму народові. 

Це я не для красного слівця говорю, я так думаю. І тому бережи себе. І 
якщо я можу чимось тобі допомогти, скажи. 

- Що ви, Фаїно Петрівно! Спасибі вам, що заходите до нас. Це вже не-
абияка допомога і підтримка. Ви ж моя улюблена вчителька. 

Він не знав, і ніхто тоді ще не знав, що над нею завис сталінський меч 
розправи. Її звинувачували у допомозі фашистам, хоча насправді вона 
допомагала радянським бійцям. І пізніше отримала партизанський кви-
ток. А тоді в школі їй влаштовували перевірки, викликали в органи. Але 
ця жінка знаходила в собі сили ще й підтримувати інших.

Заходив подивитися на роботу Василя голова міськради, який жив на 
одній вулиці з Семенютою. Були з відділу пропаганди райкому партії. 
Всі вони дивувались і прагнули підтримати, хоча у Василя закралася 
думка, що приходили з метою перевірки.

Коли робота опустилася до землі, йому багато допомагав брат Володя. 
А всю складну і тонку роботу Василь виконував сам.

Семенюта більше року працював вдень і вночі. Нарешті, скульптура 
була готова. Її погрузили на машину і відвезли в Полтаву на виставку. Там 
купили за мізерні гроші і передали у Лубенський краєзнавчий музей.

А з-під різця майстра виходили одна за одною роботи, в тому 
числі, скульптурний портрет колгоспниці Соломахи, портрет пись-
менника Володимира Галактіоновича Короленка. Ця робота цікава 
і технікою виконання, і композицією. На парковій лавці сидить з 
напіврозкритою книжкою в руках чоловік з акуратно підстриженою 
бородою і красиво зачесаним назад довгим волоссям і зосереджено 
про щось думає. Всі деталі обличчя, рук, одягу відпрацьовано над-
звичайно ретельно.

У цей період він створює портрет Чеклова з трубкою, ліпить голо-
ву молодої жінки.

Коли відчув, що трохи зміцнів, пішов у Будинок культури і запропо-
нував організувати художню студію. На щастя, авторитет Семенюти як 
художника у місті був великий, тож йому дозволили створити студію.

Десь у цей же час до нього повернулася Лідія. Славко вже добре ходив 
і багато говорив. Василь сприйняв повернення Лідії спокійно, навіть з 
радістю, але там, глибоко в душі, ліг важкий камінчик: адже вона жод-
ного разу не поцікавилася його здоров’ям. Коли мати возилася з ним дні 
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і ночі, Лідії біля нього не було. Вона не дозволяла і з сином бачитися. Та 
саме заради сина він все їй пробачив, з усім змирився.   

Через деякий час Василя запросили у міськраду. Тоді якраз померла 
директор музею В.П. Буніні і місцева влада вирішила направити на її 
місце Семенюту. Вони знали, що художник виконував деякі замовлення 
для музею. Знали його і по роботі у дитбудинку, де зараз через хворобу 
він працювати не міг. 

    

Музей був у скрутному становищі. Власне, його і музеєм назвати було 
не можна: частина старого будинку, обідрана як ззовні, так і всередині, 
покрівля тече, стеля місцями обвалилася, задня стіна будинку відійшла і 
в щілинах гуляє вітер. Експонати купою лежали на сухому місці посеред 
однієї з трьох кімнат. Лише відділ природи – малесенька кімнатка – був 
відкритий для відвідувачів. 

Зустрів Семенюту давній знайомий Іван Іванович Горенко, який пра-
цював у музеї науковим співробітником. Зустрів непривітно, холодно. 
Він сподівався, що саме його призначать директором, а вийшло інакше.

Голова міськради привітав з призначенням і сказав:
- Василю Івановичу, приймайте музей, і ось вам направлення у 

санаторій. Після прийому справ їдьте лікуватися, щоб змогли в Луб-
нах створити справжній краєзнавчий музей. Я дуже вірю в це, бо за-
раз у нас музею немає.

Василь не знав, чи вірити цьому, чи все це наснилося – і робота, 
і санаторій.

Він оформляв багато військових виставок, кімнат, установ, знав і по-
треби Лубенського музею, але ж директором він ніколи не працював. Чи 
справиться? А тут ще й ця хвороба...

Та додому прийшов радісно збуджений і повідомив, що його призна-
чили директором краєзнавчого музею, а також направили на лікування 
до санаторію. І показав путівку. Ліду чомусь аж пересмикнуло:

- Я так і знала: ти лише про себе думаєш. А з чим залишусь я, тобі 
байдуже. Тебе так нічому і не навчило те, що я так довго не жила з тобою

- Ліда, мені направлення у санаторій дали безкоштовно, як хворому на 
туберкульоз. Тут радіти треба, а ти сердися Бог знає чого

- Як це Бог знає чого? Я залишуся сама з малою дитиною. І для чого я 
послухала батька і повернулася до тебе? Ти що є, що тебе немає, знову 
залишуся сама з дитиною.
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- Так що, мені не треба їхати лікуватися? – здивувався Василь. – Що, 
накажеш мені здихати як собаці?

- Їдь, їдь. Але знай: мені такий чоловік не потрібний.
- Я вже це чув. І добре знаю, що я тобі не потрібний. Тим не менше, 

мені треба використати цей шанс, щоб бути потрібним хоча б синові. 
Дитина росте, йому буде потрібний батько.

- Ну, добре. Тільки знай: ти нікому не потрібний - ні мені, ні синові.
Вона швидко одяглася, схопила на руки дитину і, грюкнувши две-

рима, кудись побігла.
Василь же пішов до музею.
Через деякий час біля воріт Семенют зупинилася вантажівка, з неї 

вийшли Лідія зі своїм батьком. Їй так хотілося затіяти сварку, та не було 
з ким. Тоді вони з батьком почали виносити до машини її речі.

На шум із саду прийшла свекруха Ірина Сергіївна:
- Свате, Лідо, що це ви робите?
- А що ж ви тут знущаєтеся над моєю дочкою? Хай краще дома живе.
- Я вас прошу, залишіть все, як є, щоб не довелося жалкувати.
- Жалкувати, кажете?! – скрикнула Лідія. – Та ніколи! Хіба це чоловік? 

Це ж жалюгідне створіння. Він же без вас і кроку не ступить. Та й 
взагалі, куди дивилися мої очі? А для повного щастя – ще й чахоточний!

- Ти, дитино, не знаєш, що тебе чекає.
- Ні, ні, тут говорити дарма, – і вона зі злістю пронесла повз све-

круху великий клунок.
- Батьку, ходімо, нічого слухати цю пришелепкувату, як і її синочок. Ні, 

почекай, – згадала щось Лідія. – Ні, неси це в машину. Я зараз. 
І вона вихопила з печі заслінку, схопила жмут паперу і вкинула у піч, а 

потім швидко поприносила картини, етюди, ескізи і, підпаливши в печі 
папір, почала все це кидати туди, а воно горіло високим синім полум’ям.

Мати, заглянувши в хату, остовпіла, а потім спробувала вирвати 
з її рук роботи і кинути до себе в кімнату, та Лідія нічого не віддала. 
Останнім вона кинула в полум’я свій портрет. Якусь мить стояла над 
ним, ніби роздумувала, що з ним робити. Мати намагалася забрати його 
з рук невістки, але та люто відштовхнула її і переламавши його ногами 
навпіл, кинула у піч.

Почекала, доки язики полум’я лизнули її обличчя і портрет загорівся, і 
тільки після цього Лідія, вся червона від вогню і злості, побігла до машини.

Мати кинулася до печі, але біля червоного жару згорілих робіт 
сина лежали лише обгорілі шматки полотна і картону. В цей час у 
кімнату зайшов Василь. Він подивився на матір і на піч – і не зміг 
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зрозуміти, чому в руках матері обгоріле полотно, чому в печі повно 
недогорілих шматків його картин. А коли зрозумів, безсило опустив-
ся на стілець, який чомусь стояв посеред кухні. Його душу огорнули 
розпач і відчай. Він тільки скреготів зубами.

Василь же любив цю жінку, думав, що до кінця днів буде любити. 
Він терпів всі її забаганки, всі сварки, безпідставні ревнощі. Завжди 
прагнув залагодити все мирно, щоправда, це не завжди вдавалося. І 
зараз, у цю страшну мить, коли в його душі вигоріло разом з карти-
нами все, що їх єднало, у цю мить перед очима зринуло її тіло, що 
тремтіло під його поцілунками, і він думав, що вона його так лю-
бить. І саме зараз він побачив її обличчя і зрозумів, що воно завжди 
було звернене до нього ніби з якимось презирством, а очі її з якоюсь 
затаєною ядовитістю сміялися з нього, хоча потім затуманювались і 
манили до себе. Та зараз він зрозумів, що це була не любов, а лише 
пристрасть. Любов’ю там ніколи і не пахло. 

- Боже, Боже, - він сидів обхопивши голову руками і все їхнє коротке 
спільне життя день за днем пропливало перед очима. 

- Уу-уу-уу – страшний скрегіт зубів заповнив кімнату. – Відьма! За 
що це все мені? Тільки зараз ти показала справжню свою сутність, 
тільки зараз я побачив тебе наскрізь. І як же ти посміла знищити те, що 
тобі не належить?! Ти ж спалила сенс мого життя. Тобі мало, що при-
низила мене? Розтоптала мої почуття. Тобі мало, що ти стільки часу 
знущалася наді мною? Брехня! Ти просто зла людина. Ти ж лише вда-
вала закохану. Можливо, й пристрасть твоя була лише грою зі мною! 
Ти знову пішла від мене? І знову у такий важкий і складний час? То й 
іди! Іди на всі чотири сторони! Звільни мене від себе. Я не хочу більше 
тебе бачити. Не хочу!! Будь ти проклята! 

Всередині у нього палахкотів вогонь ненависті і буря, народжена у 
чорних закутках душі, тож останні слова він прокричав на всю хату: 

– Будь ти проклята!!
Мати кинулася до нього:
- Синку, синку, не треба брати так все близько до серця. Воно все 

влаштується, все втрясеться. А, може, це тільки на краще? Адже все у 
Божій волі. Вгамуйся. Тобі треба не про це думати, - в цю мить син за-
кашлявся і знову кров наповнила рот. Не так інтенсивно, але заповнила 
ротову порожнину.

Мати допомогла йому лягти у ліжко. Принесла теплого молока, насто-
яного на травах і коріннях.
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Василь зміг виїхати в Одесу на лікування лише через тиждень.
Приїхав туди в зимовому одязі, а там вже тепло. На Молдаванці жив його стар-

ший брат Саша. Але добиратися до нього у теплому пальто було неймовірно 
жарко, а роздягтися боявся, бо був увесь мокрий. Переночував у брата і пішов у 
санаторій, який знаходився майже навпроти клініки Філатова в Аркадії. Будівля 
так званого шостого санаторію була схожа на старовинний замок. Всі лікарі 
і майже вся обслуга – євреї. Прийняли Василя добре. Провели до палати, де 
вже облаштувалися працівник райкому з Борщова і голова колгоспу з-під Оде-
си. Вони познайомилися і жили дружньо, хоча всі троє були приречені: у всіх 
відкрита форма туберкульозу в активній фазі. Але вони знаходили в собі сили 
кепкувати над хворобою, що поїдала їх зсередини, і один з одного.

Найбільше перепадало голові колгоспу. Як тільки хто виходив з 
кімнати, то обов’язково у його постелі з’являлись якісь банки, баночки 
або дрючки, а одного разу голові підкинули їжака.

Тому, повертаючись, кожен шукав, що у нього під ковдрою чи під поду-
шкою. А то якось райкомівець заніс у палату жабу і вони з Василем запу-
стили її у чобіт голови, а чоботи у нього дуже туго скидалися. Відчувши, 
що там щось мокре, холодне, та ще й ворушиться, голова заверещав на всю 
палату гірше поросяти недорізаного. Він здійняв галас, то хлопці були вже 
й не раді, що таке затіяли. Добре, що медсестра не розповіла нічого лікарям.

А одного разу надумали піти ловити рибу. Купили снасті і о шостій 
ранку були на березі моря, зовсім недалеко від санаторію. В Аркадії всі 
санаторії розташовані над морем. 

Закинули вудки. Чекають. Проходить година, друга, а риба клята не 
чіпляється, навіть не клює. Що ж робити? Соромно повертатися без 
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риби. Голова й говорить:
- Давайте я сходжу на базар і куплю там ще живенької.
- А що? Це вихід з нашого дурного становища, - підхопив Василь. 
Вони нашкребли по кишенях грошей і голова подався на базар. А години 

через півтори йде задоволений, з живою рибою в руках. Перед обідом всі 
троє хлопців чин по чину з гордо піднятими головами прийшли в санаторій. 
У цей час ще багато хворих прогулювались алеями і побачили, що хворі з 
шостої палати з чималими в’язками риби направилися на кухню, де домови-
лись і посмажили рибу. Запах смаженої риби стояв над санаторієм. За обідом 
хлопці з апетитом хрумали ту рибу і пригощали сусідів з ближніх столиків. 
А після обіду біля крамниці з рибальським знаряддям вишикувалася черга – 
майже всі чоловіки шостого корпусу були тут. Такого в цій крамниці нікого 
не було. А вранці другого дня їдальня санаторію була напівпорожня – всі му-
жики були на рибалці. А наша трійця стежила, що ж воно далі буде. Десь 
після одинадцятої «рибалки» почали повертатися: вудки у кущі тільки шусть, 
шусть. Соромно ж іти з вудками і без жодної рибини. 

А то одного вечора голова колгоспу візьми і скажи:
- Хлопці, якби нам хоча б по скляночці козячого молока в день, ми 

б швиденько одужали.
Василь тут же пропонує поїхати на Привіз і купити дійну козу.
- У моєї мами були кози, я знаю, як їх доїти.
- А чим її годувати будемо? Де тримати? 
- Зараз літо – і на прив’язі постоїть.
- Їй же не лише трава потрібна, - вів своє голова.
- А ми на  кухні випросимо їй помиї.
- Давайте спробуємо, - втрутився райкомівець. 
І вони втрьох поїхали на Привіз. Господи! Яке це було веселе видовище! 

Там було кілька кіз, Василь дивився на вим’я, щоб воно було велике, голова 
твердив, що кількість і якість молока від цього не залежить, а райкомівець 
стояв на тому, щоб у кози не було рогів. Вони обдивилися всіх кіз, вислу-
хали хвалебні оди кожній, заглядали, як кобилі, в рот, які у неї зуби. Голова 
навіть під хвіст зазирнув. Зрештою, купили! А як вони заносили ту козу в 
трамвай! І ось коза в санаторії. Та як її звати - чи то Манька, чи то Минька, 
в дорозі забули. Стали кликати її Минькою, і вона радо поїдала хліб з їхніх 
рук… А припинали її подалі від корпусу. Перев’язувати ходили по черзі, по 
черзі і доїли, і кожному перепадало в день від кози більше, ніж по склянці 
молока. Потім ту козу залишили в санаторії на згадку про шосту палату.

Так Василь прагнув забути все, що трапилося в його особистому житті. 
Якщо інколи щось і згадував, то тут же все заганяв у самий глухий кут, щоб 
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не спливало. Коли відчув себе краще фізично, прагнув якось розвіятися. 
Брат Сашко купив йому на базарі приношений, але ще досить симпатич-
ний полотняний костюм, і Василь, гастролював у ньому по Одесі.

Він часто, пройшовши всі процедури, зникав із санаторію аж до 
відбою. У них на Молдаванці склалася чудова компанія: брат Саш-
ко, його дружина Валя, Ліда Романенко, баяніст Ваня і ще якась 
пара, знайомі баяніста.

Ліда Романенко добре співала. І коли ця компанія прямувала до скверу, 
там їх уже чекали любителі співу з сусідніх будинків. Ліда становилася 
на лавку, Ваня сідав поруч і акомпанував їй, а вона співала і співала. 
Бувало, аж до півночі.

Так вона і виспівалась, як говорив Василь, і закінчила консерваторію, 
стало оперною співачкою. А все починалося з Молдаванки.

Іноді концерти на Молдаванці закінчувались у когось вдома або в 
ресторані «Лондон», де Василь бував нечастим гостем, бо треба було 
повертатися до санаторію. Та бувало, що домовлявся з лікарем і гуляв 
разом з усіма. Якщо сиділи за столом, то для хоробрості Василь вип’є 
трохи вина і співає разом з Лідою, а потім друзі всією компанією прово-
джали його до санаторію.

Потроху душевний біль притупився, але ненадовго. Сашко розумів стан 
брата і не ліз у душу, а робив усе, аби якось скрасити його життя. Часто і 
вдень забирав брата і кудись водив, щоб відволікти його від сумних дум. Та 
найкраще розуміла Василя Ліда Романенко. Вони часто проводили разом 
вільний час, віддалившись від друзів. Сашко радів цьому, вони разом гуля-
ли Одесою, розповідали про своє життя. Ліда так захоплено ділилася своїми 
мріями про консерваторію, про те, як буде співати для великої аудиторії, а 
не у сквері, як досі, що й Василь розповів їй, як мріяв про навчання і як 
це навчання обірвала хвороба, розповідав про фронтове життя, про своє 
знайомство зі справжньою музикою, про свої розчарування, про невдале 
сімейне щастя, про душевний біль, навіть про ті обгорілі залишки своїх кар-
тин у печі. Ліда була щедрої душі людиною. Вона розуміла Василя і праг-
нула допомогти йому справитися з тим болем, що був у його душі. Вона 
водила його в музеї, кінотеатри, вечорами вони часто гуляли біля моря.

Добрий догляд у санаторії, хороше лікування, теплий клімат Одеси і її 
море, і ця дружня компанія зробили свою справу – два місяці, проведені 
тут, оздоровили його організм. Температура прийшла в норму, мокро-
ти зникли, у легенях пішов процес зарубцювання. Його залишали у 
здравниці до повного одужання, і він би погодився, якби не музей. Він до-
бре усвідомлював, що на його місце можуть і когось іншого призначити.  
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І знову Лубни…
Василь Іванович повністю занурився у роботу  музею: штукатурив 

стіни, стелю, ремонтував дах, майстрував вітрини. Підтягнув домкрата-
ми задню стіну і укріпив її, поставивши під неї два бика, які підтримували 
її, заштукатурив усі щілини. 

У музеї було створено першу післявоєнну експозицію. Але площі 
було мало. Відвоював ще кілька кімнат, розширив експозицію і створив 
хоча б якесь сховище для фондів. Співробітники музею почали писати 
наукові розробки, путівники. 

У роботі забувалися всі прикрощі і особисті негаразди. Біля музею 
спорудив такий-сякий постамент і поставив на нього старовину гармату, 
тут же побудував фонтанчик, а навколо посадовили багато квітів.

Біля входу в музей поставив дві скіфські баби. Всю цю роботу вони 
виконували вдвох з Іваном Івановичем Горенком та техпрацівницею, мо-
лоденькою дівчинкою Галею, бо більше нікого у музеї не було, та й гро-
шей на ці роботи майже не виділили. Згодом дали сторожа, він же і котел 
топив, який теж установив Семенюта, викинувши пічне отеплення. Він 
весь віддався роботі. Можна сказати, днював і ночував у музеї. Жив як 
монах. Ніякого особистого життя. Єдиною втіхою була студія – там він 
оживав душею, знову став малювати.

Якось ішов вулицею Луначарського і у вікні двоповерхового будин-
ку побачив оригінальне обличчя жінки років сорока, котра тільки-но 
звідкись повернулася чи кудись зібралася, бо була у червоному оксами-
товому капелюшку, що дуже пасував до її обличчя. Знову, як і в Австрії, 
його зацікавив капелюшок, бо в Лубнах жінки ходили здебільшого в 
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хустках. Він познайомився з нею і попросив позувати для портрета. 
Вона погодилася. Малював її у музеї. Робота бігла швидко: руки і очі 
скучили за фарбами. Все виходило так, як він хотів: оксамит капелюш-
ка відсвічував темно-червоним кольором, художнику вдалося передати 
фактуру і його, і білої в’язаної шалі, накинутої на плечі. Все це робило 
портрет колоритним. Обличчя виписав дуже ретельно. 

І ось робота завершена. Художник подякував за позування. Василь, пра-
цюючи з жіночою натурою, ніколи не давав приводу для кокетства. Але 
Тетяні Ксьонзенко, чий портрет він тільки-но закінчив, здалося, що цей 
молодик у неї закохався: а то б чого це він малював її. І вона почала дзво-
нити у музей, перестрівала на вулиці, домагалася зустрічей і пояснень. 

Василеві довелося грубо обірвати всі її намагання. Вона тільки недав-
но поховала свого чоловіка – військового чина, і жила у гарній квартирі, 
що залишилася від нього. Схоже, жінка ніколи ні в чому не знала відмови 
і думала, що цей молодий чоловік, котрий розійшовся з дружиною, буде 
вдячний їй за любов. Якщо вже не одружиться, то хоча б стане кохан-
цем. Тому й не розуміла, чому він відмовляється. Навіть після відвертої 
розмови вона не полишала думки заволодіти ним: кілька разів дзвонила, 
просила Івана Івановича влаштувати їм побачення, вибачалася, година-
ми гуляла біля музею. Але нічого, крім гарного портрета і неприємних 
спогадів, від цього спілкування не залишилось. 

А до музею потоком ішли екскурсії. Вони з Іваном Івановичем ледве 
справлялися. Бувало, що групи стояли під музеєм, чекаючи своєї черги. 
Приїздили з інших районів і міст.

Саме в ці роки він закінчував навчання в Суджанському учительському 
інституті. Жив у дядька Миколи. Дуже здружився з сестрою Валею. Вони 
часто вдвох гуляли вулицями Суджі, нагадуючи комусь закохану парочку. 

Тут, у Суджі, він познайомився з відомим у Росії художником Пе-
тром Костянтиновичем Ліхіним, який працював директором Курсько-
го художнього училища. Художник і його дружина приймали Василя 
як рідного сина, що загинув на фронті. Це від Петра Костянтино-
вича Василь перейняв манеру спілкування з учнями – був вимогли-
вий до дрібниць і справедливий. Ліхін часто запрошував Василя до 
своєї майстерні на мансарді, де вони малювали разом. Петро Костян-
тинович відкривав йому ще не пізнані таємниці техніки живопису і 
палітри фарб. Ліхін часто підходив до роботи Василя і тут же правив, 
не церемонячись, або говорив, як краще зробити, а то й цікавився, як 
це Василева робота засвітилась:

- У мене тьмяна, а в тебе світла.
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Семенюта вважав Ліхіна своїм справжнім учителем, під 
безпосереднім впливом якого він відкрив у Лубнах художню студію. 
Ліхін передав Василеві методику і програму навчання, яку тільки з 
часом довелося відкоригувати.

Сам же Ліхін був учнем Репіна і розповідав про нього багато цікавого. 
Все, що знав сам, Ліхін радо передавав молодому талановитому худож-
нику, а той вбирав все це, наче губка. Можна сказати, що у Суджі Се-
менюта вчився не лише в учительському інституті, а й вивчав методи-
ку викладання дисциплін, пов’язаних з художньою освітою. І саме це 
найбільш знадобилося йому в подальшому, бо понад сорок років вже 
сам навчав молодих художників у студії, а згодом і в художній школі. 
А розповіді Ліхіна про Репіна були улюбленим коником у лекційній 
пропаганді мистецтва Семенюти.

Під час навчання в інституті у нього склалися добрі стосунки з викла-
дачами. Особливо з Олександром Дмитровичем Колесніковим і Миколою 
Гнатовичем Анісімовим. Він писав їхні портрети. Тоді вони й зблизилися. 
Особливо гарним вдався портрет Колеснікова: з полотна дивилася розумна, 
елегантна і досить красива людина, особливу увагу привертали очі, що ніби 
проникали в саму глибінь твоєї душі, і витончені руки на ручках крісла.

Василь часто дивувався, чому в цієї людини не складається особи-
сте життя. Що примусило статного красеня одружитися втретє, та 
ще й з незугарною і до того ж надто ревнивою жінкою. Вона просто 
не давала йому вільно дихнути, а не те, що на когось подивитьсь. А 
ревнувати й справді було до кого: нарешті він зустрів гарну дівчину, 
студентку, з якою потайки зустрічався, як не стерегла його меге-
ра. Вони примудрялись обходити її, а коли таємниця могла ось-ось 
відкритися, Василь сказав, що це його дівчина і все обійшлося. Та 
після цього Василь сказав Олександрові Дмитровичу, що не гоже 
вести подвійне життя.

- Ти думаєш, вона залишить мене у спокої, коли покину її? – па-
рирував той. - Перш за все, вона доб’ється, щоб мене виключили з 
партії і вигнали з вовчим білетом з інституту. Я вже мовчу, що вона 
може вдіяти із суперницею. Ти її зовсім не знаєш: вона здатна на все. 
А морально знищити людину – це їй раз плюнути.

Особливим типом в інституті був завідувач заочним відділенням Ак-
серт – кульгавий чолов’яга років за п’ятдесят. Він набридав Василеві тим, 
що просив, ні, не картину чи портрет намалювати, а щось через дядька 
Миколу дістати на базі: то костюм, то капці, то черевики. Василеві було 
дуже незручно просити дядька про це. Якби він хоч працював на тій 
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базі, а не був директором маслозаводу. Проте дядько мав гарні зв’язки 
з базою і міг там дістати будь-що. Але ж треба й міру знати. Племінник 
ніколи нічого не просив для себе, а тут довелося. Ну, один раз – куди не 
йшло, але ж Аксерту було мало костюма.

Разом з тим, це Аксерт познайомив Василя з дочкою головного лікаря 
Автономова. Надзвичайна дівчина! Личко ще нічогеньке, а так – неохват-
ний шмат м’яса. Ні, не м’яса, а жиру, що дивом тримався купи. Але Ак-
серт, як і дівчина, були впевнені, що студентик купиться на високе стано-
вище її батька. Підігріта впевненістю Аксерта, дівчина липла до Василя, 
де тільки могла і не могла. Особливо сміялася над цим сестра Валя:

- Ну, этот кусок мяса тебя сегодня преследовал? – часто запитувала 
Валентина. – А ты что?

Суджа – невелике російське містечко, на околиці якого лунала 
українська мова, а в центральному парку вечорами грав оркестр з 
кількох інструментів, під звуки якого кружляла в танці місцева мо-
лодь. Інколи сюди заходили Василь з Валею, а невдовзі невідомо 
звідки з’являвся і «лантух з м’ясом», що пожирав поглядом Валенти-
ну, а та у відповідь лише сміялася.

Валя тепло ставилася до брата все життя і любила його більше, ніж 
рідного. Особливо любила спостерігати, як він малює, і нюхати тюби-
ки з фарбою. Візьме тюбик і вдихає той особливий аромат. Так часто 
траплялось і тоді, коли вона після школи приїхала в Лубни і навчалася 
тут у бухгалтерському технікумі. Вони часто ходили разом на етюди і 
в Суджі, і в Лубнах. А в скрутні хвилини Валентина скрашувала його 
життя своєю життєрадісністю.

Якось вона прийшла з пар і питає:
- Вася, а Вася, а что такое «пици»?
- Що-що?
- Пици.
- Не знаю.
- Как это ты не знаешь? Ну вот: как дам тебе по пици, - Василь мало 

не впав зо сміху.
- Це по пиці, по обличчю, по лицу. 
В 1956 році Василь Семенюта познайомився з Іваном Гончарем, 

а наступного року зустрічав його у себе вдома. Іван Макарович 
приїхав, щоб відпочити і помалювати Посулля, а заодно зібрати по 
селах народні старожитності. З цього приводу він радив і Василеві 
збирати все, що ще вціліло у селян: одяг, вишиванки, посуд, ткацт-
во, знаряддя праці, бо скоро все це піде в небуття і наші внуки не 
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знатимуть, що таке жорна, ступа, жмухто, навіть, що таке шмат до-
мотканого полотна або рядно.

Сам же він при першій можливості їхав у село і майже завжди щось 
привозив. А одного разу вони разом заїхали у якесь село, якраз до 
кінцевої зупинки автобуса.

Йдуть селом з етюдниками через плече і видивляються, щоб його на-
малювати. Біля одного двору сіли на колодах перепочити. З двору вий-
шов білий, як молоко, старезний дід з такою ж білою довгою бородою.

- Доброго вам здоров’я, - привітався хриплуватим голосом. – Ви 
когось шукаєте?

- Та ні, нам би десь помалювати.
- А я подумав, що ви когось шукаєте. Помалювати, кажете. Ви 

спустіться до Сули. Там у нас просто казкові місця. Я, коли молодим був, 
любив туди й сам ходити. Бувало, і красою намилуєшся, і рибки зловиш, 
і душею наче в раю побуваєш – така краса навколо.

- Як туди пройти?
- Ось цією вуличкою пройдете до магазину, а за ним спуститеся 

до самої води.
- А як вас звати, дідусю? – спитав Василь.
- Трохимом. Трохимом кличуть всі.
- А по-батькові?
- Просто дід Трохим – так мене все село знає. 
- Нам незручно так вас звати.
- То звіть Трохимом Порфировичем.
- О! Це ж зовсім по-іншому звучить. Трохим Порфирович, а ви не 

знаєте, у кого в скринях збереглися ще бабусині вишиванки?      
- А для чого це вам?
- Та хочемо подивитись, а, може, й купити.
- Так у моєї покійної дружини, царство їй небесне, повна скриня цього 

добра. Невістка грозиться, що все повикидає, бо воно тільки цвіллю тхне.
- А ви можете показати нам цей скарб?
- Таке скажете – скарб, - і він тихо розсміявся у свої довгі вуса, що 

злилися з білою бородою, а очі його із сірих стали голубими-голубими, 
яких у старості й не зустрінеш. – Ось я гукну з грядки Уляну, хай по-
каже, бо я вже щось не дуже поворотний став – і віко скрині не підійму.

За кілька хвилин появилася гарна молодиця з сапою в руках.
- Що, діду Трохиме, вам треба? А хто ці люди?
- Вони, Улянко, хочуть Ольжин  скарб подивитись, - і він знову тихо 

розсміявся. – Кажуть, їм цікаво побачити вишиванки.
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- Та ви, діду, без видумок не можете: кому ото воно цікаво дивитися на 
той мотлох. Це тільки ви можете милуватися сорочками вашої Ольги, то 
я вже вам і не дивуюсь. Але ж я все добро з вашої скрині пущу на шмат-
тя. Це для вас воно пам’ять. А мені ви вже набридли з цією пам’яттю, 
- бурчала Уляна, наближаючись до незнайомих людей.

- А правду говорить ваш дід – то пам’ять, - обізвався Іван Макарович. 
- І не лише вашого діда Трохима, а всього народу. 

Жінка здивовано підняла на нього очі. 
–Може, покажете нам, що зберігає ваша скриня?
Уляна якось аж зніяковіла:
- То пішли в хату.
Вони зайшли в двір. Стежка, вкрита споришем і обсаджена з обох 

боків чорнобривцями, вела до чепурної білої хати, підведеної рудою 
глиною. Іванові Макаровичу так захотілося пройти босоніж по цьому 
оксамитовому моріжку, що він непомітно залишив своє взуття і пішов 
босими ногами по зелені. Зайшли у маленьку темну кімнатку з одним 
віконцем. Жінка відкрила скриню і почала викладати звідти вишиті со-
рочки, рушники – вишивані і ткані, а з самого дна дістала ікону Божої 
матері, загорнуту у чисту хустку. У гостей розбігалися очі – вони не 
знали на чому зупинитися. Іван Макарович відібрав рушник, вишитий 
червоною заполоччю, і запропонував жінці гроші, та вона відмовилась:

- Якщо вам подобається, беріть так, на згадку.
- Ні, так незручно, - і він залишив на столі 25 карбованців. – Спасибі. 

А ви, Василю Івановичу, нічого не візьмете для музею?
Коли жінка почула слово «музей», почала розкладати речі:
- Беріть усе, що вам потрібно.
- У мене немає з собою грошей.
- Не треба грошей, беріть так.
Василь Іванович узяв у руки образ Божої матері, але дід Трохим не дав:
- Ми з моєю Ольгою вінчалися з цією іконою. Нею батюшка благосло-

вив нас на шлюбне життя. Друга ікона Спасителя десь пропала. Хай хоч 
ця збережеться. Господи! Це ж уже скільки років вона у цьому сховку! 
То стояли у святому кутку, а це більше 20 років лежать у скрині, як у 
тюрмі. Але й звідси береже вона мене і рід мій уже більше 70 літ.

- Скільки, ж, дідусю, вам років?
- Ой, багато, хлопці, багато - дев’яносто п’ятий пішов від Паски.
- А ви нівроку.
- Спасибі. А оце ось, - він узяв з рук невістки, - рушник, на якому ми 

перед вівтарем стояли.
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І він розгорнув його. «На щастя, на долю» - вишите переважно чер-
воними і чорними нитками. Дві сльози скотилися з очей старого і 
загубилися десь у сивій бороді.

У кімнаті наче не стало повітря.
- Візьміть, - він протягнув рушник Василеві, - ви добра людина, візьміть.
Василь розгубився і не знав, що робити, адже це така свята реліквія 

особливо для старого, а він її віддавав.
Та Уляна перебила його думки:
- Беріть, беріть. У музеї він краще збережеться, ніж у цій скрині. Дід 

це теж зрозумів.
Вони подякували господарям за рушники і попросили води. Дід Тро-

хим повів їх до колодязя.
- Витягніть собі свіжої водички, - а ту, що стояла у відрі, він вилив на грядку. 
Василь витяг з колодязя чисту, як кришталь, і холодну-холодну воду. 

Дід подав кухоль, але вони напилися прямо з відра.
- Спасибі вам за все. Ми підемо малювати, а ви, Трохиме Порфирови-

чу, ще довго-довго топчіть ряст. 
Сула й справді була тут живописною. Столітні верби, зелена осока, 

татарське зілля, очерет і чистий пісок – все здавалося первозданним, не-
займаним. На воді зелене латаття, яке викинуло цвіт, але ще не цвіло. На 
повороті звалене дерево, ледь занурене у воду. А в річці всі барви цієї 
краси плюскотіли тихою хвилею.

Іван Макарович розклав свій етюдник у холодку під деревом. Василь і собі 
став неподалік. Вони малювали старі корчі у воді на фоні розлогої вербиці.

Додому поверталися попутною машиною. Іван Гончар був надзвичайно 
ерудованою людиною. Василеві було з ним цікаво, якої теми вони б не 
торкалися. Гончар жив у них більше місяця. Снідали разом. Потім Василь 
ішов на роботу, а Іван Макарович або на етюди, або в якесь село, або про-
сто блукав містом. Одного разу Василь зустрів Івана Макаровича прямо в 
центрі. Той ішов чимось заклопотаний і не помітив Василя Івановича, але 
Семенюта побачив на ньому і смугасту піжаму, що виглядала з-під брюк, 
і брудні домашні капці, у яких Ірина Сергіївна порається в саду.

- Іване Макаровичу, що ви тут робите?
- Та оце йду і обмірковую одну подію.
- А як ви одягнений?           
- А як я одягнений? 
- Гляньте на себе, - гість опустив очі долу і зніяковів, але байдуже сказав:
- Не зважайте на це, Василю Івановичу, ви краще гляньте, яке диво 

я купив у вас на базарі, - і розгорнув рушник дійсно небаченої краси. 
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- Ви уявляєте, вона прикривала ним молоко у кошику. Це ж напрочуд 
оригінальний полтавський орнамент! Зараз такого ніде не зустрінеш, а 
вона ним молоко прикриває.

Зав’язалася розмова про те, що кожна область України має свої, 
тільки їй притаманні орнаменти, техніку вишивання, кольорову гам-
му. Так і додому дійшли. 

Зустріла їх Ірина Сергіївна:
- Іване Макаровичу, а де це ви були? Що це у вас з-під брюк точить 

смугасте? У вас немає, що взути? Чому ви взяли мої старезні та ще 
й брудні лапті? 

У відповідь Гончар показав диво в своїх руках.   
- Хіба я мало таких рушників бачила?
- Та ні ж, це особливий. Ви тільки гляньте, яка краса. Рушник старий, 

а кольори свіжі, насичені, видно, нитки були добре пофарбовані. А ор-
намент! А на мій одяг не звертайте уваги. Я ще й не таке можу вдягнути. 
Хіба ви не знаєте, що всі творчі люди, а особливо художники, трохи, як-
то сказати, пришелепкуваті? 

Гончару подобалось у Семенют. Василь віддав йому свій кабінет-
майстерню та й садок тут був гарний. Вийдеш, а під самим поро-
гом грушки мускатні самі просяться до твого рота, такі запашні і 
красиві. І хотів би їх минути, а не можеш. А там черешні, та й білий 
налив уже дозрівав. 

Любив Іван Макарович посидіти й на лавці під жасмином і підставити 
обличчя сонцю. Одного разу Василь прийшов з роботи і підсів поруч, а 
він і говорить:

- Як би мені, Василю Івановичу, знайти сина.
- А де ж ваш син?
- У мене немає сина. Я хочу усиновити хлопчика. У вас, часом, 

немає такої дитини? Ви працювали в дитячому будинку і зараз 
працюєте з дітьми.

- Треба подумати. А ви знаєте, є один хлопчик. Він непогано ліпить. 
Хочете, я вас познайомлю?

- Давайте. Ви тільки не говоріть, що я хочу усиновити. Нехай я перше 
познайомлюся з ним.

Через два дні Василь Іванович запросив до себе Колю з дитбудинку. І 
тут ніби ненароком з’явився Гончар. Він швидко перебрав усю розмову 
на себе, а коли хлопчик пішов, сказав:

- Ні, це не моє. Він і красивий, і охайно вдягнений, і ніби розумний, 
але в нього щось темне в душі, а мені хочеться чистоти і світла.    
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Згодом Іван Макарович поділився своєю радістю: він знайшов сво-
го сина – Петра. Очі його переповнювалися батьківською любов’ю і 
щастям. Він вивчив хлопця, допоміг полюбити все українське, полю-
бити мистецтво, навіть з коханням допоміг і були у нього любимий 
син і любима невістка. Він так гордився ними.

Іван Гончар – це особлива сторінка у житті Василя. Скільки разів він 
привозив своїх студистів, а згодом і учнів художньої школи до нього до-
дому, у його музей. І кожного разу їм було про що поговорити.

Приїздив Василь до нього і з дружиною Ніною. Іван Макарович пока-
зав їм усі закутки свого дому. Слухали записи українського хору з Кана-
ди. Тут уперше вони почули «Ще не вмерла Україна…».

А згодом Іван Макарович попередив Василя, щоб той не привозив до 
нього дітей і не наражав на небезпеку ні себе, ні їх. Але Василь привоз-
ив майбутніх художників у цей унікальний український музей, і вони 
знайомилися з його експонатами, слухали розповіді Івана Макаровича 
про мистецтво, про історію України, про її культуру. Він включав про-
гравач і діти слухали українські думи, народні пісні у виконанні кращих 
митців, капел і хорів світу.

Потім кілька років Семенюта не возив своїх вихованців у цей оазис 
українства: цього разу Іван Макарович дуже серйозно попередив його 
через інших людей.

А якось у другій половині дня у квартирі Семенют задзвонив телефон:
- Це квартира Василя Семенюти?
- Так.
- Я Іван Гончар. У Лубнах проїздом. Дуже хотів бачити Василя 

Івановича, але боюся накликати на вас біду. Передайте йому це і мої 
найщиріші вітання. А хто ви?

- Дружина.
- Щиро вітаю вас. – Ніна не встигла нічого сказати – у трубці по-

чулися монотонні гудки…
Коли Василь прийшов додому, Ніна передала йому цю розмову. 

Чоловік зразу ж знітився: адже влітку він планував поїхати до нього в 
музей з дітьми. Думав, вже все вляглося, але, як згодом дізнався, скандал 
навколо музею Гончара лише розгорався: чого тільки не почув Василь 
у спілці художників. Навіть, що музей треба зрівняти з землею, бо то 
розсадник націоналізму. 



Але це було все пізніше, а тоді художня студія була добре відома в 
Лубнах, її вихованці вчилися в Києві, Ленінграді у вищих художніх на-
вчальних закладах. Студія завжди була переповнена.

Якось на заняття студії прийшла висока русява дівчина з красивим 
профілем продовгуватого обличчя. Вона непогано малювала. Вела себе 
незалежно, але прислухалася до кожного слова вчителя і якось непомітно 
почала входити в душу Василя. Він запросив її позувати. Так трапилося, 
що в цей же час він писав портрет Валі, своєї сестри. Цей портрет він 
писав вдома, а Людмилу запросив до музею. Портрет сестри йшов легко, 
а портрет студистки – туго. Якийсь сухий виходив, ніби Василь не вмів 
працювати з фарбами. Портрет цієї дівчини чомусь не вдавався і він за-
лишив роботу над ним, але не залишив роботи з дівчиною - виліпив її 
голову. Правда, цю роботу виконував по пам’яті – вона йому не позувала. 
Та коли вже вийшло у гіпсі, приніс у студію і всі пізнали Людмилу. Василь 
Іванович кілька разів провів дівчину додому. Вона була не проти. Потім 
допоміг їй вступити до медучилища. Дівчина йому подобалася, але він 
не помічав, щоб він їй подобався, тому облишив своє залицяння, якщо це 
можна було так називати. Не допоміг зближенню і пікнік на природі. Їй 
було приємно, що вчитель приділяє їй таку увагу, але не більше. 

     

Незважаючи на завантаженість роботою в музеї і в студії, в якій пра-
цював за сумісництвом двічі на тиждень по чотири години, він знаходив 



158

Студія

час і для живопису. І в 1957 році у Будинку культури, що тоді був по 
вулиці Карла Маркса, відкривається його перша персональна виставка: 
живопис, графіка, скульптура.

У післявоєнних Лубнах таке було вперше. Чимало людей відвідало 
виставку Семенюти. Серед них була і молода вчителька, що рік тому 
закінчила Київський педінститут і працювала в Луганську. А в Лубни 
приїхала до хворої матері на час осінніх канікул. Її сестра Жанна і 
брат Павло вчилися у Василя Івановича в студії. Вони дуже багато 
розповідали про нього сестрі, яку дуже любили і поважали. Брат і 
сестра вважали, що таких вчителів, як їхній Семенюта, більше немає. 
Немає їх ні в другій, ні в третій школах, де вони вчилися. В їхніх голо-
вах ніхто не міг зрівнятися з Василем Івановичем. Ніна дуже скептич-
но поставилася до такої оцінки, бо знала, що в другій школі є чудові 
вчителі, хоча б та ж Фаїна Петрівна Кацун, або Варвара Михайлівна 
Нестеренко. Та де там! Жанна і слухати про неї не хотіла. Для неї 
єдиний авторитет – це Семенюта. Так само і для Павла. А зараз випа-
ла нагода познайомити Ніну з творчістю свого вчителя.

- Сьогодні ти сама переконаєшся, що це майстер, талант. Пішли на 
його виставку, - запропонував Павло.

- Із задоволенням. Але не думайте, що я буду в унісон з вами співати 
дифірамби. Не забувайте, що я була екскурсоводом на турбазі Києва, по-
бувала у всіх музеях столиці і бачила багато шедеврів світового значення.

- Ніночко, я розумію, що ти бачила чудові полотна, але Василь Іванович 
теж вартий, щоб його твори побачили.

- Та я ж не проти, піду і подивлюсь із задоволенням.
І ось вони в єдиному залі Будинку культури. По центру стоїть велика 

скульптура з дерева Богдана Хмельницького, а далі по центру вишикову-
валися в ряд скульптури з гіпсу і дерева, а також скульптурний портрет 
Чекова, відлитий з бронзи: різкі риси обличчя, прискіпливий погляд і 
лише люлька придає трохи ліризму цьому старому більшовику-чекісту.

Але Ніну вразила скульптура Богдана - і своїми розмірами, і тим, 
що виконана у дереві, і технікою виконання. Ніби в класичній формі, 
та разом з тим від скульптури віє народним духом, казковим велетом 
– чого варті прекрасні народні орнаменти на його жупані! Такого тво-
ру вона й справді не бачила. Фігура ніби й статична, але ж яка сила 
таїться у цій величній дерев’яній глибі!

Наслухавшись похвал, Ніна прискіпливо оглядала живопис і 
графічні роботи. Вразив портрет «Старого більшовика», з якого на 
неї дивилося живе обличчя бувалого у бувальцях чоловіка, а шап-
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ка і весь одяг вражали своєю реальністю, ніби й не мальовані, а 
справжні, якимось чином вмонтовані в раму. Гарним їй здався і пор-
трет «Жінка у червоному капелюшку».

Серед пейзажів велика робота «Ніч над Сулою». Ніби справжній 
Куїнджі в цій залі. Але найдовше Ніна стояла біля невеликого полот-
на «Повінь», де білокорі осокори по коліна зайшли у весняний розлив 
Сули. Далеко до обрію сірий серпанок, а у воді голубе небо і білі осо-
кори, стрункі і високі. Від полотна віяло якоюсь непомітною енергією 
добра, ніжності і чогось світлого, воно просто заворожило дівчину.

- Подобається? – поцікавився Павло.
- Так. Є дуже пристойні роботи. Рада, що познайомилася з ними.
- А як тобі «Глінка і Шевченко»?
- А ніяк.
- Ти що?
- Я б таку роботу не виставляла. Подивися на фігури. Особливо Шев-

ченко якийсь коротун. Навіть якщо він і справді був невисокий, то на 
картині треба створити образ справжнього велета духу, яким він і був 
насправді, а тут цього немає. Я не побачила величі цих двох геніїв. А ось 
портрет «Старого більшовика», «Ніч над Сулою», «Повінь» здаються 
мені довершеними роботами. 

- Ніно, погодься, не все у художника може бути досконалим.
- Так, Павлушо, так. Але ж не все і виставляти потрібно. Я б і робо-

ту «Горький у Лубнах» не виставляла: фігура дивиться чудово, образ 
самого Горького передано вдало, косоворотка на випуск пасує до його 
розвіяної вітром шевелюри, але фон картини – пейзаж – якийсь нежи-
вий, ніби це не один автор писав, і портрет від цього багато втрачає.

Ніна окинула поглядом всю експозицію виставки – в цілому враження 
непогане – і вони вийшли на вулицю.

- Ніно, дивися, - Павло легенько штовхнув її в бік, - на тому боці вулиці 
і сам автор виставки іде.

- У чорному пальто?
- Так. 
Дівчина пильніше придивилася до чоловіка. 
- Слухай, так я його знаю.
- Звідки?
- Ще десять років тому я бачила його в дитячому будинку. Можли-

во, я й помиляюся. Це ж коли ще було. Ти не знаєш, він працював у 
дитбудинку?

- Не знаю.
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- Пам’ятаєш, коли я була ще в сьомому класі, до мене часто приходила 
Зоя П’ятак. Вона росла сиротою, жила у тітки, а коли в 1946 році був 
голод, та здала її в дитбудинок, бо батьки загинули в роки війни. Зоя 
приходила до мене, а я інколи ходила до неї в дитбудинок. Одного разу 
ми готували уроки в актовому залі, там одночасно була і їхня робоча 
кімната і місце, де працював художній гурток. Заходить до залу моло-
дий стрункий чоловік у темно-синьому костюмі з довгим, зачесаним на-
зад волоссям і чорними акуратно підстриженими вусами. Я б може й не 
звернула на нього уваги, але в залі стало тихо-тихо і лише за нашим сто-
лом хтось прошепотів мені: «Це наш художник». Але добре розгледіти 
його не вдалося: я побачила його вже в спину. Горда постать, впевнена 
хода і ще щось було у цій постаті, що й через десять років примусило 
мене це згадати. Так, то була ця ж людина. Тільки зараз він мені здався 
трохи сутулим. Ніби й не було тієї гордо піднятої голови. Чи, може, мені 
так здалося? Адже і цього разу я його змогла розгледіти тільки в спину.

- Ніночко, це й не дивно, що він тобі здався сутулим. Він же тоді був 
зовсім молодим, а за ці десять років у житті стільки всього сталося. Він 
дуже хворий – усі ці роки бореться з туберкульозом, дружина з сином 
пішла від нього. Багато роботи у нього в музеї. Поневолі згорбишся. 
Поки його брат ще не поїхав учитись в Полтаву, він був веселіший. Хоча 
й зараз на заняттях розповідає смішні і цікаві історії. Він уміє жартува-
ти, а інколи жартами дає зрозуміти, які у тебе вади, яких помилок допу-
стився – все у нього якось невимушено виходить. Правда, новенькі, які 
ще його не знають, інколи ображаються на ці жарти. Та все це він робить 
від доброго серця, ніколи не пам’ятає зла, прагне всім допомогти, за що 
ми всі його дуже поважаємо і любимо.

- Так і треба, якщо людина цього варта. 
Розмовляючи, вони пройшли парком Леніна і попрямували до-

дому. Павло розповідав, як проходять зайняття студії, як Василь 
Іванович переглядає їхні роботи і ставить оцінки. Якщо бачить, що 
учень старається, що в нього є хист і бажання малювати, він всіляко 
заохочує, інколи й оцінку завищить, аби підтримати. Але ж і перепадає 
найбільше саме їм, здібним.

- Є дуже обдаровані студисти. У них і живопис гарний, і малюють 
добре, і композиції вдалі, але Василь Іванович дуже вимогливий 
саме до них. Вчились у студії брати Чаркіни, Микола Босенко – за-
раз вони студенти художніх вузів. Коли приїздять на канікули і при-
ходять до студії, завжди дякують, що вчитель не давав їм спуску, не 
дозволяв розслабитися. 
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А бачила б ти, як ми зносили дрова, щоб хоч трохи нагріти зал, бо в 
холоді малювати неможливо. Кожен ніс хоча б десяток полін. А потім 
до нас приходили грітися з бухгалтерії. Чого тільки не було, але ніхто 
не пропускав занять.

А як ми ходимо на етюди! У нас же не одні діти вчаться, а й 
робітники, службовці, є одна вже літня жінка, медсестра Клавдія 
Кізо. Вона хоче навчитися малювати і в неї непогано виходить. Вона 
набагато старша Василя Івановича, але ставиться до нього, як до 
поважної людини. Щоб він не сказав, сприймає як справжню науку. 
Ніно, ти  б бачила, як ми, щоб малювати на другому березі, підняли 
на руки цей «божий одуванчик» і бережно перенесли через річку, бо 
вона панічно боїться води. А було це так: ми всі переправилися на 
протилежний берег, хто вплав, хто перебрів, а вона стоїть на березі і 
поряд з нею Василь Іванович. Він розгубився – не лишати ж її саму. 
А на його вмовляння перейти річку вона відмахувалася. Хлопці 
спостерігали цю картину, а потім дружно підхопили цю мініатюрну 
жіночку на руки, не давши їй отямитись. Їхні дужі руки несли її над 
водою, а вона тільки повторювала:

- Не киньте ж мене, шибеники, серед річки!
Зате як вона зраділа, коли стала поряд з нами малювати! А потім ми 

варили кашу.
Брат говорив би й говорив, та вони вже прийшли додому.
- Ніно, так тобі сподобалась виставка чи ні?
- Сподобалася, Павлушо, сподобалася. Але ще більше мені сподоба-

лося, що нарешті ти став розкованим і так захоплено розповідав, що я 
й слова не могла вставити. Ось що робить з людиною захоплення. Я ж 
пам’ятаю, як ти не міг і двох слів зв’язати, коли ми компанією ходили на 
річку чи в ліс.

- Так це ж Василь Іванович! Тут хіба німий не заговорить. Ти б послу-
хала його! Давай я тебе з ним познайомлю.

- Ні, Павлушо, не варто.
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Невдовзі вона поїхала до Луганська, де працювала. А про виставку і 
розмову з братом забула, у неї вистачало своїх клопотів, захоплень і упо-
добань. Та трапилося так, що скоро довелося згадати Василя Івановича 
і навіть звернутися до нього за допомогою: її сестра-десятикласниця 
Жанна вчилася в студії і раптом покинула школу. Мама написала Ніні, 
знаючи, що Жанна з великою повагою ставиться до думки сестри і лю-
бить її, щоб Ніна допомогла повернути молодшеньку в школу.

Ніна сиділа і думала, як же це зробити: у сестри дуже вперта нату-
ра. Коли в кімнату зайшла тьотя Поля, хазяйка квартири, і вімкнула 
радіо, Ніна, занурена у свої думки, не звернула уваги на гучномо-
вець. І раптом чує: йде розмова про її Лубни. Вона прислухалась і 
почула, що там живе художник Василь Іванович Семенюта, який на-
малював портрети нових героїв-патріотів Сацького, Буценка, Гайдая. 
Сацького зобразив по пам’яті, бо товаришував з ним, Буценка - з 
фотографій, а Гайдая - з мами, бо він був, як дві краплі води, схожий 
на неї. Ще щось розповідали про створення пам’ятника цим героям, 
але Ніна вже не слухала. У неї з’явилася думка написати художнику 
листа з проханням допомогти повернути сестру в школу, бо він для 
неї авторитет і вона повинна його послухати.

І Ніна написала великого листа сестрі і коротенького – Василеві 
Івановичу, де просила допомогти його учениці Жанні Карпенко повер-
нутися до школи, яку та покинула з невідомих їй, Ніні, причин. Вона 
писала, що сестра повинна його послухати, бо в захопленні від нього як 
учителя. Та Ніна так і не дізналася тоді, що допомогло повернути сестру 
в школу, та мама дякувала саме її. На цьому конфлікт було вичерпано.
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Через десятки років, уже перед смертю Жанна розповіла сестрі, чому 
вона не ходила до школи.

На уроці фізкультури фізрук був п’яний і присікався до неї Бог знає 
за що. Вхопив її за петельки, а потім ударив у обличчя. Вона, не довго 
думаючи (а була при силі і здоров’ї) розвернулася і з усіх дурі садонула 
його в обличчя. Він не втримався на п’яних ногах і полетів на підлогу, 
задравши ноги. В цей час у зал на шум забігла директор школи Уляна 
Степанівна Фесенко і, не розібравшись, хто винен, виключила її зі шко-
ли, хоч це й було вже у десятому класі.

Певно, Василь Іванович зробив свою справу, бо незабаром до них до-
дому прийшла класний керівник Фаїна Петрівна і сказала, щоб Жанна 
приходила на заняття. Учитель фізкультури вибачився, але продовжував 
працювати в школі. А скільки ж було потрачено нервів, і тільки тому, що 
недолугий педагог з’явився на урок п’яним. Але Ніна цього не знала і 
їхня хвора мама теж, і вони думали, що Жанна просто загуляла.

Ніна написала Василеві Івановичу ще одного листа з подякою за 
допомогу. Відповіді знову не було, та дівчина й не чекала. Головне – 
сестра закінчить школу. 

Наприкінці 1957 року Семенюту послали в Москву на семінар 
директорів краєзнавчих музеїв. Семінар скоріше був схожий на курси 
вдосконалення кваліфікації і тривав кілька тижнів. Семенюта викори-
став цей час і для поповнення знань на курсах ім. Крупської по удоско-
наленню майстерності художників, які згодом успішно закінчив заочно.

Семінарські заняття проходили в першій половині дня, а курси в другій 
та й ще не кожного дня. Були ще й вихідні. Семенюта познайомився 
з багатьма директорами музеїв Росії, Грузії, України, Молдавії, Азер-
байджану. Вони часто гуртом ходили на концерти, бували у Малому та 
оперному театрах. Не без того, щоб не відвідали й ресторан. Жили всі в 
гуртожитку, то грузини часто заходили до Василя з пляшкою свого вина, 
вони чомусь приймали його за свого. Може, тому, що був довгоносий і 
такий же заводний, як вони: він умів сховати всі свої неприємності і у 
веселій компанії вів себе завжди весело.

А то склалося так, що в нього видався зовсім вільний день. Багато 
директорів поїхало додому на Новий рік, бо їх звільнили від семінарських 
занять аж на чотири дні. Василь лишився в Москві. Хотів поїхати до 
Мішки Шмідта, але передумав: на Новий рік поїду і привітаю. Тим ча-
сом вирішив відповісти на листи двом дівчатам – Оксані і Ніні, бо їхні 
послання вже давно терлися у кишені без відповіді. Проте, Оксані чо-
мусь не хотілося писати. Хто вона, яка в неї мета, він достеменно не 
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знав. Познайомились ще на заняттях у Суджі. Вона нібито з Курська. Але 
йому не було про що з нею говорити, відповідав їй тільки з ввічливості.

Тому вирішив відповісти на листи незнайомої Ніни. Тим більше, що 
якось у студії з папки її сестри Жанни випало кілька фотографій і Ва-
силь Іванович, підібравши їх, звернув увагу на фото дівчини у пальто з 
піднятим коміром, без головного убору.

- Хто це?
- Моя сестра.
- А як її звати?
- Ніна.
- Де вона зараз?
- О-о-о, вона далеко, аж у Луганську.
- Що вона там робить?
- Учителює, - пригадав Василь ту розмову. Тоді він попросив у 

Жанни фото сестри.
- А для чого воно вам?
- Ти його мені дай, а то вже моя справа для чого воно мені.
- Не знаю, чи Ніна дозволила б.
- А ти не говори їй.
- Василю Івановичу, так не годиться! І для чого воно вам? Може, 

сподобалася?
- Може. Так даси фото? А то силою відберу.
- Беріть. Тільки ж не продайте мене.
Він дістав з кишені те фото і листи, які, не знати чому, весь час 

носив при собі. Поставив фото перед собою - по тілу пробігли му-
рашки. Подумав: «З якого б це дива? Хто ти, дівчино? Чому не на-
важуюся написати тобі ось уже скільки часу?! Що таїш ти в собі, 
незнайомко? Чому погляд твоїх очей проникає мені в душу? І так 
щоразу, коли я дивлюся в твої очі. Що ти в мене питаєш? Що хо-
чеш почути від мене? Я виконав твоє прохання: побував у школі, 
розмовляв з директором і класним керівником. Обох їх знав дав-
но, то ніяких проблем не було. Поговорив з Жанною, яка не хотіла 
розповідати, за що її вигнали зі школи. Однокласники говорили, що 
Жанна – відчайдуха, не побоялася себе захистити. А втім...»

Думка не закінчилася, бо він глянув на фото. Так траплялося з ним і в 
музеї, коли залишався сам, ставив фото дівчини перед собою і розмовляв 
з ним: «Так хто ж ти? Чи схожа на свою сестру? Чомусь мені здається, 
зовсім не схожа. Добре це чи погано? Що ти бачиш у моїй душі? Чому 
пильно спрямувала туди погляд своїх великих очей?»
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Він машинально взяв кілька аркушів паперу і став писати:
«Привіт, привіт тобі, смуглянко, моя землячко, полтавчанко!» - слова 

самі просилися на папір і скоро він склав у віршованій формі кілька 
аркушів. Такого з ним ще не було. Перечитав і залишився задоволений 
власною майстерністю складати римовані рядки. Хотів написати кілька 
слів, а вийшла ціла поема, в якій ненароком розкрилася його душа, 
його світобачення, його розуміння свого призначення, розуміння краси, 
розуміння мистецтва. Він ще нікому не писав таких листів, тим більше, 
незнайомій людині. Але пішов на пошту і відправив його адресату.

Москва була дуже красива в цей вечірній час. Вся сяяла вогнями, 
гірляндами – за два дні Новий рік. Навіть уже менше. На Новий рік 
вона листа не одержить, він не встигне дійти. Тому Василь відправив 
їй ще й вітальну телеграму. І якось по-особливому задоволений по-
вернувся в гуртожиток.

Телеграму вручили адресату 31 грудня 1957 року. Ніна повертіла її 
у руках: у Москві у неї не було ніякого знайомого, а телеграма звідти. 
Якийсь Василь вітає її з Новим роком. Там міг би бути лише Вася Ло-
бурець після закінчення аспірантури, але з ним Ніна була лише знайо-
ма. Одного разу, правда, разом зустрічали Новий рік. Вона його запро-
сила на прохання Ані, хоч він весь вечір був з Ніною, навіть допоміг 
їй проводжати гостей з гуртожитку. Тоді Аня на неї так розсердилася, 
що довго не розмовляла. А так вони з Васею лише чемно вітались у 
коридорах чи в кабінетах, або зустрічалися в інститутському комітеті 
комсомолу, до якого входили обоє. Не міг Вася її вітати. З якого дива? 
Та й адреси Ніни у нього не могло бути.

Згадала ще одного Васю, знайомого зі школи, і усміхнулась: дотепер 
було смішно від його сватання. Ще на першому курсі інституту приїхав 
до неї в Київ і запропонував кинути навчання і вийти за нього заміж. Ото 
було диво! – знову тихо засміялася дівчина. – Та ні, це вже дуже давно 
було і вона його тоді так відшила, що він не наважився б її вітати.

Поринувши в спогади, Ніна поклала телеграму в кишеню халата. Че-
кала ж вона вітання від свого найкращого і найближчого друга, що після 
навчання працював у Караганді. Цієї осені він приїздив до неї в Лу-
ганськ, гостював з тиждень. Тьотя Поля поселила його у своїй кімнаті, 
як вона говорила, подалі від гріха. А потім поїхав у Лубни до своїх 
батьків. Тоді вони багато гуляли Луганськом і говорили, говорили, го-
ворили, правда, про що конкретно, вона не могла пригадати. Пригадала 
лише своє відчуття, що так вони вже ніколи гуляти не будуть. Може, 
тому й поспішали наговоритися. 
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Він поїхав у Лубни, але повертаючись до Караганди, знову заїхав до 
дівчини. Переночував у тьоті Полі, а вранці зайшов до Ніни в кімнату, 
сів на стільці біля столу і довго мовчки спостерігав за її рухами: вона 
закінчувала прибирати, а потім підійшла до нього з-за спини і, на-
хилившись, поцілувала його волосся. Він обернувся, обняв, посадив 
собі на руки і пильно-пильно, як тільки він умів, подивився їй в очі, 
а потім притис до себе і, нічого не говорячи, відпустив і встав. Йому 
вже було час відправлятися на вокзал. Коли поїзд рушив, він стояв у 
дверях вагону і довго махав рукою. Нині було дуже боляче, їй здало-
ся, що вона проводжає його назавжди.

Це був не той Володя, який приїздив до неї з Клайпеди, де слу-
жив в армії. Чомусь вона зараз пригадала, як він біг до неї на 
Володимирській гірці, гупаючи по бруківці кирзовими чобітьми, 
а поли шинелі, ніби крила велетенського птаха, розвівалися по-
заду. Скільки радості, скільки любові в його очах, в усміхненому 
обличчі, в протягнутих до неї руках. Тоді вона знала, що зустрічі 
ще будуть, а зараз була впевнена в зворотному. Та все ж чекала його 
листів, як завжди, і, як завжди, вони приходили. Але вона вже не 
знаходила в них тієї радості, якою переповнювалась її душа раніше. 
Щось згасло і згасло назавжди. Перегоріло за довгі роки чекання 
зустрічей. А, може, вона побачила в ньому зовсім іншу людину, а 
не ту, вимріяну ще з юних років? Може, вона в ньому любила свою 
мрію? Але зараз вона саме від нього чекала вітання з Новим роком, 
а прийшло від якогось Василя.

А першого січня 1958 року брат тьоті Полі прийшов привітати всіх зі 
святом, а слідом за ним зайшла і тьотя Поля і з порогу закричала:

- Ніна, а ти щаслива. Тобі вітання від Володі – ось телеграма, і лист 
знову з Москви.

Ніна в халаті вибігла їй назустріч.
- Е-ні! Танцюй!
- Тьотя Поля, мені ж незручно.  
- Танцюй! 
Ніна кілька разів крутнулася і тьотя Поля віддала їй телеграму і лист. 

Брат тьоті Полі брат посипав саме у їхній кімнаті і Фрося, подруга 
Ніни, просила його не сипати зерна в ліжко. Знехотя з-під одіяла ви-
повзла Жанна, яка приїхала до Ніни на зимові канікули і окупувала 
постіль, де спав свого часу Володя. Ніна прочитала телеграму. Було 
приємно, що Володя не забув її привітати, але у глибині душі відчула 
пустку і гіркота підсвідомо почала заповнювати серце. Наче ті ж слова, 
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але чомусь від них гірко. Ні, це мабуть не Володя змінився, а змінилася 
вона. Тому-то порожньо і холодно.

Листа пішла читати до своєї кімнати, коли всі звідти вийшли. Спочат-
ку її охопило смішне здивування, а потім цікавість.

- Тьотя Поля, я схожа на смуглянку?
- До чого це?
- А ось у листі, а він явно мені адресований, я смуглянка, - вона 

присіла на стільці і прочитала їм початок листа. Дівчата лише пере-
глянулись, а Ніна додала:

- Тепер я знаю, від кого і телеграма вчора була, і цей лист. Це один 
учитель з Лубен, - і вона спокійно поклала телеграму від Володі і листа 
до кишені, де вже лежала одна телеграма.

А щойно Ніна пішла з дому, Жанна одягла її халат і поцікавилась, який 
же це вчитель з Лубен пише її сестрі. Коли ж Ніна повернулася, ще й 
не встигла сумку поставити, як вони хором: «Кто-то поздравил меня с 
Новым годом, а мне казалось, это сделал ты, мой Вася, мой Вася». Щоб 
вона не починала робити, вони їй приспівували: «мой Вася, мой Вася». 
Спочатку Ніна сміялася разом з ними, а потім обурилася, що вони про-
читали її листа і гаркнула на них, що не було на неї схоже:

- Відчепіться від мене зі своїм Васею. Обридло. Та й на кой ляд він мені 
здався?! Що ви там собі уявили – це вже ваш клопіт, але припинить свої 
дурні жарти, вони мені неприємні, а то й більше. І повели ви себе непри-
стойно, я б сказала гидко. Хто вам дозволив лазити по моїм кишеням?

На цьому, здається, колективна атака на неї припинилась. Але спочат-
ку тьотя Поля, а потім і сестра заговорили досить серйозно, щоб вона не 
рубала з плеча і чемно відповіла на такого гарного листа.

Жанна своїми розповідями про Василя Івановича зачарувала тьотю 
Полю, хоча їй і дуже сподобався Володя, та це не завадило кілька 
разів нагадати Ніні, що треба відповісти Василеві. Ніна спочатку так 
і хотіла зробити, а коли вони дістали її отим «мой Вася», вирішила 
залишити лист без відповіді.

Звичайно, Василь Іванович нічого цього не знав, і повернувшись з 
Москви, чекав відповіді. А відповіді не було. Він ламав собі голову, 
чому Ніна не відповіла. Може, лист не дійшов. Може, у новорічній 
метушні загубився. А, може, вона не знає, куди відповідати. А, 
може, чим її образив. У таких роздумах минуло ще кілька днів. Його 
почала розбирати цікавість. І він відправив надзвичайно лаконічне 
послання. Мовляв, я одержав від вас два листи, написав відповідь, 
але від вас немає ані слова. Може, я вас чим образив, то пробачте. 
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Чи, може, ви й не одержали мого листа. Прошу обізватися, бо я по-
чуваюся винним перед вами.

Ніна у відповідь написала Василеві Івановичу, що вдячна йому за 
допомогу, подякувала за вітальну телеграму і змістовний лист, хоча і 
в незвичайній формі. Написала, що ніколи не була смуглянкою – вона 
блондинка. Звідки ви взяли, що я смуглянка?

Так між ними зав’язалося листування, яке змушувало Ніну інколи йти 
у бібліотеку і шукати там у книжках відповіді на його запитання. Одного 
разу вона одержала цікавого листа і листівку – репродукцію «Рембрандт 
і Саскія». «Вам від мене» - було на листівці, а в листі безліч запитань, 
пов’язаних з творчістю Рембрандта, тоді як дівчина лише краєм вуха 
чула про нього. Довелося сидіти в читальному залі і вивчати творчість 
художника, щоб не лише правильно відповісти на його питання, а й по-
ставити свої з творчості того ж Рембрандта, щоб знав наших!

Були листи-диспути з педагогіки. Тут знадобилися інститутські знан-
ня, але цього виявилося замало. Були залучені твори Крупської, Мака-
ренка, Ушинського і навіть Маркеса – все було задіяне у цих диспутах. 
Їй стало цікаво з ним листуватись. Між ними йшло якесь дивне зма-
гання, яке давало поштовх пізнавати нове й нове для себе, особливо з 
мистецтва. Але ж і Василеві доводилося обкладатися книжками, щоб 
цікаво і точно відповісти цій знаючій особі. Знаючій до занудства. А, 
може, вона мистецтвознавець? 

Він не знав і вона не здогадувалась, як вони писали ті листи, об-
клавшись книжками. Правда, вони писали один одному і про пробле-
ми на роботі, але це було пов’язане з навчанням і вихованням дітей, 
писали про цікаві книжки, фільми, виставки, про красу природи. А 
ось про щось особисте – ані слова.

Прийшла весна 1958 року. Ніна з подругою гуляли в Луганському 
центральному парку, а потім зайшли на естрадний майданчик, де 
тривав концерт. Місць не було. Вони трохи постояли, послухали і 
хотіли виходити, щоб десь поблизу сісти у парку і слухати виступи. 
Аж тут до них обернувся молодий чоловік і, піднімаючись, запро-
понував сісти.

- Спасибі, але нас двоє.
- Немає проблеми, - він взяв за руку сусіда і звільнив таким чином 

місця дівчатам.
Крім парку, в Луганську не було де погуляти, розважитися чи й просто 

подихати свіжим повітрям. Тож наступної неділі дівчата знову в парку. 
Аж ідуть ті двоє хлопців, що поступилися їм місцем. Але не пізнають 
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дівчат, а, може, роблять вигляд, що не пізнають. Ніну зацікавив той, що 
запропонував їм місце. Це був високий худорлявий чоловік у вишиваній 
сорочці, що тут зустрічалося нечасто. Довге біляве волосся, голова злег-
ка закинута назад, красива постать. Ніна кожного вечора тягла Фросю в 
парк, щоб побачити цього юнака. Чи то й справді він сподобався дівчині, 
чи стала потреба заповнити пустоту, яку вона відчула у стосунках з Во-
лодею. Вже траплялося, що вона хотіла пустити у душу когось ще, та він 
завжди витісняв усіх з її серця.

Про захоплення Ніни довідалась і тьотя Поля. І ось вони пішли в парк 
вже втрьох. Тьотя Поля теж хотіла побачити цього хлопця - чи вартий 
він, щоб з ним знайомитись. З її легкої руки його охрестили «стовп з 
ліхтарями». Чому? Мабуть, за зріст і великі сині очі. І коли надходив 
вечір, тьотя Поля жартувала:

- Пора вже йти ліхтарі гасити, - і якщо хтось питав, де Ніна, 
відповідала, що пішла на найвищому стовпі гасити ліхтарі. Так вони 
сміялися з Ніниного захоплення. А Ніна вже домовилася, що друг Фросі 
Віктор познайомить її з «ліхтарями». Бо щось надто часто вона почала 
зустрічати ці сині очі: то в парку, то в кінотеатрі він сидить десь за нею, 
то в магазині. І ось Віктор домовився, що завтра відбудеться знайомство. 
А сьогодні дівчина вийшла з центрального гастроному і просто наштов-
хнулася на нього. Він ішов у напрямку театру, але такий п’яний, що ноги 
несли його вперед великими зигзагами то вправо, то вліво. Весь якийсь 
неохайний. Її ніби громовиця вдарила: коли той виписував асфальтом, 
вона стояла, як укопана і не зводила з нього очей.

- Господи, відведи і заступи, - пронеслося в голові.
Вона ледве дочекалась вечора, коли повинен був прийти Віктор. Ніна 

благала його ні за які гроші не знайомити з тим «стовпом неотесаним». 
Досить того, що вона побачила його у всій красі. Віктор посміхнувся і 
сказав, що він і не думав її з ним знайомити, коли довідався, що то за 
фрукт, її «стовп з ліхтарями» - художник, що веде богемне життя, був 
одружений, має дитину, часто, дуже часто запиває. 

- Ніно, ну хіба я міг би тебе з таким знайомити? Я оце й прийшов, 
щоб поговорити з тобою.

Ніна дякувала Богові, що відвів її від такого знайомства. П’яних вона 
боялась, як вогню, і її захоплення блискавично зникло. Тепер вона сама 
над собою сміялася: «Що, Володя знову тебе захистив? Знову не дав 
навіть познайомитися?» А другий голос відповідав: «При чому тут Во-
лодя? Просто переміг здоровий глузд». 

- Ніно, а чого не йдеш у парк? Там же твої «ліхтарі» горять.
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- Тьотя Поля, відчепіться. Це ж ви були головним експертом. Що? Не 
лише я не змогла розпізнати людину з першого погляду? Та, слава Богу, 
я його й розкусила. Тож досить про це згадувати.

- Добре. Тим більше, що від Володі тобі лист, я забула раніше сказати. 
Оце хороша людина.

Ніна взяла листа і пішла в другу кімнату. Лист, як завжди, теплий, 
хороший, але для Ніни чомусь боляче його читати і ось очі зупинили-
ся: «Нінок, рідна! Як мені тебе не вистачає! Якби ти знала, що ти для 
мене значиш. Але чим далі, тим більше я усвідомлюю, що ти не для 
мене. Тобі потрібна інша людина. Я тобі не зможу дати того, на що 
ти заслуговуєш. Тобі, Нінок, потрібен набагато кращий, ніж я. Мені 
здається, що у нас з тобою все, як у Павла Корчагіна з Ритою. Ми з 
тобою знаємо один одного не один рік, і я усвідомлюю, що не вартий 
твоєї уваги, яку ти мені приділяєш», - далі Ніна не стала дочитувати. 
Вона все зрозуміла і обірвала раз і назавжди дев’ятирічну, як їй зда-
валося, щиру дружбу. Це вона так згарячу думала. Це була справжня 
дружба, щира і самовіддана. І не лише дружба.

Потім вони не раз зустрічалися. Розпитували, як хто живе, але тих 
почуттів уже ніколи не було. Залишилися лише спогади…

Якось Ніна вже з сином Андрійком їхала автобусом на річку. У цей 
автобус сів і Володимир з якоюсь руденькою пухленькою жінкою і 
дівчинкою на руках. Вони теж їхали на Сулу. Володимир запропону-
вав Ніні купатися на одному місці. Ніна погодилась. Їй було цікаво, 
з ким поєднала його доля. Але Володя не познайомив Ніну зі своєю 
супутницею, а як тільки підійшли до води, він переплив на проти-
лежний берег і весь час там залишався. Ніна розташувалася з сином 
неподалік і спостерігала за жінкою. І нічого, щоб її вразило або хоча 
б сподобалося, не помітила…     

А вже вдома з’явилися віршовані рядки. Раніше вона ніколи не 
писала їх, а то слова полилися на папір, як спогад далекої юності, 
лейтмотивом віршів було: «Що спільного, окрім дитини?» - запиту-
вала вона, бо не помітила ніяких ознак дружної сім’ї. Та це було вже 
пізніше, а тоді, у 1958-му, вона просто перестала йому писати, хоча 
ще й одержала від нього кілька листів.

Вільна, нарешті, від усіх і всього, вона влітку 1958 року разом з 
Лідією і Іриною, своїми колегами по роботі, поїхала у туристич-
ну подорож по Чорноморському узбережжю Кавказу. Майже місяць 
провели на туристичних базах. Купалися в морі, піднімалися ту-
ристичними стежками до засніжених вершин, збирала білосніжні 
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проліски, сиділи біля величезних вогнищ, співали разом з іншими 
туристами, варили юшку, кашу, танцювали.

Якось так склалося, що група підібралася з веселих молодих людей. 
Дехто вже ходив цим маршрутом і зараз, заодно з провідником, допо-
внював побачене своїми розповідями і спогадами. 

Цікавою була екскурсія до озера Ріца, що розміщалося у чудовій 
гірській улоговині високо в горах. Вода у нього була синя з зеле-
ним відтінком. Тут були і туристичні бази. А туристів катали на 
швидкісних катерах. Підпливали до дачі Сталіна, але там чомусь 
було заборонено зупинятись. 

І так кожного дня: то йшли кудись з рюкзаками за плечима на дві-
три доби, то їхали автобусом у музей, дендропарк. Коротше кажучи, 
нудьгувати було ніколи. На базу в Красній поляні, де вони жили десять 
днів, Ніні прийшли листи від Володі і Василя, але думати про них, а тим 
більше відповідати просто не вистачало часу. Досить і того, що вона 
описала їм свій маршрут і повідомила, де вони найдовше пробудуть, і 
вона, якщо напишуть, зможе одержати їхні листи.   

     

Засмагла, хоча літо було й дощове, окріпла, повна сили і передчут-
тя чогось нового, вона повернулася закінчувати відпустку в Лубни. Ще 
цілий місяць можна відпочивати. Приїхала, а в Лубнах, крім рідних, не 
було нікого з друзів чи знайомих. Вона вирішила нарешті познайомити-
ся з людиною, з якою вже доволі довго переписувалася. Знала, що в чет-
вер увечері у Василя Івановича заняття в художній студії. Та й як було не 
знати, як сестра і брат уже їй тисячу разів про це говорили.

Дівчина випрасувала свій білий костюм, одягла чорні лаковані 
босоніжки, взяла улюблену чорну сумочку. Трохи підфарбувала 
губи, що робила дуже рідко, припудрила носика, все це дозволила 
собі для солідності. Так пояснила й здивованій сестрі, і пішла до 
студії. Василь Іванович не чекав її і був дуже розгублений. Він не 
знав, що їй сказати, де її посадити. Спочатку запропонував стілець, 
потім - крісло. Сам ходив туди-сюди. Студисти ніби й не звертали 
на неї уваги, але вона помічала їхні цікаві погляди. Нарешті Василь 
зупинився проти Ніни.

- Це ви?
- Я.
- А в мене заняття.
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- Знаю, - всміхнулася Ніна. – Але я хотіла побачити вас. Та якщо за-
важаю, то піду. Ви не хвилюйтеся, - вона встала.

- Ні, ні, ні. Не йдіть.
- Та я ж бачу, що заважаю. Я йшла до подруги, котра живе неподалік, а 

дорогою заглянула до вас. 
- То давайте після занять зустрінемося, - прийшов він  до тями. – Я 

скоро закінчу. Приходьте о сьомій. Я буду чекати тут. 
Дівчина встала:
- До зустрічі, - вона й справді пішла до Тайки. Кинула оком на годин-

ник: до сьомої залишалося двадцять хвилин.
Тая жила поряд і була вдома. Вона приїхала до важко хворої матері з 

Києва, де жила після одруження з Юрком, Ніниним однокласником. Вони 
встигли перекинутися кількома фразами. Домовилися зустрітися вже 
втрьох із Юрком. А тут уже й пора було повертатися до студії. Вона вийш-
ла з-за рогу і побачила Василя Івановича у білому полотняному костюмі з 
букетом білих польових ромашок. Коли і де він їх встиг знайти? 

- Це вам.
- Дякую, - вони не знаходили слів для розмови: перекинулися не-

значними фразами, пройшлися парком, площею Кірова і спустилися до 
вулиці Достоєвського, де під одиноким деревом стояла лавочка.

- Сідайте і дихайте тим повітрям, за яким так скучили. Пам’ятаєте, ви 
писали, що можете вдихнути на повні груди Посульське повітря – ди-
хайте, - нарешті заговорив він.

- Тут дійсно красиво і так далеко видно. Он і Лиса гора. Я дуже люблю 
нашу річку, а повітря тут справді зовсім не таке, як у Луганську: дихаєш і 
відчуваєш, як воно заповнює твої легені – таке чисте, таке м’яке, якщо хоче-
те – запашне. Я була кілька разів на Донці – гарно, але не так, як тут у нас. 

Василь Іванович став ближче і почав читати свої вірші про Сулу, про її 
красу, її тихі хвилі, зелені верби, про свою любов до рідної землі. Спо-
чатку це ніби продовжило розмову, розпочату Ніною, а потім зазвучало 
пафосно. І дівчині здалося, що він просто хизується перед нею.

Але повітря, що линуло на них з лугу і несло пахощі скошеного 
сіна, варте було того, щоб слухати того задаваку. Ніна розповідала 
про повітря в горах, про свої враження від Кавказу, але розмова явно 
не клеїлась. І вони пішли. Ніна захотіла повернутися додому: їй стало 
трохи нудно від цієї зустрічі. Зовсім не такий він був у листах. Уже 
біля двору Василь запитав:

- Можна, я до вас завтра під вечір прийду?
- Можна. Зараз у Лубнах майже нікого з моїх друзів немає, так що я вільна.
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- От і добре. До побачення. 
Ніна зайшла в двір, де її чекали Павло і Жанна. Особливо збудженою 

була Жанна: їй так хотілося, щоб їхній вчитель сподобався сестрі. 
- Ну що ви в ньому знайшли? Це ж тільки великий задавака. У ли-

стах він був значно цікавіший. Мені здається, що він хотів справити 
певне враження.

- Ти що, Ніно? Він хороша і скромна людина. Ти його просто не 
зрозуміла.

- Щодо скромності, ви помиляєтеся. Чули б ви, як він читав свої вірші. 
Скромністю там і не пахло.

- Ти помиляєшся і видумуєш щось зовсім не схоже на Василя Івановича. 
Це тобі, люба сестричко, скромності не вистачає, що так судиш людину, 
яку не знаєш, - аж скрикнула Жанна. 

- Не може бути, щоб у тебе склалося таке враження, - додав і Павло, - 
тут щось не так.

- Ну, добре. Дай Боже, щоб я помилялась. Я буду тільки рада цьому.
Як і домовлялися, Василь Іванович прийшов наступного вечора і за-

просив дівчину погуляти містом. Ніна швидко переодяглася і вони 
пішли. «Господи! Невже це та людина, яка вчора говорила зі мною?» 
– подумала вона, коли він без будь-якого пафосу розповідав, що йшов 
і боявся, як би заващанські хлопці не перестріли його і не примусили 
зубами витягувати сірники із землі аж до її двору. Потім зупинився, ніби 
прочитавши її думки:

- Ніно, вірите, вчора ви мене так приголомшили, що я розгубився і не 
знав, як себе поводити. І зараз не пам’ятаю, що я вам наговорив. Тож про-
шу пробачення за вчорашнє побачення – бачите, знову заримувалося. Та 
якби мені й довелося тягти сірники із землі аж до вашого дому, я б не звер-
нув, так мені хотілося з вами зустрітися і реабілітуватися у ваших очах.

- Пусте. А сірники зараз не тягнуть. Це траплялося, коли я ще була ма-
ленькою дівчинкою. Та й не сірники тягли, а кілочки, і тягли тільки чужі 
хлопці. То куди ж ми підемо?

- Давайте просто побродимо містом.
Під час прогулянки  він розповідав про роботу в музеї. Видно було, що це 

йому найбільше болить: будинок старий, потребує ремонту, а грошей немає.
- Задня стіна відійшла сантиметрів на три, ось-ось може й рухнути. 

Ми її домкратами підсунули, биками підперли – стоїть! 
Ніна не розуміла, як це можна підсунути стіну і що таке бики. Він їй пояснив.
Дійшли до Видів - так називали в Лубнах схили за стадіоном і ген аж 

до Бровидовщини, то вже був ліс.
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- Цими пагорбами ходив Пушкін. Тут жила Анна Петрівна Керн – он 
на тому пагорбі був її маєток. «Я помню чудное мгновенье» - ви, напев-
но, знаєте, що ці рядки Пушкін присвятив саме їй. 

- Це я знаю, а що саме тут був маєток Кернів, не знала. Знали люди, де 
селитись: яка краса навкруги! 

Вони трохи постояли, хотіли спуститися до Сули, але повернули і 
підійшли до зруйнованого німцями будинку.

- Це архітектурна перлина не лише Лубен, але все ще стоїть зруйнова-
на, та навіть у такому стані виглядає велично, правда?

- Так. Красивий орнамент на колонах і над входом.
- До війни тут був учительський інститут. Будинок був доглянутий, 

красивий. Та фашисти з нього зробили були в’язницю, де утримували 
наших полонених, а потім спалили перед відходом.

Знову вийшли на вулицю Леніна, де їх огорнули пахощі духмяного 
тютюну і петуній, якими були засаджені всі газони.

- А який Луганськ?
- Просте місто, де влітку спека, а взимку холод. Зелені мало. Я живу в 

Кам’яно-Бродському районі – це велике село. Зате чимало садків і зелені 
більше, ніж у центрі, де звели кілька багатоповерхових будинків, є театр 
і непогані гастрономи. Наш район від міста відділяє залізнична колія. У 
магазинах вибір продуктів набагато більший, ніж в Лубнах. Є практично 
все і без черги. В центрі гарна бібліотека і чудова книгарня. Оце і все, 
що можу сказати про місто. Ще є великий парк, стадіон і десь протікає 
річка Луганка, я її не бачила. А, може, це той забруднений струмочок, 
що протікає недалеко від залізниці? – вголос розмірковувала дівчина. – 
Якби лубенці знали, в якому красивому місці вони живуть!

Вони говорили про все, що приходило в голову. А то й просто гуляли, 
насолоджуючись духмяним повітрям. Не відчувалося ніякої напруги, 
ніби вони знали один одного не перший день.

Третього дня після знайомства з Василем, Ніна з сестрою пішли в ліс, 
який любила з дитинства. Вони гуляли, збирали суниці: того року їх 
було дуже багато. Ніна назбирала великий букет з квітами і великими 
ягодами, що яскраво червоніли серед зеленого листя. Вона час від часу 
занурювала обличчя у цей букет і вдихала його аромат.

Жанна десь відійшла і кликала її: знайшла галявину полуниці. І рап-
том, ніби з-під землі, з’явився старий чоловік на патериці у ветхому 
вбранні і з торбою на широкій лямці через плече. Ніні стало незатишно 
в його присутності, а він ще й заговорив до неї:

- Це ж для кого такий чудо-букет? Та що я питаю, - старий тихо 
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засміявся у свою бороду і від нього повіяло добротою і ласкою. – Це 
ж для нього, - м’яко, якось по-особливому проговорив, ніби проспівав.

- Для кого ж? – з усмішкою обізвалась дівчина.
- За кого дуже скоро вийдеш заміж, - і він тихо пошкутильгав у бік 

Шепелівки.
А дівчина збирала букет, зовсім не задумуючись, кому його подарує. 

Тепер же подумала: а що, як подарувати його Василеві Івановичу? І тут 
же розсміялася - що це за пророцтво: скоро вийдеш за нього заміж. За 
кого? За Василя Івановича? Та вона про це ніколи не думала. Їй про-
сто немає з ким проводити час у Лубнах. Відпустка закінчиться – і вона 
поїде в Луганськ. І все. Ніна гукнула сестру. Та відізвалася десь поряд: 

- Іди сюди. Тут величезна поляна суниці. Я їх не можу визбирати.
І правда, серед сизувато-зеленої трави піднімалися густо-густо 

зелені кущики, а над ними, як жар, червоніли ягоди. Ніна присіла 
і почала бережно, під самий корінець, зривати їх, щоб більше 
вмістилося в руці, а потім жмутиком трави зв’язала, бо вже в долоні 
не вміщались, і почала збирати другий букет.

Про загадкову зустріч з чоловіком на патериці сестрі нічого не сказала: 
ще не вистачало, щоб з неї сміялися.

Вийшли на луки, а звідти пішли до Баринькового саду повз хату 
лісника, де теж було багато суниць. Вдвох назбирали третій букет. Потім 
підійшли до Шепелівки, помили руки, сполоснули ноги і, приємно 
зморені, пішли додому з букетами суниць.

Під кінець робочого дня Ніна прийшла в музей. Василь Іванович радо 
зустрів дівчину, а вона подала йому запашний букет червоних ягід. Він 
узяв їх і був здивований: звідки? 

- Спасибі вам. Я вже давно не чув цього запаху і не їв суниць, - він 
підніс ягоди до обличчя і вдихнув їхній аромат, точнісінько так, як це 
робила Ніна.

- Які ж пахучі. Де ви їх назбирали?
- В нашому лісі.
- Для мене?
- Для вас, для вас. Подобається? От і мамі моїй такий букет дуже сподобався. 
- Та ви що?! Мені таких подарунків ніхто не робив. Це так несподівано 

і приємно, просто чарівно. Які ж вони духмяні! А смачно як! – він зірвав 
кілька ягід і кинув у рот. – Чим же я зможу вам віддячити за всю цю красу?

- Хіба не досить того, що вам приємно? У мене душа раділа, коли їх 
збирала, а потім я подумала, може, і вам, якщо не радісно, то приємно 
буде бачити це лісове чудо. А їх там дуже багато. Спочатку я з жадністю 
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з’їдала всі підряд, а потім тільки переспілі і ті, що не хотіли зривати-
ся зі стебельцем. А яка насолода блукати під деревами і раптом вийти 
на залиту сонцем галявину, де повно ягід! І білі ромашки ніби хочуть 
вклонитися тобі, але через притаманну їм гордість чекають, що ви вкло-
нитесь їм. Зірвавши кілька дивних квіток, - вона закрила очі, - бредеш, 
як у казці, насолоджуючись навколишньою красою. Так ми з Жанною 
добралися до Шепелівки… А ви коли-небудь там були?

- Ні, якось не траплялось. А що це за хутір такий?
- Це маленька лісова річечка, що петляє у тінистій прохолоді старез-

них дерев, то розливаючись широким потічком, який можна перебрести, 
не замочивши й кісточок, а то стікається у глибокий вузенький стру-
мок і лише в одному місці дуже глибоко, до чорноти. В цьому струмку 
так приємно було помити руки, обличчя, змочити ноги, - очі дівчини 
світились непідробною радістю, вона розповідала й розповідала про 
чарівність свого лісу, а він дивився широко відкритими очима, її мова 
вливалася в його серце життєдайною мелодією. «Ні, вона, таки, особли-
ва дівчина» - пронеслось у думках. А вона вела далі:

- Потім зайшли у Баринькин сад. Там що не галявина, то килим, май-
стерно скомпонований і витканий матінкою-природою: смолка, ромаш-
ки, якісь голубенькі квіточки, я їх називаю незабудками. До цього часу 
ростуть яблуні і груші, посаджені ще у вісімнадцятому столітті. Бабуся 
розповідала, що тут були красиві алеї, багато квітів, різних декоратив-
них кущів. Шкода, але зараз цього там уже немає. Є лише кущі барба-
рису, глоду, калини. Жанна говорила, що й кущі жасмину бачила, а зараз 
все залите білою ромашкою і смолкою. Я низько вклонилася цій красі.

- А ви лірик, - він не стримався і занурився своїм довгим носом у яго-
ди, думаючи про себе: «Хто ще так може сприймати красу природи? Як 
же її почуття збігаються з моїми…», і запросив її оглянути музей: хоча 
там ще немає експозиції, але дещо є.

Музей був невеличкий, тож часу забрав мало. Це не київські музеї, які 
їй вдалося обійти, коли працювала на турбазі  екскурсоводом. Вона под-
якувала за екскурсію і пішла. Василь так не хотів, щоб вона залишала 
його, але не наважився її затримати.

Залишившись наодинці, він поклав перед собою її букет і довго 
сидів задумавшись, а перед очима стояло її радісне, свіже, усміхнене 
до нього обличчя. Коли він з’явився вдома з букетом ягід, мати 
поцікавилася, звідки вони у нього.  

- Ніна принесла, - якось особливо ніжно відповів син, і поніс ягоди до своєї 
кімнати, де помістив у глиняний глечик, що стояв у нього на письмовому столі.
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- Яка це Ніна? – запитала у кімнату мати, відчувши в голосі сина, що 
вона йому небайдужа. І Василь, не знати чому, розповів матері про чудо-
ву дівчину, з якою три дні тому познайомився, хоча знає її вічність. Так 
і сказав – «вічність».

Мати здивовано подивилась на сина і після того, як сім років тому 
Лідія пішла від них, вона не чула, щоб син так захоплено розповідав про 
будь-яку жінку чи дівчину.

- Вона що – причарувала тебе цими ягодами? 
- Ні, мамо, вона собою мене зачарувала. Я почуваюся перед нею хлоп-

чиськом, я, зріла людина, а перед нею – хлопчик, що не знає, як себе 
поводити, що говорити.

- Отакої тобі! Ти що – захопився?
- Не питай, мамо, я не знаю, що зі мною. Боюся, що це якесь марево 

і що воно зникне. Відчуваю, якщо зникне, ніколи не з’явиться. І саме 
цього я найбільше боюся. Таке зустрічається лише раз в житті.

- Дивися, синку. Ти ж її тільки три дні знаєш.
- Мамо, я її знаю давно.
Вони помовчали.
- А як же Лідія, Славко? Ти ж і з нею носився, як з писаною торбою.
- То хіба я коли був такий щасливий! Хіба я коли був потрібний їй? Та 

вже й роки пролетіли, як ми чужі, зовсім чужі люди. А ти згадала. Для 
чого? Вона вже давно для мене ніхто.

- Як ніхто? Вона твоя законна дружина. Ти ж не розведений з нею, - в 
кімнаті знову стало тихо і ніби затісно. – Правда, скоро вже сім років, як 
вона пішла від тебе, але ж там твій син.

Василь зовсім забув, що він не вільна птаха, хоча таким себе 
відчував, а матері сказав:

- Мамо, не говори дурниць. Ти прекрасно знаєш, що все те уже в дале-
кому минулому. А від сина я не відмовляюсь.

- Ой, дивись, синку, щоб твоє нове марево не обмануло тебе.
Того вечора Василь довго не спав, перед очима все стояла струнка 

білявка. Йому здалося, що вона прийшла до нього з іншого світу: 
світу добра і любові. Які у неї чисті очі! А які красиві! Мені хочеть-
ся в них утопитись і залишатись там вічно. З цими очима він заснув 
уже на світанку.

А ввечері ноги самі несли його не додому, а на вулицю Дружби, до Ніни.
-Ніно, сьогодні підемо в мій ліс. 
І вони пішли у Бровидовський ліс. Спустилися садом Грачова до Сули, 

а потім попід лісом дійшли до повороту річки і сіли на березі. За спиною 
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стояв старий ліс, а перед ними тихо плюскотіли хвилі, що на повороті 
вдарялись об берег, а далі Сула несла свої сиві води до Лисої гори.

- Дивіться, як риба вистрибнула – тільки кола по воді. А он, гляньте, в 
очерет пішли каченята, он-он-он. Та не туди дивіться, - вона повернула 
його голову туди, де заховався качиний виводок.

Господи! Як йому стало приємно від дотику її рук. Як йому захотілося 
обхопити її голову і цілувати, цілувати.

- Ніно, а ви знаєте, що я одружений?
- Знаю.
- Що в мене є син?
- Знаю. Ви можете про себе нічого не розповідати: я все знаю. Мені сту-

дисти Вітя Шишкін, Павло, Жанна про вас стільки розповіли, тож я знаю 
й те, що мені й не треба було б знати. А якби ви бачили, як вони напали на 
мене, трохи не били, захищаючи вас, коли я після першої нашої зустрічі 
сказала їм, що ви просто задавака, хвастун! – щиро завершила вона. 

- Ви так про мене подумали? Чи й досі так думаєте? 
- А як же мені було думати, коли ви одягли на себе таку личину, що, 

крім задаваки я нічого не почула і не побачила.
- Та я просто розгубився і не знав, як себе поводити. Я й зараз, Ніно, 

трохи боюся: боюся образити вас, боюся виглядіти нікчемним.
- А ви будьте самим собою – і все буде гаразд. Ось ці дні ви зовсім не 

такий, як у перший вечір, і я зрозуміла, що то була лише маска, і для себе 
самої скинула ту мішуру хвалька з вашого образу. Чи може то ви й були 
справжній? А зараз на вас маска простої, доброї і розумної людини? 

Він ніби не чув усіх цих слів. Мабуть, був дуже заглиблений у свої 
думки, бо запитав:

- Ніно, а ви знаєте, що я хворий? Що в мене туберкульоз?
- Знаю. Знаю, що давно лікуєтесь, а зараз ви просто герой проти того, 

що було. Але, пробачте, до чого ці ваші запитання? Хіба ми не можемо 
спілкуватись, якщо ви одружений? Я не збираюся відбирати вас у дру-
жини, або, якщо ви хворий, я не думаю, що ця хвороба тільки й чекає, 
щоб перекинутися на мене.

Він нічого не відповів, боровся з собою, йому хотілося підхопити її на 
руки і притиснути до себе, таку близьку, рідну. Але боявся злякати дівчину 
своїми почуттями і почав розповідати, як він захворів, як лікувався в Аль-
пах, що не знав там про голод в Україні в 46-47 роках і приїхав додо-
му, коли краще було б цього не робити, а повністю вилікуватися там, у 
санаторії. Розповів, як лікується зараз, бо хвороба не відступила повністю, 
але він незаразний і спілкуватися з ним нестрашно.
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- А я й не боюся, бо інакше тут би з вами не була. 
- Та береженого Бог береже.
- Давайте про хвороби не говорити, забудьмо про них, то й вони забу-

дуть про нас. Та й скільки прикладів спілкування тяжко хворих людей зі 
здоровими, і вони лише вигравали від цього. Гляньте краще, як місячне 
срібло опустилося на очерети, на кущі верболозу і огорнуло їх, творячи 
якусь таємничість, казковість. 

Він мовчав, переосмислюючи все, що сказала дівчина.
- А ви помітили, що стає прохолодно і від води тягне. Пішли, ма-

буть, через це срібло додому, бо саме ця прохолода і може нашкодити 
вам, - він не став перечити.

Вони вийшли на луг у місячному сяйві, що робило цей вечір дійсно 
казковим. Обабіч стежки, ніби вартові, стояли високі білокорі ясени, 
що нагадували в місячному освітленні фантастичних велетнів. Довго 
йшли мовчки, близько одне до одного, але хоча б за руки взятися не 
вистачало сміливості ні в нього, ні в неї. А місяць світив їм дорогу, 
щоб ніякої ямки чи горбочки не трапилося під ногами. Дійшли до саду 
Грачова, де на галявині господарювало те ж саме срібне сяйво місяця. 
Дерева, кущі і стежина здавались чарівними. А, може, то у них серця 
і душі були зачаровані розумінням один одного і тими почуттями, що 
наповнювали їх, незалежно від них самих.

Василь розповідав про Грачова, про його сад, які тут росли чудові сор-
ти плодових дерев, скільки тут було сортів бузку, але час і люди все це 
знищили. Ще перед війною тут було дуже красиво. Сюди з Видів спуска-
лись погуляти парочки закоханих.

- Це так само, як і в Бариньковому саду, якщо вірити розповідям моєї бабусі. 
Зараз люди не можуть творити таку красу. Мабуть, немає такої можливості.

Непомітно піднялись у місто, а потім дійшли і до самого дому, не 
помічаючи часу. Попрощалися як добрі друзі. Але, йдучи додому, Ва-
силь лаяв себе за нерішучість: так же хотілося сказати цій дівчині, що 
вона заволоділа його душею і серцем, що він не хоче, щоб вона йшла від 
нього, що хочеться пригорнути до себе і не відпускати. Але він все ще 
боявся, що вона зникне, якщо він хоч рота розкриє і скаже про це.

Ледве дочекався кінця робочого дня, навіть раніше, віддав Івану 
Івановичу ключі від музею, а сам мерщій на Запащину.

Вечір був теплий, хоча вдень ішов дощ і з заходу пропливали великі 
темні хмари. Вони йшли, безтурботно перескакуючи калюжі. Пройшли-
ся центральним парком, а потім підійшли до дитячого. Він був замкне-
ний. Вони з боку вулиці Гагаріна перелізли через паркан і кілька разів 
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пройшлися головною алеєю. Ніде ні душі. Ніна розповіла, що десь тут її 
якось загубила бабуся.

- Тут тоді був цвинтар. Бабуся пішла до рідних їй могил, а я й собі по-
далась. Мені було три рочки, а то й менше. Кажуть, що бабуся все кла-
довище обійшла, а мене не знайшла. Плачучи пішла до мами на роботу. 
Вже мама знайшла мене он там, - Ніна показала в бік Садової вулиці. - 
Там було поле, на якому отаборилися цигани. Серед них і знайшла мене 
мама. Вони не хотіли мене віддавати, але я почала так кричати, що вони 
змушені були мене віддати. А потім мама все повторювала: добре, що ти 
така біленька, що тебе важко було не помітити серед циганчат.

Раптом повіяло прохолодним вітром. Упали перші великі краплі дощу. 
Василь і Ніна забігли в павільйон, де продавали газети. Дощ ніби чекав 
цієї миті: з неба полилася лавина води. Стало помітно холодніше. Вітер 
задував великі краплини в їхню схованку. Спочатку було дуже роман-
тично потрапити у таку зливу і залишитися сухими, але холод зводив 
ту романтику нанівець і підбирався аж до їхніх душ. Вони сіли один 
до одного спинами і таким чином зігрівалися. Василь відчув блажен-
ство від її тепла, а Ніна боялася, щоб він не замерз, і думала чомусь, що 
найуразливіше його місце – спина, тому й намагалась якнайщільніше 
до неї притиснутися, щоб її тепло зігрівало його спину. В цю мить вона 
відчула відповідальність за його здоров’я.

Так, спинами один до одного, просиділи до світанку, бо лише тоді при-
пинився дощ. Вийшли зі своєї схованки – ї холод пронизав їх обох: тіла 
їхні тремтіли. Василь вперше поклав руку дівчині на плечі і пригорнув 
до себе, щоб вона не так тремтіла: він теж злякався, що вона застудиться.

Так само перелізли через мокру тепер огорожу і пішли додому. Ніна 
вперше так пізно чи то так рано прийшла з побачення. Вранці мама 
сварила її за це:

- З ким ти зв’язалася? Невже тобі мало хлопців? Хіба ти не знаєш, що 
у нього в кожному селі якщо не дитина, то жінка?

- Мамо, подумай, що ти говориш?
- Та хіба нормальна людина буде серед ночі ходити на Лису гору? Всі 

говорять, що він тихо помішаний. І все через жінок.
- Ну, це вже занадто.
- Що занадто? Що занадто? Мені такий кавалер не подобається… Та 

й не пара він тобі.
- Чому?
- Він якийсь старий.
- Невже? А я цього не помітила. З ним цікаво. Він багато знає.
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- Та знає, особливо, як зваблювати дівчат. Думаєш, чому він жінку покинув?
- Не він, а вона його.
- Ще гірше. Мене взагалі дивує, що ти з ним водишся. Ти ж мріяла про 

іншого. А якщо його немає поряд – то нехай буде будь-хто? Чи як це розуміти? 
- Мамо, заспокойся. Мені вже не сімнадцять років, і я якось розберусь, 

хто чого вартий і з ким мені зустрічатися.
- Ні, не розберешся, - не вгамовувалася мати, а в цей час до кімнати 

зайшла Жанна.
- Ви сваритеся? З якого дива?
- Та ні, доня, ми не сваримося. Я ніяк не доведу твоїй сестриці, що ваш 

Василь Іванович не може бути для неї другом, з яким можна проводити 
ночі. Та й взагалі ти знаєш, коли вона сьогодні прийшла? Вранці.

- Мамо, вони дорослі люди, а Василь Іванович – чудова людина, - в 
душі вона раділа за Ніну, а особливо - за свого вчителя.

- А скільки в нього жінок? – не могла зупинитись мати. – Це ж про-
сто якийсь бабій.

- Мамо, сім років він сам. Сам. Розумієш, сам? А зі своєю дружиною 
прожив менше двох років. І вона пішла від нього, бо він був тяжко хво-
рий. У нього туберкульоз. А ти видумуєш Бог знає що, - стала горою за 
Василя Івановича Жанна.

- Час від часу не легше. Чуло моє серце, що тут щось негаразд, - мати 
розплакалася. - Ніно, отямся, він тобі не потрібний.

- Мама, не вмішуйся. Не лізь, куди тебе не просять. Час покаже, хто 
кому потрібний, - Жанна, грюкнувши дверима, пішла з хати. Їй було 
прикро слухати матір і хотілося відповісти грубістю, але ж вона дуже 
хвора і її не можна нервувати.

- Мамо, - Ніна посадила її на ліжко поряд з собою. - Чого ти так 
хвилюєшся? Що я – заміж за нього збираюся чи що? Заспокойся. Я 
його ще мало знаю, але людина він гарна. Не треба його паскудити. Він 
гідний поваги, і я прошу тебе, не переповідай мені про нього всіляких 
небилиць. Я сама можу відрізнити зерно від полови. Мені з ним цікаво і 
затишно, одним словом – добре.

- А далі що, доню? Що ти скажеш Володі?
- Можеш бути спокійна. Якби я не розбиралася в людях, то вже сто 

разів була б заміжжю і стільки ж разів розводилась. А Володя, якого ти 
так любиш, ніколи не буде твоїм зятем.

- Скільки років дружили – і все собаці під хвіст?
- Ну для чого так? Він хороша, навіть дуже хороша людина.
- От-от - хороша людина.



182

Нові стосунки

- Так, мамо, він мені подобався і подобається, але він, як і я, розуміє, 
що ми ніколи не будемо разом. Ніколи.

- А що ж трапилося, доню? Хіба я вже зовсім сліпа?
- Нічого, матусю. Просто наші шляхи дуже різні. Хоча в нас ба-

гато спільного, схожого, ми без зайвих слів розуміємо один одного, 
але й разюча різниця! Я надто прив’язуюся до людини і постійна в 
своїх почуттях, а він навпаки. Та й не лише це. Я чесно тобі скажу: 
мені з ним стало нецікаво. То раніше я далі нього нічого і нікого не 
бачила, не хотіла бачити, бо любила його. Ні, не його, а створений 
мною його образ. Часто поряд були порядні хлопці, і велика повага, 
і велика ніжність, велика турбота, не знаю, може й любов, та завжди 
в моєму серці не було любові ще до когось. Мамо, не ображайся, 
але я не хочу жити так, як ти живеш з відчимом. Хочу жити так, як 
ти жила з моїм батьком. Мені Куця Галька розповідала про вашу 
любов і про ваші стосунки, - Ніна глянула на матір: у неї по щоках 
котилися сльози і беззвучно ридало тіло.

- Що ти, доню, можеш знати про це? Хіба Галька була з нами? Хіба 
могла відчувати те, що ми відчували? Я боюся й згадувати все, що нас 
єднало – воно сховане в мені за сотнею замків, десь на самому денці 
мого серця і зігріває в найтяжчі хвилини життя, - і вона заридала гіркими 
сльозами, пригорнувши до себе найстаршу дочку, яка так відрізнялася 
від інших її дітей і нагадувала їй Йосифа, особливо зараз.

Але де він? Як забрали його в тридцять третьому, так вона ні від нього, 
ні про нього нічого не чула, не знає. Її спогади полинули у юність, коли 
вона зустріла своє єдине велике кохання, кохання всього свого життя. 
Його вже стільки років немає, а вона як почує гру на скрипці – всю її 
ніби блискавкою пронизує і серце заридає разом зі скрипкою. Але Йо-
сифа немає. А з Семеном прижила ще трьох діток, а любові? Любові як 
не було, так і немає. - І вона, завжди така скупа на ласку, пригорнула до 
себе дочку і поцілувала, ніби в чомусь завинила перед нею.

- Добре, доню. Я тобі не ворог. Дивись. Тобі далі жити. І не доведи 
Господи, щоб у тебе життя склалося так, як у мене.

- Мамо, розкажи про мого батька. Чому ти завжди мовчиш, коли я 
тебе про нього запитую?

- Донечко, я дуже любила його і понині люблю. А Семена терплю, 
щоб тебе захистити. Але я люблю і цих діток моїх. Я розумію, що ско-
ро піду від них, що нічим не зможу вже допомогти, тому прошу тебе, 
будь до них уважною. Вони тебе дуже люблять і поважають, я це знаю, 
відчуваю серцем. Вони тягнуться до тебе, але не будуть такі, як ти. Різна 
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кров, хоча й росли в одних умовах. Ти прости мене, люба моя, що твоє 
життя в цій сім’ї було не мед, але я боялася, щоб тобі ще гірше не було. 
Та слава Богу, тепер я за тебе спокійна. Але, донечко, мені все одно не 
подобаються твої зустрічі з Василем Івановичем.

- Мамо, облиш це, - і дочка пригорнулась до матері. – Ти мені краще 
про батька розкажи, а то знову майже нічого не сказала.

- Батько твій був з Латвії, сім’ї його я не знала. Він працював у штабі 
дивізії, що стояла в Лубнах. Був високий, красивий, білявий, завжди 
радісний, веселий, від нього віяло спокоєм, силою і впевненістю. І великою 
любов’ю. Ми познайомилися в ресторані, де я працювала офіціанткою, а 
він часто там обідав і сідав за столик, який я обслуговувала. Одного разу 
він провів мене додому. Відтоді ми три роки були разом. Він мене бук-
вально носив на рукав. Був завжди ніжний, а коли ти народилася, від ща-
стя танцював, співав, закидав мене подарунками, але брати тебе на руки 
боявся. Танцюючи, він приніс тобі колиску, а потім з тією колискою, коли 
тебе туди поклали, кружляв по хаті примовляючи: «Дочурка моя, дочурка 
моя». Мене він якось по-особливому ласкаво звав Вавочка.

Одного дня 1933 року він не прийшов додому. Я боялася втратити 
розум від розпачу. Прийшли його друзі і сказали, що його забрали 
за робочим столом, зірвали офіцерські знаки з петлиць, зірвали по-
яси і портупею і, заломивши назад руки, кудись повели.  Більше, 
доню, я нічого не знаю. Я твого батька дуже любила і він тебе теж 
любив. Ти народжена з великої любові.

Так Ніна вперше почула, що її батько був заарештований і зрозуміла, 
чому мати навіть її прізвище замінила на прізвище вітчима.

    

Ніна йшла провідати свою тітку і хрещену матір, що жила тоді 
на Верхньому валу, коли на площі Кірова перед нею несподівано 
з’явився Василь Іванович. 

- Куди це ви? Я сьогодні після обіду вільний, можемо побути разом.
- Я йду до тьоті Дусі. Хочете, пішли зі мною.
- А що, з радістю. Заодно і з вашою тіткою познайомлюся.
Не встигли вони зайти до хати, як тітка заходилася щось для них готу-

вати і через кілька хвилин занесла цілу сковороду засмажених на паху-
чому салі яєць, що аж шкварчали на жиру.

- Спасибі. Ми не голодні. Ми зайшли провідати вас. Я напросився, 
щоб познайомитися, бо Ніна часто згадує вас.
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- Спасибі скажете, як на сковороді нічого не залишиться.
- Тьотя Дуся, ми й справді неголодні.
- То що, у тітки нічого не з’їсте? Ти ж знаєш, Ніно, що я ображуся.
- Добре, тільки й ви сідайте з нами і познайомтесь. Це - Василь 

Іванович, а це - моя друга мама, тьотя Дуся.
- А ви хто будете Ніні: колега по роботі, знайомий чи просто су-

путник по дорозі?
- Та я й не знаю хто – всі ваші визначення підходять. Тільки останнє 

хотілося б замінити або просто додати: по дорозі життя.
- В цьому самі розбирайтесь. А зараз сідайте до столу, не соромтесь. Я 

завжди рада зустріти Ніну і її друзів.
- Мені приємно, що я з вами познайомився, а яєчня ваша дуже смачна 

і сало таке пахуче, що саме в рот проситься, - він швидко розправився зі 
своєю порцією. 

Тьотя подала ще й чай зі своїм царським варенням з аґрусу: янтарні 
ягідки одна в одну.

Посиділи, потеревенили про те, про се, бо тітка при чужих не осо-
бливо хотіла говорити.

- Коли ти їдеш на роботу? – запитала, проводжаючи їх до воріт.
- Днів через десять, а, може, й раніше. Ми домовилися цього літа 

вибілити квартиру і пофарбувати підлогу, тому й поїду раніше. А на ро-
боту мені тільки п’ятнадцятого серпня.

- Ще зайдеш?
- Не знаю.
- Тоді я прийду до вас до твого від’їзду і маму провідаю. Як вона там?
- Як завжди. Ви ж знаєте, що вона ніколи ні на що не скаржиться, 

як їй не погано. Приходьте. А зараз до побачення. – Ніна обняла 
тітку і поцілувала.

Вони пішли, а тітка довго дивилась їм услід, ламаючи собі голову: хто 
ж цей чоловік?

А вони решту дня бродили містом. Про що тільки не говорили! Ось 
тільки тему від’їзду Ніни Василь боявся чіпати. Чомусь йому здавало-
ся, що вона не повинна нікуди їхати. Він не міг уже уявити собі без неї 
жодного дня. Як це – її не буде? Він її не побачить? Ці думки не давали 
спокою. Але й не бачив виходу з цієї ситуації.

У середу в нього вихідний і він запропонував дівчині піти в дендропарк. 
Ніні парк здався великим, хоча насправді таким не був. Зате тут росли 
красиві дерева, були розбиті алеї, всюди квіти, - і жодної бур’янини. Чи-
сто, красиво, затишно. Дика природа чергується з доглянутими клумбами 
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і непомітно одне переходить в інше. Тут і тінь і сонячні галявини. Всюди 
щебечуть птахи. Пройшли парком і сіли відпочити на одній з галявин.

- Вам тут подобається?
- Так. Красиво, а головне – все таке доглянуте.
- Це все заслуга студентів лісного технікуму. Вони все це й створили. 

Тут представлена рослинність нашого краю, а також Карпат і Криму. Є 
представники далекої Півночі і Уралу. Зовсім молоді насадження, - він 
випростався на траві, вирвав травинку і ніжно торкнувся Ніниної руки, 
а потім обличчя. Вона усміхнулась. А він упивався цією посмішкою, як 
прекрасним вином, і вона п’янила його: і нічого йому не треба, хай би 
вона отак сиділа поруч, а він дивився б і дивився на неї. 

Заговорили про Холодовського, художника, що жив у Лубнах у кінці 
ХІХ - на початку ХХ століття. Василь розповів, як весело зустрічав той 
гостей, як любих їх потішити всілякими рецептами, приготування страв. 
Особливо любив готувати рибу. Обов’язково з якоюсь видумкою. Бува-
ло, викладе на велике блюдо кілька рибин, склавши їх в одну, та таку, 
що ніхто й не второпає, що то за риба, а він радий-радісінький і тільки 
жартує з гостями, особливо, якщо були серед них рибаки. Гості їдять, 
підхвалюють і дивуються її чудовому смаку -  в нашій Сулі такої рибки 
не спіймаєш. А він ще й назве свою «заморську» рибу якось незвично і 
обов’язково говорить, що йому її привезли здалеку. То геть з північних 
морів, то з Середземномор’я, а то і з самих тропіків.

А вино своє ж власне порозливає у красиві пляшки і хизується перед 
гостями, що воно з півдня Італії чи з самого Парижу. А коли гості уже 
ситі і п’яні, він починає розповідати, що вони пили та їли: ото наші со-
мики із Сули, а біля них линьці і окунці лежали. Гості дивуються знову, а 
то й говорять, що він кепкує з них, хіба вони зовсім уже не розбираються 
в рибі чи й у вині. А він радий і веселий, якщо його «афера» чи «авантю-
ра», як він називав свої витівки, вдалася!

- Я в одних людей знайшов його етюд. Акварель «Петропавловська 
фортеця». випросив – дали для музею. Потроху збираю картини, ікони. 
Може, колись відкрию в Лубнах картинну галерею. 

- Так це ж здорово! У Лубнах – і картинна галерея. У Києві я відвідала, 
і не один раз, усі картинні галереї, тільки вони чомусь там звуться музе-
ями. Які чудові полотна там зібрано! Я два сезони працювала екскурсо-
водом на Київській турбазі, підробляла на прожиток. І знаєте, що цікаво: 
одні й ті ж картини перед тобою, але одного екскурсовода слухаєш з 
задоволенням, а другого – краще самому все подивитися, що я часто і 
робила, відійшовши від власної групи, а потім при виході наздоганяла. 
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Там багатющі скарби, незважаючи, що їх торкнулася війна.
В Лубнах, звичайно, не буде таких картин, як там, але ж можуть бути 

не менш цікаві. Десь лише місяць тому я була в картинній галереї Ай-
вазовського. Прекрасні речі там виставлені. І взагалі мені сподобався 
Крим. В основному ми були на узбережжі Чорного моря. А й гори Кав-
казу – це диво! Ми до самого снігу піднімались. Я дуже задоволена, що 
саме цим маршрутом випало поблукати. Що не сиділи на одному місці. 

У нас на Лубенщині теж дуже красиво, і цей дендропарк хороший, але 
у Ботанічному саду набагато красивіше. Та й рослини там ростуть, яких 
я не те, що не бачила, а й не чула про них. Та й гір справжніх я ще не ба-
чила, а то майже п’ять днів ми йшли гірським маршрутом. Було, йдемо у 
хмарі – за метр не видно, хто попереду. Трималися дуже близько один до 
одного, а на крутих підйомах, якщо йшли в тумані, трималися за канат. На 
вершинах сніг такий білий, що сліпить очі, а на сонці аж боляче дивитись.
Їздили на озеро Ріца. Були біля дачі Сталіна. А по дорозі на озеро зупи-
нилися біля струмочку, що в одному місці біля дороги створив озерце, де 
вода була як мідний купорос, проїздили біля джерела, що тхне тухлими 
яйцями. Ой, я все розповідаю й розповідаю, а чи вам цікаво це слухати?

- Цікаво. Розповідайте. Мені справді цікаво. Я в горах був, але Кав-
казу ніколи не бачив.

- Наша база була в горах у Красній поляні. І не дивлячись на те, що 
постійно йшли дощі, було цікаво і весело. Ми так здружилися за цей час, 
що шкода було розставатись. Ще б пак! Разом дралися на гору під дощем 
по слизькій траві, витягували один одного за руки і знову дралися вверх. 
Розпалювали величезні багаття, варили юшку з тушкованим м’ясом, але 
яка це була вкуснятина, скажу я вам!

Біля багаття сушили одяг, співали, дехто ще мав сили й танцювати. 
Але більше сиділи у колі і співали. Першою завжди була пісня «Эх, под-
ружка, моя большая кружка». Про туристів. Багато фотографувалися.   
  - Хай якось покажу вам фотографії. 

Йому було приємно і цікаво її слухати, хоча ніякої Америки вона не 
відкривала. У розмовах і не помітили, як сплинув час, сонце спускалося 
до обрію. Ніна зірвала кілька дзвіночків і якусь гілочку з червоним ли-
стям і вони повільно пішли додому.

- Давайте зайдемо до мене. Я вас зі своєю мамою познайомлю.
- Може, іншим разом, бо вже пізно, - але вони зупинилися біля хвіртки. 

Ніна не знала, що саме тут живе Василь Іванович. Він відчинив і пропу-
стив дівчину вперед. Уже зовсім стемніло, тож довелося вмикати світло.

В домі повним ходом продовжувався ремонт. У кухню були знесені 
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якісь речі і купою лежали на столах. Вони пройшли між двома цими сто-
лами і опинились у великій порожній кімнаті. З сусідньої вийшла жінка 
років п’ятдесяти-шістдесяти.

- Знайомтеся, це - моя мама, а це - Ніна. Мамо, а можна нам зробити 
чаю, - він думав, що цим займеться мама.

- Зроби. Тільки цукру немає та й хліба теж. Там лежить маленький 
шматочок булочки.

- Василю Івановичу, не треба ніякого чаю. Пішли, бо знову буде пізно.
- Ось чайку поп’ємо і підемо,  - він вийшов у коридор, розпалив керо-

газ і поставив чайник. Йому, правда, їсти хотілося, Ніна теж була б не 
проти щось з’їсти: цілий день на свіжому повітрі. Але обійшлись чаєм.

- Вася, ось тобі повідомлення з військкомату. Сьогодні треба було туди 
з’явитись. Але ж тебе весь день не було.

Він узяв папірець, глянув на годинника.
- Тут сказано з’явитися до двадцять другої години. Може, я ще й встиг-

ну. Мамо, а у нас якісь гроші є? дай мені, бо, може, я сьогодні вже й до-
дому не повернуся. Це на перепідготовку забирають.

- У мене лише двадцять п’ять рублів.
- Давай хоч двадцять п’ять.
Вони швидко допили чай і пішли. У голові дівчини одна думка витісняла 

іншу: «Господи, у них немає грошей, а в мене вдома більше тисячі лежить. 
Якби ж я знала, взяла б хоч трохи, що ж ті 25 рублів. Ми живемо бідно, а 
вони ще бідніше, навіть хліба немає в хаті».

Підійшли до військкомату – всі вікна освітлені, на подвір’ї дуже гамірно. 
Під’їздили і від’їздили криті машини.

- Ти мене дочекаєшся?
- Так. 
- Ні, ти не зрозуміла, якщо мене відправлять на перепідготовку? 
- Зачекаю. Де ж я подінуся. 
- Знову не те. Ти не поїдеш з Лубен?
- Як не поїду? Мені ж на роботу треба.
- Добре, зачекай мене тут. Я спробую щось дізнатися.
Ніна стояла під деревом, їй було трохи сумно, але більше шкода, що він 

без грошей кудись поїде. Вона не звернула уваги, що він звернувся до неї 
на «ти». Це її зараз зовсім не обходило.

Хвилин за п’ятнадцять-двадцять Василь Іванович вийшов радісно 
усміхнений.

- Я вільний! У них трапилася помилка, бо я не військовозобов’язаний, а 
інвалід другої групи. Мені немає чого робити в армії. Так і сказали. 

- Ой, як добре! – і вона подалася до нього. Він це помітив і протяг 
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назустріч руки. Хотів пригорнути її до себе. Їхні руки зустрілися. Так, 
взявшись за руки, вони й пішли на Заващину. 

Дома Ніна довго не могла заснути. Вона зрозуміла, що ця людина ста-
ла їй небайдужою і мимоволі задумалась: я що - закохалася? Ні, ні, ні...

  
    

- Я вже не встигну дома пообідати. Пішли в ресторан,  - звернувся він 
до Ніни наступного дня, коли вони зустрілися на розі біля аптеки ще 
петровських часів.

- А я не дуже люблю ці заклади і рідко там буваю. За все життя була 
разів чотири-п’ять.

- І з ким же це ти там була? – усміхнувся Василь.
- Це не секрет. Разів два чи три з дядьком Самуілом, коли він приїздив 

на сесії. Він вчився у нас на історичному заочно, а зупинявся в готелі. 
Там ми з ним кілька разів обідали.

Ще раз з директором школи, куди поїхала на роботу. Їли морозиво в 
«Театральному», бо ніде більше з суницями не було, а мені, хоч плач, з 
суницями захотілося. Була також у ресторанах в Сочі, Тбілісі і Гаграх – з 
дівчатами пробували грузинські вина. Оце і всі мої виходи в ресторани. 
Ні, брешу, ще ж випускний гуляли в ресторані.

- То тепер ще підемо зі мною, не залишатися ж мені голодним до вечора.
Вони зайшли в «Чайку». Пройшли перший великий зал, де мужики 

пили пиво, і зайшли в другий, де стояли чотири столики, вкриті білими 
непрасованими скатертинами. На кожному стояли квіти не першої 
свіжості. Вони сіли за столик біля вікна. До них підійшла офіціантка і 
взяла замовлення: півлітра горілки, дві порції гарячого борщу, а згодом – 
картоплю з м’ясом. Борщ був і справді гарячий і з виду красивий. Василь 
хотів до цього борщу налити горілки в чарки, але Ніна відмовилась.

- Ну, а я вип’ю.
- Якщо хочете.
Вони пообідали, Ніна подумала, що в такому ресторані вона ще не 

була - в Києві їдальні кращі. Насторожено дивилась, як він випив 
горілку: за другою не потягнувся. «Може, ще й нічого» – промайну-
ло в голові, але й насторожило дівчину. Вона дуже боялася п’яниць 
і дала собі слово ніколи не зустрічатися з тим, хто любить оковиту. 
Вона достатньо надивилась на завжди п’яного вітчима, на його на-
ругу над матір’ю і дітьми, наслухалась матірщини. Ні, вона ніколи не 
буде з п’яницею.
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Коли вийшли з ресторану, дівчина розповіла про все це Василеві Івановичу, 
призналась, що злякалася, коли побачила півлітра горілки на столі.

- Ні, Ніно, я непитущий. Це так – для фарсу.
- Я думаю, що горілка в житті ні до чого.
- Я теж так думаю. Взагалі я, де п’ють, не буваю. Так що будь спокійна, 

дівчинко.
- Мені дуже незручно, якщо не сказати соромно, коли біля мене 

п’яна людина.
- Та я ж не п’яний. Я ж одну чарочку випив і то для годиться.
Але розмова не клеїлася. Ніна поспішила додому. Василеві здалося, 

що вона розсердилась. «І треба ж було мені взяти ту кляту горілку. Кра-
щого придумати не міг».

- Куди ж ти так рано? – запитала мати, коли почула, що син піднявся. 
– Ти хоч поснідай. Бігаєш голодний, вчора й на обід не приходив. Ти за-
був, що тобі цього робити не можна?

- Мені треба негайно йти домовитися з людьми.
- А коли ж ми вдома закінчимо ремонт? Я сама багато не вдію. А ти 

весь день на роботі, а вечорами, ніби здурів, десь тиняєшся.
- Мамо, я не тиняюсь.
- А як же це назвати, коли тебе до півночі, а то й довше немає? Ти жо-

натий чоловік і тобі вже не двадцять років.
Але Василь вже не чув материних слів – він вискочив з двору і швидко 

подався до Ніни. Та його не чекала, а читала в ліжку книжку. Коли по-
чула його голос, швиденько накинула халат і вийшла з хати.

- Щось трапилося, що ви так рано?
- Нічого, Ніночко, не трапилося. Просто захотів тебе побачити. Ти що, 

вчора образилась на мене?
- За що?
- За ту кляту горілку.
- Не образилась. А потім, це ж ваше життя і ви вправі робити, як і що 

заманеться. Мені просто було неприємно.
- Вибач, таке ніколи не повториться.
- Та нічого.
- Ніна, мене пантеличить, якщо не більше, твій тон. Я не можу піти від 

тебе, коли ти не усміхнешся мені.
Вона не усміхнулась, а розсміялась.
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- Це вас влаштовує?
- Подай мені твої руки на знак примирення, - Ніна подала йому руки, і 

він стиснув їх у своїх долонях, попрощався і пішов на роботу.
- До вечора, - а так хотілося поцілувати.
- До вечора.
А ввечері летів на крилах до дівчини, яка за кілька днів стала такою 

дорогою і рідною.
- У кінотеатрі йде фільм «Тихий Дон». Може, підемо подивимося?
- Пішли, а чого б і ні? – вона зникла у хаті і через кілька хвилин 

з’явилася в білій шовковій блузі з чорною бабочкою  і напівстоячим 
комірцем, з рядом чорних бусинок замість ґудзиків. Ця кофтинка робила 
її надзвичайно привабливою і ніжною. Василеві вона здалася легкою-
легкою, а проміння молодості і здоров’я йшло від неї до нього. «Госпо-
ди, та я ж просто дід, - жахнувся він. – Та який же ти дід? Тобі ж лише 
тридцять три роки. Але ж вона така юна. Тонісіньке дівча», - пробігло в 
його голові, коли він піднявся з лавки їй назустріч.

Біля кінотеатру стояла довженна черга. Василь у чергу не став, а за-
йшов у фойє і дуже швидко повернувся.  

- Квитків ні на цей, ні на наступний сеанс немає. А люди стоять на 
останній нічний сеанс. Що будемо робити? Я пропоную піти до річки і 
покататися на човні. Ти як? Згодна?

- Згодна. 
Вони спустилися до пристані, взяли на прокат човен і попливли до 

Мгарського монастиря. Було вже під вечір, але сонце ще стояло над гори-
зонтом. Тихо опускались у воду весла і так же тихо зринали з води. Інколи 
Василь клав весла і їх несла течія, а вони милувалися берегами. Ніде 
нікого. Тільки вони вдвох серед тихих вод Сули і буйної зелені її берегів.

- Ніно, іди до мене, - ласкаво промовив Василь. 
Дівчина, недовго думаючи, піднялась і ступила до нього, але не розра-

хувала рухів і човен понесло в один бік, а її - в протилежний.
- Ти вмієш плавати? – перше, що прийшло у голову Василеві, коли 

вони опинились у воді.
- Не вмію, - крикнула Ніна, але страху не відчула, бо поряд був Василь, 

страх прийшов пізніше.
Вона, не знати як, трималась на поверхні, хоча потім Василь, сміючись, 

розповідав, що вона, як сокира, опускалася на дно. Дівчина ж стверджу-
вала, що борсалася з усіх сил, але трималась над водою, а не під водою. 
А, може, допомога прийшла дуже швидко, і вона навіть не відчула, що 
йде на дно, бо його руки підхопили її.
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- Тепер тримайся за моє плече і не бійся, - і поплив з нею до ближчого 
берега, але він був крутий і високий. З них лилася вода і піднятись на нього 
було неможливо, а й біля самого берега було глибоко. Ноги ковзали, зем-
ля обвалювалась у воду. Ніна трималась за нього і тому йому важко було 
твердо стати на ноги. Нарешті він ухопився за гілля верболозу, зафіксував 
ноги і підтягнув Ніну, а потім вони вже разом вискочили наверх.

Дівчина тремтіла від холоду і страху. Зразу ж потягло прохолодою. 
З-за повороту показався човен, повний сіна. Василь покликав чоловіка 
на човні, але той навіть не обізвався.

Тоді Василь швидко скинув з себе мокрий костюм і стрибнув у воду, 
наздогнав свого човна, та весел не знайшов. Витяг човна на протилеж-
ний берег, бо до Ніни не було чим гребти, а там глибина. Сам же пере-
плив до Ніни, яка стояла вся мокра і тремтіла.

- Швидко роздягайся, - дівчина здивовано глянула на нього.
- Кажу тобі – роздягайся! Викрути все, - і сам викрутив свій костюм. 
Ніна розгублено викручувала свої речі. Вони все склали у піджак і 

стояли майже голі, але не помічали цього. Василь переплив з вузлом, а 
потім з Ніною на пологий берег, звідки можна було йти додому. Дівчина 
все ще тремтіла, а коли він пригорнув її до себе, щоб хоч якось зігріти і 
заспокоїти, не противилась. А він вдихав запах її волосся і не відпускав 
від себе, коли вона вже й тремтіти перестала. Потім заховав човен у 
гущавині, подивився понад берегом, чи хвиля не прибила де весла.

Так майже голі вони пішли навпростець у напрямку військової части-
ни. Там, під горою, жовтіло світло у чиємусь вікні. Але ні Василь ні Ніна 
тут ніколи не були і не знали, що це болотиста місцина. Йти було важко, 
доводилося витягувати то одну, то другу ногу з глибокої багнюки. Але 
зупинитися він дівчині не дозволив, хоча вона хотіла роззутися.

- Ти що? Ми ж не знаємо, що тут під ногами. 
Зате вони добре зігрілись і, коли вийшли з цієї трясовини і відчули 

тверду землю під ногами, то вогник, що світив їм попереду, зник. 
Темна ніч оповила землю і прийняла цю парочку голих у свої обійми. 
Вони йшли вперед, а куди прийдуть, не знали. Ось ніби якийсь гор-
бик, вони піднялися – і знову побачили світло у вікні. Нарешті вийш-
ли на вулицю і вирішили зайти на той вогник і попросити кип’ятку, 
щоб зігрітися, бо знову замерзли.

Коли чоловік відкрив двері, то злякався їхнього вигляду: майже голі і в 
багнюці, наче з пекла вискочили. Але в хату впустив. Жінка вже не мо-
лодих років закип’ятила чайник, а перед тим налила в миску води і дала 
їм, щоб хоч трохи обмилися. Дала Ніні свій халат, який ледве прикривав 
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її – був далеко вище колін. А Василеві дали штани, що не сходилися на 
ньому і були вище кісточок, і якусь майку, що ледве налізла на нього. Та 
все ж таки стало тепліше і затишніше, а особливо після чаю. 

Господар покликав жінку в сіни, а Василь до Ніни:
- Якщо будуть пропонувати залишитись, ні в якому разі не погоджуйся.
Вони допили чай, подякували господарям за гостинність і встали з-за столу. 
- Ні, ні. нікуди ви не підете. На дворі глуха ніч. Переночуєте у нас.
- Ні, дякуємо. Ми підемо, - відповів Василь.
- І куди ви голі підете? – обізвався чоловік.
- А ми просимо залишити нам до ранку ваші речі, а вранці я все вам принесу.
- Та хіба в цьому річ? Он дружина вам уже і постіль постелила, - вони 

глянули, куди показував головою.
Правда, в кутку стояла розібрана постіль. Тепер уже Ніна запротесту-

вала і пішла до дверей – ні в якому разі вона не ляже з ним в одне ліжко!
- Ну, як знаєте.
- До побачення. Вибачте нас і спасибі вам за все.
І вони вискочили з хати. Василь звалив на плечі клунок з мокрим одя-

гом, а другою рукою пригорнув до себе таку рідну і бажану людину.
- Не бійся, вже все позаду.
- А я й не боюся. Знаєте, коли я по-справжньому злякалась?
- Коли ж, моя боягузочко? 
- Коли потрапили в болото. Особливо, коли пірнула кудись по самий 

пояс. Якби ви не допомогли, то я сама не вибралася б. 
- Так, добре ми з тобою на човні покаталися. Будемо пам’ятати все 

життя. Я не так за себе боявся, як за тебе. Особливо, коли тобі прийш-
ло в голову роззутися. Я тоді подумав: проковтне нас болото, як тільки 
зупинимось. Але ти молодець. Трималась мужньо. А ось коли побачила 
постіль, то злякалась, як мале дитя, і стала сама на себе не схожа,  - він 
засміявся і притис її до себе. 

Ось так пліч-о-пліч піднялися Хорольским спуском на площу Кірова. 
Ніде ані лялечки. Починало світати, а в центрі ще й ліхтарі горіли. Вони 
прискорили ходу, щоб їх у такому вигляді бува хто не побачив.

Дійшли до музею. Василь розв’язав вузол, дістав з кишені ключі. Вони 
зайшли. Він хотів над електроплиткою висушити Ніні одяг. Йому дуже 
хотілося обхопити дівчину в обійми, і він наважився: обхопив її рука-
ми і рухнув з нею у крісло. Її тіло обпікало його. Страшне неймовірне 
бажання оволоділо їм, кров била у скроні. І хоча свідомість  говори-
ла «ні», тіло, що стільки часу не знало жіночого тепла, упивалося цією 
близькістю і йому захотілося більшого. 
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- Ні, Василю Івановичу, ні, тільки не це.
- Чому? – а руки лагідно сповзали по її стегнах, він пригорнув її до 

себе і на собі опустив на килим.
- Ні, ні, ні! – а його губи цілували її тіло. – Ні, не зараз і не за та-

ких обставин, - вона відчула, як несамовито тиснеться до неї те, чого 
вона злякалася більше, ніж болота. А він ніжно поклав її на себе, 
жадібно цілуючи її всю.

- Ні! – і вона рвучко встала. - Василю Івановичу, якщо я вам подобаю-
ся, ви цього не зробите. Хай це відбудеться, коли прийде наш час. Він ще 
не прийшов. І я не готова до таких стосунків.

- Я тобі не подобаюся? Так?
- Я цього не говорила. Але не зробіть так, що ви перестанете мені по-

добатись, що похитнеться моя віра у вас. Та вже й розвиднилося. Треба 
йти додому. Тут все одно нічого не висохне. А йти у такому вигляді, коли 
люди вийдуть на вулиці, ні вам, ні мені не пристало.

- Ти права, Ніно, - він оволодів собою і своїм тілом, - але чому ти мені все ще 
«викаєш». Я й не помітив, як перейшов на «ти», а ти мені все ще кажеш «ви». 

- Я не можу сказати вам «ти».
- Ти що? – і він ніжно-ніжно подивився їй в очі, поклавши руки їй на 

плечі. - Віднині і завжди говори мені «ти» і не величай по-батькові. Ой, 
дівчино, якби ти знала, що зробила зі мною. Ради тебе я здолаю все, що 
стане на шляху. Раніше я й не підозрював, що у мене є така сила, що 
може мене самого перемогти. Я ніколи й не мріяв зустріти таку, як ти. 
Ти звалилась на мене, як життєдайна хвиля, що зносить весь бруд, всю 
злобу, біль, очищає і звеличує душу і тіло підносить до самих небес.

- Але ж хвиля може й відкотитись, розбившись об цю скелю, - Ніна 
торкнулась його плеча.

- Ні, ні, ні-ні-ні. Я не відпущу тебе від себе ніколи, нікуди і ні з ким, - 
він поцілував її і відпустив. - Справді пішли, моя кохана.

     

Тільки повернули на вулицю Дружби, як назустріч з великою чер-
лигою в руках іде Василева мати. Вона на мить зупинилася, глянула 
на них, на їхнє вбрання і спантеличено, але злісно промовила, маха-
ючи своєю клюкою:

- Ось прийдеш ти додому...
Василь пригорнув Ніну і посміхнувся до матері, а та, більше 

нічого не сказавши, пішла далі.
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- Не бійся, люба, вона тільки з виду така, - звернувся він до коханої. 
Від цієї хвилини він тільки так і називав її і тільки так думав про дівчину. 
- Вона тільки погано зробила, що потурбувала твою маму.

- Так, бідна моя мама. Як я могла повіятися з вами, зовсім забувши про 
хвору. У неї рак. Вона після опромінення, - в голосі дівчини зазвучала 
тривога і вона заплакала.

- Заспокойся, кохана, все буде добре.
Та коли вони наблизилися до двору, від хвіртки їм назустріч вийш-

ла друга мати.
- Слава Богу! Що трапилося, діти мої?
- Ми каталися на човні, а на березі Ніна, виходячи з човна, 

підсковзнулась і впала у воду.
- А ви? – мати все зрозуміла.
- А я за нею, - він лукаво посміхнувся.
- Ну, зовсім як малі діти, - вдала, ніби повірила їм. 
- Ніно, до зустрічі. Я скоро прийду.
Мати обняла дочку і вони пішли до хати.
- Донечко, ти усвідомлюєш, що робиш? Тут була його мати. Ледве не 

підняла галасу на всю вулицю. Я її заспокоїла. Але для чого тобі ці пригоди?
- Мамо, він мені подобається. Я його порівнюю з іншими – і він кра-

щий за всіх.
- Ніно, ну що ти говориш? У нього дружина, у нього син.
- Якого він зовсім не бачить. А дружина пішла від нього вже більше 

шести років тому.
- То їхня справа. Надіюсь, ти ще не загубила голови, - мати пильно по-

дивилася на дочку, - а то он люди говорять...
- Мамо, облиш, - перебила її дочка. – А голови я поки що не за-

губила. І я тебе дуже прошу: не ображайся на нас за цей клопіт, що 
ми причинили тобі. Прости, але так вийшло. Ми плавали на човні. 
Він показував Сулу у її красі і величі. Ти ж, мамо, теж любила річку. 
Пам’ятаєш, як ти каталася по алеї любові. А ми попливли по своїй 
алеї любові аж за монастир. І там перевернулися у воду. Весла десь 
понесла течія, човен він сховав у куширах, а ми пішли через Єреван 
додому. Потрапили в болото. Пішли на вогник, що світив десь під 
горою. В якійсь хаті нам дали цей одяг, бо йшли без одягу.

- Ніно, ти зовсім здуріла?
- А краще було б застудитись?
- Ой, іди вже спати. Дівчина вийшла на двір, облилася теплою во-

дою з бочки під ринвою і пішла спати. Та хіба можна було заснути 
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після всього? Вона перебирала в голові всі події цієї ночі. Вона знала, 
що це єдиний його костюм, крім якого нічого немає. Чомусь згадала 
Федора, з яким зустрічалася два роки, прагнучи таким чином забути 
Володю, який служив в армії.

З Федором вони якось були на концерті в літньому театрі на схилах 
Дніпра, де виступали московські артисти. Федір прибіг до неї в гур-
тожиток радий, що вдалося купити два квитки і вони майже щасливі 
пішли на концерт. Посеред концерту пішов дощ, який загнав чарівні зву-
ки музики у навколишні кущі і дерева, а людей – кого куди. Ніна з Фе-
дором піднялися до офіцерського клубу, щоб сісти на трамвай, якого все 
не було і не було. Федір накинув на плечі Ніні свій піджак ще як тільки 
почав іти дощ, і зараз він стояв мокрий, а дівчина в його піджаку. Вона 
накинула і на нього частину піджака. Вони притулились один до одного, 
його губи впилися в її губи. Їм тоді було добре і під дощем. І Ніні здава-
лося, що вона таки любить його, що нарешті Володя відпустив її, бо чим 
далі, тим більше вони віддалялися.

Під’їхав трамвай. Він встиг зайняти для неї місце, дівчина сіла і не 
звернула ніякої уваги, що придавила піджак і, звичайно, зім’яла його. 
Федір не витримав:

- Ну, й сіла ж ти. Глянь, що зробила з піджаком? – дівчину ніби 
кип’ятком обдали. Цей тон, цей вираз обличчя... Вона встала, зняла 
піджак, легенько розгладила його рукою і накинула Федорові на плечі:

- Дякую. Вибач.
А в самій образа поселилась у серці і поруч з Федором постав Во-

лодимир. Чи сказав би він так? І Федір програв у цьому двобої. А 
зараз він програв ще більше: тут не піджак, який вона прим’яла, тут 
єдиний костюм не прим’явся, а пропав – і ні слова докори чи навіть 
спогадів про зіпсований костюм. «Чи можна його привести до нор-
мального стану?» - майнула думка.

Вона також подумала, що вперше не порівняла Василя Івановича з 
Володею, вперше він не став між нею і її симпатією. Вперше вона не 
відчула присутності Володі – був лише Василь: кращий за всіх, з ким 
вона зустрічалася. Не красивіший, а кращий. 

Хіба що Юрась міг зрівнятися з Василем. Ні, не характером, а добро-
тою, але ж він у порівнянні з Василем – дитя!

І вона чомусь пригадала, як вони тікали з пар, щоб разом сходити 
в кіно чи побродити схилами Дніпра. Він любив її фотографувати. 
Вони часто кататися на річному трамвайчику і раділи кожній зустрічі, 
як діти. Але між ними завжди стояв Володя, який не давав їй ні з ким 
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зблизитись. А зараз відступив. «Слава Богу, я таки позбулася його 
присутності в своєму житті».

Дівчина лежала з відкритими очима, а перед нею, як у калейдоскопі, 
проносилося її життя – одна картинка змінювалась іншою. Вона лежала 
і не знала, що їй робити з тим, що з’явилося в її душі. Чи не обманюється 
вона? Може, права мама? Може, цей Василь Іванович їй зовсім не 
потрібний? Може, це так же погасне, як і оті «ліхтарі» синіх очей?

Вона ворочалась і ворочалась. А десь у підсвідомості зринула думка: 
«Ні, він справжній, він не фліртує з нею» і вона не фліртувала з ним. 
Просто ще боїться пустити його в свою душу назавжди, але й випустити 
його звідти їй уже було несила. 

По обіді Василь Іванович приніс її одяг, уже випраний, висушений і 
випрасуваний, акуратно складений у білий папір, ніби подарунок.

- Що це?      
- Твій одяг. Я вже все привів у порядок. Щоб довго з ним не возитися, 

здав у хімчистку. Там знайшлася знайома. І ось – можеш одягати. Ти б 
бачила, як це все було в болоті. Я аж злякався, що ти будеш мене лаяти.

- За що? Хіба ці шмотки варті того, щоб за них лаяли? Життя набагато 
цінніше. Але я рада, що ви такий практичний і вправний. Хоча я й сама 
могла привести все в порядок.

- От бачиш, я зекономив твій час. Тож підемо гуляти. Мені стільки 
всього треба тобі сказати. Ти тільки щось тепленьке одягни, бо 
сьогодні якось прохолодно.

- Добре, я зараз.
Через лічені хвилини вона з’явилась у світло-кремовому з ледь 

помітною коричневою клітинкою елегантному шерстяному костюмі, що 
так красиво облягав її стан, з-під костюма виднілася ледь-ледь голубу-
вата ажурна блузка. Великі-великі сині очі з-під чорних брів дивилися 
привітно і ласкаво. На обличчі ніяких фарб, лише ледь підведені губи. 
Волосся великими хвилями обрамляло її голову і було якось так зачеса-
не, що не прикривало її високого красивої форми лоба.

- Ти зараз така красива.
- Дякую. То пішли
Він розглядав її, ніби вперше побачив. А тільки вийшли на вулицю, 

почав розповідати, як сповідала його вранці мати.
- Ти знаєш, вона мене ледь не била отією ломакою, - він засміявся. - А 

потім почала нападати на тебе, головне, що ти з родини п’яниці. Мов-
ляв, яблучко від яблуньки недалеко падає. Наговорила стільки дурниць. 
Від Фокіних довідалась, що Фаїна Петрівна твоя вчителька. І грозилася, 
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що піде до неї і все про тебе взнає. Я їй сказав, щоб ішла куди хоче, не 
лише до Фаїни Петрівни. І ти знаєш, вона пішла таки до неї, хоча Лілька 
Фокіна і сказала їй, що ти гарна дівчина.

Коли я заскочив додому на обід, мати була зла. І говорила, що всі 
зговорились проти неї. І Фаїна Петрівна сказала їй, що все те, що 
вона говорила їй про тебе, назвала просто дурною нісенітницею, що 
ти хороша і скромна дівчина. 

Мати не може з цим ніяк погодитись. Кричить, що скромні дівчата 
не будуть зустрічатися з одруженими, а я їй і кажу: так що, мені 
якусь шлюху привести в дім, щоб ти заспокоїлась. «Так, так. І Фаїна 
Петрівна говорить, що Ніна знахідка для мого сина. Гарна знахідка з 
такої сім’ї», - кричала вона. 

Ти знаєш, моя мати пригрозила вчительці, що спустить на неї собаку, 
якщо ти будеш такою, на що Фаїна Петрівна їй відповіла, мовляв, як же 
ви на мене спустите собаку, коли ваш Джек мене кожного дня зустрічає і 
проводжає на роботу. А за Ніну ви мені ще й спасибі скажете.

- То краще не ходіть нашою вулицею.
- Ірино Сергіївно, ну що це ви придумали? Ніна хороша дівчина. Я 

трохи дивуюся, що вона вибрала вашого сина.
Так і сказала, що дивується твоєму вибору.
- Фаїно Петрівно, і я дивуюся, що їй потрібно від мого Василя?
- А, може, це йому щось потрібно? Наскільки я знаю, їй від нього 

нічого не потрібно. Хіба що закохалася. 
Мати, передаючи мені цю розмову, все більше й більше злилась.
- Закохалась! Аякже, ви подивіться, так-таки і закохалась. У кого?! 

В жонатого чоловіка!
- Так признавайся, ти закохалась в мене? – та на відповідь не чекав, а 

продовжував далі. - Взагалі все складається так: мати категорично зая-
вила, щоб я з тобою припинив будь-які стосунки і більше не зустрічався. 
То як, послухаємо матір? – він дивився в її очі, читаючи там відповідь. 
Вона трохи розгублено дивилася на нього. Дівчина ніколи не думала, що 
в таких питаннях батьки можуть вирішувати за дітей.

- А чому ви не цікавитесь, що було у мене вдома?
- Я уявляю. Якщо матір хлопця підняла такий хай, то що може гово-

рити матір дівчини.
- Ні, ви не уявляєте.
- І всупереч всьому, погодилась зустрітися зі мною?!
- А чому б і ні? А моя мама посварила мене, як-то кажуть, для годить-

ся, а потім запитала, чи я не втратила голову. Коли я сказала, що все в по-
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рядку, вона заспокоїлась. Вона мені завжди вірила. Мама тільки попла-
кала у мене на плечі і сказала, що я вже доросла, але вона незадоволена 
нашими зустрічами. Її лякає те, що ви одружений, що я зроблю сиротою 
вашого сина. Вона дуже надіється, що скоро ці зустрічі закінчаться, і я 
поїду в Луганськ. То як вам таке рішення? – тепер вона шукала відповіді 
в його очах, бо їхні очі промовляли більше, ніж вони. Очі відверто гово-
рили: ти моя, ти – мій. Хоча у його свідомості з’явився страх втратити її, 
втратити назавжди. Ось зараз вона розвернеться і піде. «Ну й дурень ти, 
Василь» - ударило в голову, і за мить він обняв її і почав цілувати. 

- Нікуди ти від мене не поїдеш. Ти, може, ще й сама не усвідомлюєш, 
що любиш мене.

З його уст злетіла таємна тиша її серця, а його любов огортала її те-
плою ніжною наміткою.

- Ти що, ясновидець? Чи вмієш читати таємниці серця?
- Ні, я люблю тебе і давай без усяких пояснень одружимося і все. Всі 

розмови тоді припиняться.
- Почекай, - вона не помітила, як перейшла на «ти». – Я до цього ще не 

готова. Я не уявляю вас своїм чоловіком.
- Все, пішли. Я зрозумів. Пішли до твоєї матері. Вона, мені здається, 

мудра жінка. Ти будеш зі мною на все життя.
Невдовзі він стояв перед Варварою Трохимівною і говорив:
- Я забираю вашу дочку до себе.
- Як це - забираєте до себе?
- А так: ми любимо одне одного і вона буде моєю дружиною. - Мати 

хотіла щось заперечити, але він не дав:
- Нехай тільки живе в моєму домі, буде поряд. Я її не трону, - випалив 

він на одному подиху, обняв Ніну і повернув її від матері до себе:
- Нехай двоє чужих донині людей стануть однім цілим, однією плот-

тю. Я вас прошу благословити нас.
- Ніно, ти що справді підеш за нього?
- Так, мамо, піду,  - і вони, обнявшись, поклонились матері і пішли.
Ніна, не розуміючи, що робить, ішла за ним, як заворожена. Правда, 

хтозна, хто кого заворожив. А він боявся, якщо зараз її не забере, то 
втратить. Адже завтра йому треба їхати у Полтаву на три дні, а в 
неї до кінця відпустки залишилось десь два тижні. А що, як вона й 
справді поїде раніше і не дочекається? 

Та зараз він ішов щасливий і не випускав дівчину з обіймів.
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Він завів її в напівпорожню кімнату. В кутку стояв нічим не накритий 
примітивний стіл, біля нього стілець, ще у двох кутках металеві ліжка: 
одне стареньке без постелі, друге, більш сучасне, але ще з дошками, 
замість матраца, на яких лежала постіль.

- Оце, Ніна, наші апартаменти. Тут і будемо жити.
Дівчина чомусь не здивувалась цій убогості кімнати – вона просто 

не помітила її.
У залі, зразу за стіною, стояло велике металеве ліжко, там спала мати. 

Дверей між кімнатами не було. 
Ніна боялася повернутись в ліжку, щоб бува не почула мати. Василь 

приліг біля неї. Лежали сумирно, простягнувшись горілиць. Однієї 
подушки для двох було мало,  та голови помістились, хоча й притис-
лись одна до одної. Але довго так лежати вони не змогли. Першим 
повернувся він і обгорнув дівчину руками, шепотів щось гаряче на 
вухо і цілував, цілував, цілував.

Вранці Ніні було ніяково дивитись йому в очі. Та він не дав їй сороми-
тись того, що між ними сталося.

- Люба дівчинко, ти моя дружина, і все, що відбулося, природне між 
чоловіком і жінкою. Я тебе дуже люблю. Я боявся залишити тебе на Заващині, 
боявся, що ти зникнеш з мого життя, а тому ти тут. Я люблю тебе. Зараз я не 
уявляю, як я міг жити без тебе. Чому ти, зоре моя, так довго не приходила до 
мене? Рідна моя, люба моя. Але я мушу на три дні залишити тебе: їду в Пол-
таву у відрядження. Побудеш з мамою. Думаю, все у вас буде добре.

Вони вийшли на кухню снідати. Мати вже все приготувала і поставила 
на стіл, а сама пішла десь у сад.
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- Я поки поголюся, а ти поклич матір – будемо снідати. Ти ж уже вми-
лася, а я ще невмивака, - він поцілував дружину.

Ніна вийшла на поріг і побачила в самому кінці саду матір, але не зна-
ла, як її звати. Постояла, постояла на порозі і повернулася до хати. 

- Василю Івановичу, а як звати вашу маму?
- Мама.
- Я розумію, що мама, а як її звати?
- Мама. І щоб я більше не чув отого Іванович! Будь ласка, не «викай» 

мені. Я для тебе, люба, Василь, ну, Вася. 
Вона нічого не відповіла і вийшла.
Ой, як же не просто вперше назвати чужу жінку мамою.
-   Мамо! Ідіть, будемо снідати, - та ніби чекала, що її покличуть… 

Зайшла в хату, понасипала в тарілки, побажала приємного апетиту, і 
вони мовчки поснідали…

Василь пішов на роботу, а мати взяла вже зібраний кошик, щоб іти на 
базар, потім зупинилася, ніби щось згадала.

- Ніно, пофарбуєш у залі підлогу, нехай сохне, поки Василя не буде. 
Ми з тобою переночуємо в його кабінеті, а я на базар.

Ніна залишилась сама. Переодягтися не було в що, вона нічого з собою 
не взяла. Дівчина роздяглася до трусів, все склала на стільці в кухні і ста-
ла фарбувати. Раніше вона ніколи цього не робила: у них вдома був діл, у 
гуртожитку – паркет, у тьоті Полі поли, але вони їх не фарбували. З горем 
навпіл справилася з роботою. Акуратно поставила банку зі щіточкою на 
газету, взяла мило і помила надворі руки. Фарбувала так, що й не забруд-
нилася. Швиденько привела себе до ладу, одяглася і стала чекати матір.

Вона все ще не знала, як її звати, тому називала матір’ю. А та по-
дивилась, як Ніна пофарбувала підлогу і, схоже, залишилась задово-
лена, бо нічого не сказала. А згодом послала за хату нарвати вишень 
на вареники. Було дуже незручно лізти на дерево в новій та ще й дуже 
вузенькій спідниці, та вишень нарвала.

Принесла на столик під грушею. Тут же стояла складена з цегли 
плита під слабеньким навісом.

- Дивись: один стакан води, два яйця, замішую тісто – і нам з тобою 
вистачить вареників на весь день. 

Мати швидко замісила, Ніна помила і перебрала ягоди і вони стали 
ліпити вареники. Мати ніби й не дивилась, як майбутня невістка їх 
ліпить, але бачила, що та вміло справляється з цим.

Вода вже стояла на вогні і вареники зварилися швидко. Мати постави-
ла на стіл сметану і тарілочки, і вони добряче поїли свіжих вареників.
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- Я все приберу, а ти піди, там у кінці цієї доріжки росте білий на-
лив, збери яблука. 

Ніна взяла відро, яке дала мати, і пішла в сад. Там неподалік від межі 
росло невелике дерево, але яблук на ньому і під ним було багато. Це був 
пізній сорт білого наливу – папіровка: яблука рівні, великі і смачні.

- Буде завтра з чим на базар іти, - сказала мати, коли Ніна принесла 
відро красивих плодів.

Ввечері вони уклалися на купі постелі, що лежала посеред кімнати–
майстерні Василя. Спали тут і наступної ночі. Розмовляли мало. Ніна й 
рада була, бо не знала про що з нею говорити. Лише другого вечора мати 
довго лежала, а потім обізвалась:

- І як це тобі вдалося так швидко закохати в себе Василя? Ти не чаклун-
ка часом? Ось уже скільки років він сам і сам. Я вже думала, що так воно 
і буде до кінця днів моїх. З дружиною він і не думав миритися. Шкода 
– такий хороший хлопчик росте.

- Мамо, а чому ви їх не помирили?
- Їх би й сам чорт не помирив. Думаєш, не мирили? Та давай краще спати. 
Та заснути Ніна не могла, лежала напружена, як струна. Якась нотка сумніву 

закралася в душу: чи правильно зробила? Може, ще не пізно зупинитися? 
Може, сьогодні ж поїхати в Луганськ? Але тут же з’явилося Василеве облич-
чя і вона ніби почула: все правильно. Він же тобі не байдужий і тебе любить. 
Тепла хвиля ніжності накотилася на неї, і вона незчулася, як заснула.

Після обіду наступного дня Василь і справді стояв перед Ніною і 
розмотував з паперу вазу, на якій було викарбовано золотом «Моїй 
любій. 27.07.58 року. Василь».

- Це свідоцтво про наш шлюб, свідоцтво нашого кохання. Ми зараз не може-
мо розписатися, то нехай ця пам’ятна дата завжди буде перед нашими очима, 
- він обняв дружину. - Як я скучив за тобою за ці дні. Якби ти знала, як я боявся 
не застати тебе вдома, я боявся, що ти підеш від мене. І сьогодні я вже не зали-
шився на засідання – примчав, бо й моя мати могла що-небудь образливе ска-
зати. Та що я говорю? Ти у мене молодчина, - при цих словах з’явилась мати.

- А й справді молодчина: причарувала за кілька днів такого упертюгу! 
Дивись, це вона пофарбувала підлогу в залі. Я чомусь думала не спра-
виться. Там уже й висохло, можете постіль перенести на своє місце.

- Так, мамо, ми сьогодні облаштуємося. Я вже відібрав нам ліжко. 
Пішли, Ніно, заберемо. Тут недалеко. І вони, взявшися за руки, як 
малі діти, побігли з двору.

Хвилин за десять були в магазині, що перед артіллю «Краснодерев-
щик», і купили за 27 рублів дерев’яне ліжко і матрац. Спочатку принес-
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ли додому ліжко, а потім матрац. Поставили у кабінеті, де стояв диван, 
два крісла з білого верболозу, стелаж з книжками і різними фігурками 
на ньому, на стінах висіли картини. Переставили диван, а під стіною по-
ставили своє власне ліжко!

- Василю Івановичу, давайте сходимо на Заващину, заберемо мої речі, 
бо мені й переодягтись немає в що.

- А, може, завтра? Я так скучив.
- Та ні, сьогодні. Ми до вечора й справимось. А то дивіться, щоб мої 

речі не забрали мене до себе, - засміялася вона.
- Гаразд. Переконала. Але зачекай: ми ж домовились, що ти говориш 

мені «ти» і без «Іванович».
- Добре. Не ображайся. Не виходить у мене.
- Як це не виходить? Я ж твій чоловік, люба моя Ніночко, я Ва-

силь, Василь, ну, Вася.
- Гаразд. Спробую. Ти тільки не звертай уваги, коли я обмовлюсь. 

А зараз пішли.
- Тільки давай щось перекусимо, бо я голодний. 
З’їли якісь бутерброди, запили компотом і пішли. Ніна думала, 

що вже в них дома поїдять, бо знала, що мама обов’язково запро-
сить до столу, що вона й зробила, як тільки переступили поріг і 
привіталися. Вони подякували і не сіли їсти. Ніна зібрала чемодан 
і сумку, а мама дала їм подушки, простирадла, наволочки. Зв’язали 
подушки – ті стали менші, але навантажилися вони добряче. Все 
воно було не таке й важке, але об’ємне.

Тепер Ніна мала в що переодягтись і спати буде на своїй постелі. Ва-
силь зі свого ліжка взяв лише ковдру.

А ввечері вони в саду влаштували собі баню: нагріли багато води і 
помилися в кориті, а потім полоскались, плюхкались, обливались, як 
хотіли. Витерлись, а ось про натільну білизну не подумали. Ніна наки-
нула халат і пішла до матері:

- Мамо, де взяти чисті труси і майку для Васі?
- Хай випере – до ранку висохне. 
Ніні аж заціпило. От-такої! У нього змінних трусів немає?! А, 

може, мати не хоче дати?
Вона мовчки пішла, дістала з чемодана свої трусики, але подумала, що 

вони просто малі на нього, а тому взяла трико-панталони і, сміючись, 
подала їх Василеві.

- Я в таких трусах ще ніколи не ходив.
- А в мене інших немає на тебе.
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Він одягнув її панталони і футболку, яка була трохи замала – та бай-
дуже! Вони обнялись і поцілувались. Потім одягнув свою руду піжаму і 
вони сіли на лавці під жасміном.

Невдовзі з’явився на небі місяць, а вони сиділи, забувши про все на 
світі, упиваючись близькістю і музикою своїх сердець: між ними музика 
була (!), а музика – це найвищий прояв любові. Вони були просто щасливі.

А наступного дня Василь у цих панталонах з’явився на примірку костю-
ма, якого замовив після невдалого катання на човні. Він зовсім забув, який 
на ньому одяг. Майстер заніс у примірочну костюм і звернувся до Василя:

- Роздягайтеся, подивимось, що тут у нас вийшло.
Той роздягнувся, закрійник аж присів від сміху: клієнт стояв перед ним 

у жіночих панталонах, а потім спохватився:
- Ой, чого на світі не буває.
Василь тільки зараз зрозумів, чому той сміявся, і йому стало незручно.
- Та ви не соромтесь. Одягайте брюки, подивимось, де і що треба при-

брати. Потім приміряємо піджак. Все добре. Приходьте ще раз у четвер.
Коли Василь вдома розповідав, як він приміряв костюм, сміху було ба-

гато, а потім все життя вони згадували перші дні свого сімейного життя і 
особливо - Нінині панталони.

Саме у ці дні до них завітав добрий знайомий Василя Івановича, ко-
трий жив у Березоточі. Як згодом Ніна дізналася, там він залишився на 
поселенні після таборів. Тут і дружину свою зустрів, Зінаїду Максимівну. 
Малешик погостив у них і забрав молодих до себе. Вони з дружиною 
жили у невеликій двокімнатній квартирі на території ВІЛАР (дослідна 
станція лікарських рослин). Одну з кімнат господарі на два дні віддали 
молодятам.

У другій половині дня всі пішли на луг, там і пообідали. Все навкру-
ги було зелене і чисте, ніби первозданне. Травиця сама обнімала ноги і 
горнулася до людей. На душі у Ніни було так радісно: цілих два дні вони 
будуть на природі разом у таких щирих людей.

Микола Станіславович, швидко зрозумівши, чим захоплюється моло-
да жінка, розповідав про Блока і Маяковського, про Єсеніна, про їхні 
дискусії у кав’ярнях, де збиралося багато творчої молоді. Там часто бу-
вав і сам оповідач, а розповідав він досить цікаво і дуже багато знав 
напам’ять поезії і цінував її. Він розповідав таке, чого тоді в книж-
ках не можна було прочитати. Сам був високоосвіченою людиною. 
Закінчив Петербурзький університет, філософський факультет. Багато 
читав. За що і загримів у Сибірські табори. Як там йому було, ніколи не 
розповідав. А ось про людей, з якими зводила його доля, говорив охоче. 
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Кілька разів слухав Єсеніна. Але сьогодні він розповідав в основному 
про Блока і його кохання з Менделєєвою, про його хворобу, про те, що 
Блок, як більшість талановитих поетів тієї доби, заважав владі, що його 
не випускали лікуватися за кордон. Що він так і згорів від туберкульозу 
– не треба було саджати за грати, відправляти на лісоповал у Сибір.

Поки Зінаїда Максимівна розкладувала їжу, Ніна відкотилася по 
траві на декілька метрів, а потім швидко-швидко прикотилася по 
цьому трав’яному килимі до Василя, стала на руки і швидко пішла 
колесом навколо всіх присутніх. Спортивний костюм легко облягав 
її струнку фігуру.

- Що то молодість! Що то молодість, - замарено повторював Мико-
ла Станіславович.

Василь був трохи спантеличений невимушеною поведінкою Ніни: він 
не чекав такого від неї, але не міг не милуватися дружиною. Сам він уже 
не зміг би отак запросто піти колесом. А Ніна сміялась – їй було весело 
і вона схопила Василя за руку: побігли наввипередки - хто кого? Йому 
було незручно бігти перед старшими друзями. Він обняв дружину і шеп-
нув їй на вухо:

- Мені незручно, - і вона облишила свою витівку.
Після смачного і ситного обіду - Зінаїда Максимівна навіть борщ і ва-

реники прихопила, пішли у воду, а потім загорали.
Микола Станіславович перебрав на себе всю розмову. Розповів про до-

сягнення ВІЛАРу і його значення, а коли поверталися з річки, повів на 
ділянку, де вирощували женьшень. Побували і на плантаціях лимонника. 

Другого дня пішли в молодий сосновий ліс. Хтось сказав, що там зараз 
багато грибів. І правда, тут були білі і маслюки, дуже схожі на білі, але 
м’якші. І було їх багато, причому великих, схожих на блюдця, перевернуті 
догори дном. Стояли ці блюдця під сосонками, але майже всі були червиві. 
Траплялися й хороші, молоденькі, але за ними треба було мало не повзати 
під молодими соснами, що торкалися своїми лапами землі. 

Захопившись полюванням за дарами лісу, Василь і Ніна лазили 
попід соснами і зрізали найкращі гриби. Час від часу їхні руки торка-
лися одного і того ж боровичка і вони, не піднімаючись, цілувалися 
і вихваляли кожен свої знахідки. А сосни ніби все розуміли і при-
кривали їх від цілого світу, тож їм було так добре тут удвох, що коли 
їх покликали, Василь тихо сказав:

- Не обзивайся, давай ми тут ще трохи побудемо самі. 
Вони й не помічали, що сосни, прикриваючи їх від сторонніх очей, 

кололи їхні руки, ноги – все тіло.
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Увечері Ніна і Зінаїда Максимівна нажарили грибів, відварили молоду 
картоплю, нарізали помідори прямо з грядки – яка ж смачна то була вечеря!

Пізніше вони ночували у Малешиків, коли приїздили до Березоточі 
на етюди. Василь багато малював, а Ніна відпочивала поряд. Часто 
читала йому вірші. 

Тут, в Березоточі, було створено ряд картин: «Літній день на Сулі», 
«На Сулі» («Човен»), «Вербиця у Березоточі», вранішнім сонцем залиті 
глиняні сараї, тини, мальви.

Малешики теж часто гостювали у Семенют. Особливо Микола 
Станіславович. Він став хорошим другом і порадником Ніни. З ним, як 
з батьком, вона ділилась тим, чого нікому б не довірила. Так було аж до 
кінця шістдесятих років, коли Малешику повернули житло в Москві. 
Правда, не те, що конфіскували у тридцяті роки, але дві досить великі 
кімнати, з окремою кухнею і санвузлом повністю влаштовували їх. 
Пізніше в своїх листах Малешик завжди підтримував молоду жінку.

А то ще якось він з Березоточі приїхав у райком партії, а звідти зайшов 
у музей до Василя Івановича і зустрів там молоде подружжя. Трохи по-
говорили, а він і питає:

- Що у вас трапилося? Щось ви, Ніна, не така, як завжди.
Їй не хотілося нічого говорити. Сказала лише, що вони зараз живуть у 

музеї і шукають квартиру.
- А  в чому справа?
- Я б не хотіла про це говорити. Хай іншим разом.
Малешик не наполягав, але в музеї не затримався: поспішив на 

автобус. А насправді пішов до Ірини Сергіївни. Та, як завжди, радо 
привіталася з ним.

- Я зайшов на хвилинку, привітатися з вашою невісткою: вона мені так 
до душі припала, така хороша пара для Василя Івановича знайшлася. 
Вона ще не поїхала в Луганськ?

- Ще не поїхала. Господи, якби вона швидше їхала! Вона кудись за-
брала мого сина, вертихвістка. Вони вже чотири дні не живуть вдома. Їй 
вже треба бути на роботі, а вона крутить тим Василем, як хоче, - Ірина 
Сергіївна на якусь хвильку замовкла. – Був у мене син, а зараз боюсь, 
що у мене його не буде.

- Ірино Сергіївно, що ви таке кажете: він ваш син був  і завжди буде. 
І Ніна пречудова пара йому. Не наговорюйте на своїх дітей. І де ж вони 
зараз? Може, у них щось трапилося, може, їм потрібна допомога? Де 
вони? Може, я їм чим би допоміг??   

- Не знаю.
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- Так що ж ви за мати? Не ображайтеся на мене, але ваш син працює 
в музеї, це ж зовсім недалеко. Невже ви не змогли б до нього сходити і 
довідатися, де вони і як? Що в них сталося?

- Ще не вистачало, щоб я ходила по музеях, щоб я принижувалася 
перед ними.

- Ірино Сергіївно, я вас не впізнаю. Ви ж мати, а мати, як Бог, по-
винна бути милосердною, любов матері все прощає, все покриває. 
Хіба не так? Ви ж така розумна жінка. Я не допитуюсь, що сталося, 
що вони пішли від вас, але мене дивує, що ви не знаєте, де вони і що 
з ними. Доведеться мені їх розшукати.

Мати хотіла перевести розмову на щось інше, та не вийшло. Тут вона 
запропонувала йому чаю.

- Ні, спасибі, я поспішаю на автобус. До вас зайшов на кілька хвилин, хотів 
побачити Ніну перед від’їздом. А тепер ще прийдеться і в музей заходити. 

Матір слова Миколи Станіславовича зачепили за живе, а, може, со-
ром перед людьми взяв гору, бо поборовши неабияку гординю, вона 
пішла в музей і перепросила сина, благаючи повернутись додому. 
Вже ввечері молодята не залишилися тулитися на малесенькому ди-
ванчику в музеї, а пішли додому.

А то якось свекруха бовкнула таке, що Ніна розгубилась і просто оніміла:
- Чого ти прилипла до нього? Він хворий, йому потрібний спокій, а ти 

така кобилиця, що тобі тільки давай і давай.
Знову Ніну від необдуманого кроку врятував Малешик. Він приїхав 

саме тоді, коли Ніна збиралася поїхати в Луганськ і не повертатись. 
Якщо Василь її любить, то приїде до неї.

Микола Станіславович доводив Ніні, що цього робити не слід, що 
це прості материнські ревнощі, бо це її перший син від коханого 
чоловіка і скільки років вони прожили однією сім’єю, скільки мати 
доклала зусиль, щоб вирвати сина з холодних обіймів смерті. Гово-
рив, що у Василя тут цікава робота, що він в кінці кінців любить 
Ніну. Чого тільки він не говорив, щоб переконати дівчину не залиша-
ти Василя Івановича через якісь недоречності. 

- Я з усім цим погоджуюсь. Але як вона може лізти в інтимні стосунки, 
та ще так грубо, ніби я й справді ненаситна кобилиця.

У Ніни покотилися сльози. Цього вона навіть Василеві не сказала, а 
Миколі Станіславовичу вихлюпнула все наболіле.

- Ніночко, не плачте. Це теж материнська ревність. І не здумайте за-
лишати Василя Івановича – це для нього буде смертним вироком. Він 
просто згорить від розпачу, а він дуже хороша людина і так вас любить. 
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Ніночко, ви ж його теж любите, то звідки такі думки: поїду і не повер-
нуся? Вчіться, Ніно, прощати, прощати і любити. І ніколи не пускайте в 
свою душу зневагу і, борони Боже, ненависть. Ви з Василем Івановичем 
така хороша пара. Не робіть необдуманих кроків.

Ніна вибачила свекрусі все, бо любов до її сина була вище за ці 
материнські видумки. Хоча та все одно діставала її всі двадцять п’ять 
років, які жила Ніна на її подвір’ї.

Одного разу невістка повернулася з роботи, а свекруха накрила її 
мокрим рядном:

- Глянь лишень, яку пустку ти зробила у моїй кімнаті. Знайшлася за-
дрипана хазяйка на чуже добро.

Ніна не могла второпати, про що вона:
- Що трапилося?
- Що трапилося? Що трапилося? Ти ніби не знаєш, що трапилося, - і 

вона відчинила двері своєї кімнати. – Полюбуйся. Подобається? Ніколи 
не думала, що будете матір грабувати. 

Там, де раніше стояло трюмо, було пусто. Ніна нічого не відповіла, бо не 
зрозуміла, що трапилося. Вона пішла на свою половину. Тут і побачила в кут-
ку трюмо, а посеред кімнати круглий стіл, що стояв у матері. Не розуміючи, 
схопила трюмо, де й сили взялися, і виставила на кухню, а потім схопила стіл, 
але він був важкий, вона його перекинула на бік і викотила туди ж. Нервів і 
сили її тільки на це й вистачило. Захлинаючись сльозами, вискочила в сад, 
а там сили залишили її (вона була на сьомому місяці вагітності) і вона опи-
нилася на землі. Скільки вона пролежала, не знала, може, хвилину, а, може, 
більше. А коли відкрила очі, над нею схилилася свекруха і поїла водою:

- Заспокойся, заспокойся. Я прошу тебе, заспокойся, - повторювала 
вона. В цей час у двір зайшов Василь.

- Прошу тебе, нічого не говори Василеві, - попросила Ніну, а той 
уже прямував до них.

- Що сталося?
- Нічого не сталося. Ніні стало млосно. Я їй принесла води, - і мати 

швидко пішла, а Ніна і Вася залишились у саду.
- Що з тобою, кохана?
- Мабуть, від спеки погано стало.
Вони зайшли в хату. На кухні - ні трюмо, ні столу, все стояло в 

кімнаті молодих.
Тоді невістка нічого не сказала її синові і мати трохи змінила своє став-

лення до неї. Ніні треба було зрозуміти цю жінку. Зрозуміти, чому вона 
така жорстока і добра одночасно.
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Малешик допоміг і в цьому. Вона, аналізуючи життя свекрухи і 
порівнюючи його з життям своєї матері, почала глибше розуміти їх обох. 
Її мати, щоб захистити свою дитину від наруги і переслідувань у май-
бутньому, вийшла заміж за нелюба і дала його прізвище доньці, хоча 
сама залишилася з прізвищем її батька.

А свекруха, як тигриця, огризалася на всі боки, щоб врятувати синіх 
своїх. Тавро дружини ворога народу, боротьба за життя і кусень хлібу 
для себе і своїх дітей кожного дня, кожної хвилини, думки, як не пусти-
ти хлопців на слизьку дорогу, як вивести їх у люди – збили її доброту, 
лагідність і сховали у самий глухий закуток її надірваного серця. А мати 
Ніни, хоч і за нелюбом, не знала, що таке дружина ворога народу. В 
душі вона теж була знищена, але на людях її не переслідували, як Ірину 
Сергіївну і її дітей. Влада, стративши їхніх коханих, вирвала з їхніх гру-
дей велику любов, велике кохання. 

Мати Ніни зуміла народити ще трьох дітей і полюбити їх, віддати дітям 
нерозтрачені почуття, а біль свого серця стиснути в кулак заради дітей.

У матері Василя замість добрих почуттів з’явилися підозрілість, 
жорстокість і скнарість. Вона прагнула бути справедливою, але по-
своєму. Навіть її любов зараз була жорстока. Вона і дітей своїх лю-
била, а любила їх сильно, але без любові: якось хижо і егоїстично. 
Вона не шукала їм батька, не шукала, щоб хтось захистив їх, сама 
розпростерла крила над ними, і коли в 1944 році до неї приїхав Юхим 
Крупський (він звідкись дізнався, що розстріляли її чоловіка і вона 
живе з синами у Лубнах) і запропонував їй знову стати його дружи-
ною, бо він розуміє, який був телепень і скільки свого часу приніс їй 
горя, що все це давно усвідомив і просить пробачення, та й дітям як 
жити без батька, Ірина Сергіївна і на поріг його не пустила.

- У мене є чоловік, є діти. Їх я люблю понад усе, - була її відповідь. – 
Моїм дітям другий батько не потрібний, ми свого діждемося. А якщо 
хочеш спілкуватися з Сашком, я ні йому, ні тобі не забороняю: він уже 
дорослий і все може вирішувати сам.

Вона чекала свого Івана, хоч добре знала, що це даремно, і жила тільки 
заради дітей. Та страшна  груднева ніч 1937 року вирвала з її серця і лю-
бов, і радість, і доброту – і зробила такою жорстокою.

Хоча тепер вона вже й намагалася переінакшити себе, але не мог-
ла. І збиткувалася над невісткою, як могла, а потім сама себе лаяла 
за це. Це теж був наслідок того, що вона пережила: їй заздрісно було 
дивитися на цю молоду здорову і красиву жінку так чимось схожою 
на її молодість. Стара розуміла, що ця жінка для її сина дорожча за 
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неї, і, може, тому й пригинала її до землі, а та випрямлялась у про-
менях кохання і ставала ще кращою.

А душа Ірини Сергіївни розкривалась, і то не завжди, тільки для двох 
онуків: Андрія, Василевого сина, якого вона дуже любила, незважаючи 
ні на що, і виняньчила його, як власну дитину, і Володиного сина Вані. 
Цьому віддала останні спалахи тепла і любові, а до решти внуків її по-
чуття були невиразні, безликі, якщо не сказати, що до них вона була бай-
дужа. Наталочку – меншу Васину, вона, може, й любила, але заздрість, 
що саме у Ніни, а не в неї є дочка, заважала цій любові, хоча це й була 
єдина її онука – в усіх хлопців від Івана були лише хлопці.

Ніну вона звинувачувала в усьому: і що сина приворожила і забра-
ла у неї, і що він любить тільки її, і що вони ніколи не сваряться, і 
що гроші у неї під подушкою шукала, і що з Василем яблука покрали 
тощо. Навіть коли Ніна віддавала все, що мала, щоб вилікувати Васи-
ля, і це для неї було незрозумілим.   

Після погіршення стану здоров’я Василя в 1961 році вони ледве на-
скребли грошей, щоб відправити його на лікування в П’ятигорськ. Мати 
знала, що вони позичили грошей і в Анатолія. Кишенькових грошей 
у Василя практично не було. Але листи присилав регулярно, причому 
дружині, а матері лише передавав вітання. Мати і тут звинуватила Ніну:

- Тобі написати не забуває, а про матір забув.
А до 8 Березня і дня народження Шевченка Василь прислав дружині 

під костюм капронову манішку і маленьку книжечку «Заповіт» Шев-
ченка мовами світу». Рано вранці перед роботою Ніна хотіла привітати 
матір зі святом 8 Березня, але її вже не було вдома. Невістка поклала на 
ліжко матері скромний подарунок, на який у неї вистачило грошей: пан-
чохи, коробочку з парфумами і альбом для фотографій. А ввечері, коли 
Ніна прийшла з роботи, з приводу цих подарунків зчинився страшний 
скандал – стеля мало не падала від крику свекрухи:

- У нього для матері не знайшлося навіть теплого слова, а тобі, 
шльондрі, знайшов за що подарунок прислати.

- Та який же це подарунок, - хоча в душі Ніна була безмежно вдячна, бо 
розуміла, що це він собі відмовив у останній копійці. - Я вам і то кращий 
подарунок приготувала.

О! Краще б вона цього не говорила! Скільки гидоти мати вилила на її голо-
ву! Договорилася до того, що Ніна, ніби проститутці, подарувала їй парфуми.

- Мамо, хіба вам ніхто не дарував їх?
- Ні!
- Навіть чоловік?
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- Навіть чоловік! 
З її вуст продовжувала литися гидота. Яка ж то сила - материнської 

ревнощі! А коли заморилася, свекруха лягла в ліжко, а Ніна стала на 
дверях її кімнати і запропонувала:

- Давайте поговоримо спокійно. За що ви так мене не любите?
- А за що тебе любити? – Мати аж підскочила з ліжка і сіла. – За 

те, що ти забрала у мене сина? За те, що він носиться з тобою, як з 
незвичайною дорогоцінністю, а мене  й не помічає, ніби я й не мати 
йому, а якийсь ворог.

- Мамо, що ви таке говорите? Він ваш син і ви його мати, а я лише 
дружина. Вам би радіти, що діти живуть дружно, а ви весь час зли-
теся, ніби хочете, щоб ваш син сварився зі мною. А за що? І що, це 
було б вам у радість?

- Може, і в радість, - не знала, як допекти невістці.
- Мамо, я можу лише поспівчувати вам і пожаліти, що у вас накопило-

ся стільки зла в душі.
Через кілька днів Ніна прибирала і знайшла на гардеробі свій подарунок 

свекрусі. Їй було до сліз образливо, і не так за себе, як за матір, що вона 
все життя була обділена увагою, що їй ніхто не дарував квітів, не дарував 
парфумів, що вона так і не зрозуміла, що невістка дарувала це їй від щиро-
го серця. Тоді вона нічого не сказала свекрусі, але й подарунків їй більше 
не робила. Лише сказала Василеві, щоб не обділяв матір увагою.

Свекруха ніколи Ніну не називала Ніночкою. І тій було образливо, 
коли Володя, одружившись вдруге, привіз Тамілу. Мати у розмовах з 
Ніною називала її тільки Тамілочкою, а їх обох - голуб’ятами. Щоправ-
да, це тривало недовго. Тамілі теж добряче перепадало на горіхи. Єдине 
– Таміла на неї мало зважала і ставила на своє місце тим же способом: 
образа за образу.

Якось років за два перед смертю свекрухи Ніна, як завжди, прийшла 
її провідати, бо та вже більше лежала. Того дня вона теж була в ліжку. 
Правда, сіла і попросила:

- Ніночко, іди сядь біля мене. 
Ніна взяла стілець і сіла біля матері. 
– Я, дитино моя, дуже винна перед тобою. Я бачила і розуміла, як ти 

любиш Васю, а він тебе, а мені це чомусь було образливо, і я всю свою 
дурну образу виливала на тебе. Прости мене, моя доню.

У Ніни перехопило дух, її душили сльози, вона не розуміла, то сльози 
нової образи чи радості, що нарешті мати таки признала її своєю дити-
ною. Ні, це була радість, це була її перемога! Це була перемога її доброти.
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- Мамо, мені немає чого вам прощати, бо я ніколи зла не пам’ятаю, - 
може й скривила душею, але й сама повірила в це. І сльози вдячності 
покотились з її очей і стало так легко на душі, як ніколи. Мати вперше 
за двадцять п’ять років подивилася на неї ласкаво і потяглася руками і 
всім тілом до Ніночки. І вони сиділи так хвилин десять, хоча для Ніни ці 
хвилини здалися вічністю. А могли ж так жити все життя. 

    

Але все це було через багато-багато років, а тоді, в серпні 1958 року 
Ніні треба було їхати в Луганськ на роботу, бо вона відпрацювала там за 
призначенням лише два роки, а треба – три.

Ніна була майже спокійна, а Василь в ці дні не знав спокою ні вдома, 
ні на роботі. Коли ж вони попрощались на вокзалі, Ніна знала, що приїде 
до нього, чого б це їй не коштувало. Вона їхала тільки забрати свої речі 
і написати заяву на звільнення.

Василь же дивився на неї, ніби востаннє бачив, його душу огорнув 
розпач, що, здавалося, виходу з нього не буде.

Вдома він закрився в своєму кабінеті, в голові роїлися різні думки. А 
тут ще й мати підлила масла у вогонь:

- Ти думаєш, вона до тебе повернеться? Чекай! Ти думав, що робив? 
На що ти надієшся?

- Мамо, вона обов’язково повернеться, - більше собі, ніж для 
матері, сказав він.

- Чекай!
- І чекатиму. А ні, то поїду до неї. Я з нею прожив всього кілька тижнів, 

а мені здається, що я все життя був лише з нею і буду лише з нею.
- Уже зрілий муж, а говориш... - вона не скінчила, бо він крикнув:
- Мамо, годі! Залиш мене.
- Ну то чекай! Чекай. 
Він не міг заснути до ранку. На роботі не знаходив собі місця. Куди не 

гляне – всюди її образ.

     

Коли в Луганську Ніна сказала директору і завучу, що хоче звільнитися 
з роботи, вони в один голос: ні, ні, ні!

Вона пішла в облвно, але і там сказали те ж саме, бо подзвонили в школу, 
чи можна її звільнити, а звідти відповіли «ні» - не вистачає спеціалістів.
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Ніна не знала, що робити. Прийшла додому і розплакалась. Тьотя Поля 
і Фрося заспокоювали її, як могли:

- Яке вони мають право не відпускати? – сердито говорила тьотя Поля. 
– Ти вийшла заміж і повинна жити з чоловіком.

Ніні було соромно сказати, що вийти заміж вона вийшла, але 
документів про шлюб немає. Вона щодня ходила на роботу і щодня про-
сила директора звільнити її:

- Ні, ви же знаєте, що у нас дефектологів майже немає, - Ніна працю-
вала в школі глухонімих. – Та й якби ми були повністю укомплектовані 
спеціалістами, я б вас не відпустив.

Майже кожного дня вона одержувала телеграми від Василя: «Люблю. 
Чекаю. Василь», «Скучив, цілую. Василь», «Дуже скучив. Василь». А 
потім послав телеграму на ім’я директора школи і в облвно з прохан-
ням відпустити його дружину з роботи. Умудрився відправити в облвно 
телеграму від імені Лубенського райвно відпустити Корженко Ніну 
Семенівну на роботу в Лубни.

Та ніякі телеграми не допомогли: по закону вона повинна відпрацювати 
ще рік. Тож Василь вирішив сам їхати в Луганськ. Але Ніна раніше 
вирішила всі проблеми раз і назавжди: склала всі свої речі, зайшла в 
школу, попрощалась з колегами – всі вони були на її боці, залишила на 
столі в директора заяву, зайшла на телеграф, відправила на музей теле-
граму, що буде в Лубнах автобусом завтра о 14 годині.

А наступного дня тьотя Поля, Фрося і Віктор провели її на автовокзал, 
де вона сіла в автобус Луганськ – Київ, попрощавшись з небайдужими 
їй людьми і вже в другій половині дня вийшла на лубенську землю з 
мішком книжок і великою валізою.

До автобусу, перетинаючи дорогу, йшли двоє високих молодих лю-
дей: Володя, якого вона бачила вперше, а за ним Василь з радісною 
усмішкою. Вони обнялися.

- Познайомся. Це – мій брат Володя, - перед нею стояв дуже красивий, 
як їй здалося, молодий хлопець з відкритим лицем, добрими голубими 
очима і красивим хвилястим волоссям.

- Ніна.
- Дуже приємно.
- Мені теж, - вона звернула увагу на його виразні сіро-голубі очі, 

точнісінько, як у Василя, високий лоб, струнку фігуру юнака обляга-
ла біла сорочка в темну ледь помітну смужечку, короткі рукава якої 
відкривала красивої форми руки. Брати були дуже схожі і не схожі во-
дночас. Треба віддати належне: Володимир був красивіший – молодість 
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брала своє; на її боці були всі плюси. Але погляд її був зосереджений на 
Василеві, який раз у раз звертався до неї:

- Ну що, тебе відпустили? Допомогли-таки мої телеграми? – Ніна 
розсміялася.

- Нічого твої телеграми не допомогли. Я зібрала свої пожитки і поїхала: 
нехай самі вирішують, як зі мною бути. Я два роки відпрацювала, а один 
вже якось відпрацюю в Лубнах.

- А ти хоробра дівчина. Не боїшся, що тебе судитимуть?
- Не судитимуть: до мене добре ставились всі в школі і директор завж-

ди цінував, іншим ставив у приклад. А ти що, не радий, що я приїхала? 
Чого мене судом лякаєш? Ти думав, що здихався мене? Що я не повер-
нуся? То я зараз же від’їду назад.

- Та ти що?! Я не міг дочекатись і завтра був би у тебе.   

Через кілька днів Ніна вже працювала в Лубенському спецдитбудин-
ку, де раніше трудився Василь. Дні збігали за днями. Весь вільний час 
вони були разом і кожен не міг дочекатися кінця робочого дня. Ніна 
закінчувала роботу пізно ввечері. Василь приходив до неї і чекав, коли 
скінчиться її зміна.

Кожного дня вони йшли темними вулицями, та це лише придавало ро-
мантики у ці вечерні прогулянки. 

А наприкінці серпня 1958 року Василь зустрів дружину дуже на-
пружений і заклопотаний, чомусь не дивився їй в очі. Він думав, як 
сказати Ніні, що до нього в музей приходила Лідія з сином і просила 
купити синові шкільну форму і черевики, а пізніше - пальто на зиму. 
Василь нервував, він не знав, як зреагує на це Ніна. Він розумів, що 
це для них зараз складно: він за останній час витратив усі свої збере-
ження. Якщо в них і є яка копійка, то це не його гроші, це Ніна при-
несла їх у сім’ю. Він сам винен: треба було все це передбачити. Вия-
вилося, що аліментів недостатньо. Багато різних думок пробігло, але 
найтривожніша: як все це сприйме Ніна. Чи не злякає це її? І зараз 
замість вже звичного поцілунку він сказав з надривом:

- До мене у музей приходила Лідія зі Славком. Він іде в перший клас 
і вона просить, та яке там просить, вимагає, щоб я купив синові одяг і 
взуття, - а сам не може підняти очей на дружину.

- Піди і купи. Ти на те й батько.
- Ніно, а ти не будеш ображатись?
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- З якого дива? Це ж твоє дитя! Хіба хлопчик у чомусь винен? 
Василь пильно подивився на Ніну. Ні, вона говорила спокійно і серйозно.
- Мені здалося, що Лідія все це робить, щоб якось мені насолити, 

та й тобі також. Скільки часу я був непотрібний синові – так вона за-
явила, коли я просив привести його, щоб я міг з ним хоча б погуляти, 
поспілкуватися, а це знадобився. - Він пригорнув Ніну. – А ти в мене 
мудра. Я, правду сказати, боявся тобі про це говорити.

- Ну й даремно. Це було б нечесно. А я б дуже не хотіла, щоб між нами 
були будь-які таємниці, чого б вони не стосувалися. Всі таємниці, які 
були у нас, нехай залишаються в минулому.

- Але ж у нас немає грошей.
- Так, великих грошей у нас немає, але купити хлопцеві одяг і 

взуття вистачить.
- Так це ж твої гроші!
- Заспокойся. І зарубай на своєму довгому носі: віднині немає твої чи 

мої, а є наші. Зрозумів? У мене немає нічого мого – все воно твоє, і ду-
маю, що і в тебе вже немає нічого твого – все воно моє. Значить, наше. 
Твій клопіт – мій клопіт, а мій – твій. Домовилися? Чи, може, ти проти? 

Замість відповіді він цілував її вуста, очі, руки.

     

Тим часом у місті перемивали їхні кісточки. Особливо всіх «турбува-
ло» і обурювало, що молода і красива дівчина пішла заміж за такого ста-
рого. Не інакше, якусь вигоду переслідує: він не бідний, у нього, видно, 
гроші водяться. І на роботі в Ніни довгенько про це судачили за спиною, 
а Марія Павлівна, завскладом, запитала прямо:

- Ніно Семенівно, ви з Василем Івановичем (вона його давно знала по 
роботі) не розписані?

- Ні, - відповіла жінка.
- Я давно його знаю. Він людина непогана, але чому ви з ним зв’язалися? 

Він же дід проти вас.
Ніна не стала з нею далі говорити. А потім довідалася, що це тітка 

Володі, і що це вона і в бухгалтерії сказала, що Ніна Семенівна 
переслідує матеріальну вигоду в стосунках з Семенютою, бо не може 
бути, щоб вона його любила.
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Якось у двері постукали. Ніна відкрила. На порозі стояв хлопчик, 
який подав їй записку і зник. Вона прочитала і сором ударив у саме сер-
це: мама просить прийти до неї. Гарна ж вона дочка – вже більше двох 
тижнів не була в матері.

Вона швидко зібралась і, сказавши свекрусі, що йде на Заващину, 
пішла. Хвилин за двадцять була у матері. А там Володя миє двійні вікна: 
вставляє їх у великій кімнаті, а мама сидить за столом і ріже папір на 
смужечки, щоб заклеїти ті вікна. вони про щось говорили, але, коли Ніна 
зайшла, замовкли.

- Доброго дня, Нінок.
- Доброго, Володю. Що, допомагаєш вставити вікна на зиму?
- А чого ж час гаяти? Хоча б якась користь від мене. - Він трохи по-

мовчав, а тоді: 
- А тебе можна привітати?
- Можна, - але їй було неприємно, що мама влаштувала їм побачення. 

На що вона надіється?
- То вітаю, Нінок. Бажаю щастя, бажаю бути такою, якою ти була завжди.
- Спасибі. Та я не сподівалася тебе тут зустріти.
- Чому? Хто мені заборонить провідати твою маму?
- Мамо, а ти що хотіла, що покликала? – але мама нечутно кудись вийшла.
Володя вставив друге вікно, закріпив його цвяхами.
- Нінок, а подай-но папір, а я заклею, щоб не дуло взимку.
Та вона помітила, що не вікна були в центрі уваги Володі. Він дивив-

ся на дівчину, таку близьку і рідну, як сестра, ні, навіть ближчу: вона 
була життєрадісна і щаслива і ніби соромилася свого щастя перед ним. 
Невже і правда вона така щаслива? А, може, це вона вдає себе такою 
переді мною? Ні, вона не здатна на таке. Вона справді щаслива. Чи ні? А 
хіба ти міг зробити її такою щасливою? Дивись, вона вся аж світиться. 
Чекай, а я ж її такою вже бачив. Бачив! – стукотіло чи то в голові, чи 
то в серці Володимира. І він чітко побачив, як вони бігли один одному 
назустріч на Володимирській гірці, коли він з Клайпеди приїхав до неї 
в Київ. Такі ж широко відкриті щасливі очі. Тоді їхні серця калатали 
в грудях від бігу і від радості зустрічі. А, може, це до нього знову за-
сяяли її очі? Боже, як легко втратити і як важко віднайти загублене. 
Майже неможливо. І що я знайшов у тій Лілі? З Ніною у нас стільки 
спільного! Але ж мене завжди насторожувала якась її холодність. Так, 
вона мене ніколи не любила, а мала за друга, якому можна поплака-
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тись, якщо якась неприємність. Та ні, що ти таке вигадуєш. Ти сам 
винен. Не буде ж дівчина, та ще така, як Ніна, вішатися тобі на шию.

Він доклеїв останню смужку, а коли брав її з рук Ніни, руки їхні 
зустрілись і його вдарила якась хвиля тепла. І раптом пригадав їхню 
останню зустріч. Ні, ця дівчина любила мене. Це я винен, що в неї по-
тухли очі при прощанні в Луганську. Я ж тоді відчув крижаний холод, 
що пробіг між нами, бо вона проникла у мою душу і прочитала, що в 
мене хтось є, хоча й нічого не сказала з цього приводу.

Але ж вона завжди навіть на відстані відчувала, коли в мене були не-
гаразди, коли я хворів, коли був щасливий. Яке їй це вдавалось, я не 
довідаюся ніколи. А тоді ми стояли так близько, і вона відчула, що 
ми вже далекі і чужі. А ти ж був нещирий з нею. Та ні, ти просто не 
розібрався в собі. Ти просто думав, що Ніна чекатиме тебе все життя. 
Який же ти дурень! А ти її любив?! Якби любив, то не зв’язувався з цією 
Лілією, - при цій думці він зіскочив зі стільця, на якому стояв.

- Уже все й закінчили? – поцікавилася мама. – Спасибі, Володя, що 
допоміг. Може пообідаємо? У мене все готове.

- Я не голодний. Може, Ніна.
- Я теж не голодна та й часу немає, мені на роботу треба.
- То я тебе проведу, можна?
- Можна.
- До побачення, тьотя Варя.
- Заходь, синку. Я завжди рада тебе бачити.
- Мамо, ми в середу прийдемо до тебе. А зараз до побачення, - вона 

обняла матір.
Вже на вулиці Ніна запитала:
- Ти у відпустку приїхав?
- У відпустку. Але, як бачиш, спізнився.
- Куди спізнився?
- А ти що, не розумієш?
- Володя, облиш. Ці балачки ні тобі, ні мені непотрібні. Я все зрозуміла 

вже давно. Ти ж знаєш, що мені не треба нічого говорити, дай глянути в 
очі. Очі ніколи не брешуть.

Кілька хвилин ішли мовчки.
- Нінок, ти щаслива?
- Щаслива. Ти знаєш, я й не думала, що саме така мене чекає доля. 

Хоча б тільки не зурочити: я в щасті купаюсь. А ти щасливий?
- Я, Нінок, не знаю, що таке щастя. Інколи мені здається, що щасли-

вий, а інколи, що мені ніколи не бачити щастя.
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Він взяв її за руку. Так вони йшли хвилин п’ять. Потім Ніна 
повільно звільнила свою руку. Вони дійшли до вулиці, де зараз 
жила Ніна. На розі зупинилися.

- Нінок, а як ти розумієш щастя? Що це таке?
- Щастя, Володя, я думаю, це коли ти потрібний, коли в унісон б’ються 

серця, коли слів не треба, коли тепло огортає душу тільки від думки про 
кохану людину, коли йдеш по життю рука в руці, коли все навпіл, коли 
немає це моє, а це твоє, а є лише наше. Це коли тебе оточує увага і лю-
бов. Таке моє розуміння щастя.

- Так...
- Далі не треба мене проводжати, - вона розвернулась і вдарила 

його по щоці.
- А це тобі спасибі за все і за сьогоднішню зустріч.
І дуже швидко пішла від нього. Її образило, що він ось так знову з’явився 

в її житті. Але на диво вона не відчула до нього анічогісінько. Серце й не 
стрепенулося, коли його побачила. Ні, таки вона його не любила, а, може, 
стомилася так любити? Тоді для чого ж ти його вдарила? – заскребло в 
душі. Хоча вона й хвилину тому не думала цього робити. Будь перед со-
бою чесною. Ні, таки не любила, бо не дозволила б собі зустрічатися з 
іншими і не відчувала б себе щасливою з Василем. І зараз він здався жінці 
зовсім непримітним, якимось спустошеним і маленьким.

Вона зайшла у свій двір. Назустріч вийшов Вася. Вона кинулась до 
нього, ніби птаха у своє гніздо, зарившись головою до його грудей – тут 
так затишно, так спокійно. Вона підняла очі у його очі. Ні, ні на кого 
вона його не проміняє. Це її доля, її любов, її щастя.

- Що там у мами?
- Як завжди. Нічого особливого. Вона мене трохи налякала, а насправді 

скучила. Треба піти до неї в середу. Сходимо?
- Як скажеш… Я пообідав. Ти будеш обідати? А то можемо піти разом, 

я тебе ще й на роботу встигну провести.
- Добре, пішли. Я не хочу їсти, - їй зараз не хотілося з ним розлучатися.
- Мамо, - крикнув Василь у сад, - ми пішли, дивися до хати.
Він провів Ніну до парку. Ніна тулилась до його плеча: він нього йшла 

якась сила, що наповнювало її впевненістю.
- У нас ще є хвилин десять-п’ятнадцять. Давай посидимо ось тут се-

ред квітів, - вони опустилися на лавку біля останньої клумби. Запах 
петуній п’янив, не дивлячись на те, що вже була осінь. Ніна дивилася на 
чоловіка і думала, чи розповідати йому про сьогоднішню зустріч, чи ні. 
Ні, не треба його тривожити. Що та зустріч?
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А о десятій вечора Василь уже був у дитбудинку. Його дружина сиділа 
біля дверей у спальні хлопчиків і розповідала на ніч казку. Двері всіх 
її спалень були відчинені, бо діти і там слухали пригоди Котигорошка, 
які вона своєю уявою так урізноманітнила і драматизувала, що діти не 
хотіли її відпускати. Але з’явилась нічна няня і Ніна передала дітей їй.

     

Темна, вже прохолодна ніч зустріла подружжя на вулиці. Вони йшли 
тісно притулившись одне до одного. Того дня Ніна працювала з сьомої 
ранку до десятої вечора. Зморилась і їй було так затишно йти, поклав-
ши голову на його плече, а він рукою зігрівав її плечі. Вона розповідала 
Василеві, що сталося цього дня у неї на роботі. Сиділа у кімнаті, стар-
ша підгрупа виконувала домашнє завдання, а менших дітей вона вранці 
відправила в школу. Все йшло добре, але близько десятої години в групу 
зайшов Дмитро Гнатович, завуч дитбудинку:

- Ніно Семенівно, я побуду в вашій групі, а ви, будь ласка, ідіть в школу. 
Там щось трапилося з Марією Ярошенко, подзвонили, що їй дуже погано. 

Я пішла забирати дівчинку, щоб відвезти у медпункт. Іду і тут поруч 
з’являється Андрій, що працює у пошивному цеху: шиє з братом шапки. 
Я поспішаю, а він щось мені прагне сказати.

- Куди ви так поспішаєте?
- Щось трапилося з Марійкою в школі, треба її негайно до лікаря.
- От і добре, я теж в тому напрямку – хочу купити цигарки.
Іду назад з дівчинкою, а він стоїть біля воріт школи. 
- От і назад підемо разом. – Смішний такий. А в Марійки зно-

ву запалення легень. У неї це так часто трапляється. Мені навіть 
здається, що у неї хворі легені. А дівчинка хороша, хазяйновита, 
охайна. Положили її в ізолятор.

- Так і в мене все починалося: запалення за запаленням, а 
закінчилося туберкульозом.

- Її в наш час вилікують. Я говорила з нашим лікарем: її відправлять 
у тубсанаторій.

Прийшли додому. Ніні ні вечеряти не хотілось, ні митися. Вона спо-
лоснула ноги і пішла спати – так за день набігалася.

Та з Андрієм їй довелося скоро йти «по дорозі» до самого базару. А то 
з’явився у дитбудинку пізно ввечері, саме коли Ніна збиралася додому. 
Василь чомусь не прийшов, тож Андрій пішов за нею.

- Вам знову зі мною по дорозі? А чого це ви так пізно у дитбудинку?
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- Дошивав замовлення для одного райкомівця, - кілька хвилин мовчали.
- А ви, Ніно Семенівно, мені подобаєтесь.
- Дуже приємно.
- Правда? – він схопив її за руку. – Значить, значить...
- У чому справа? – Ніна смикнула руку. – Що ви собі дозволяєте? – Він 

не відпускав руку. – Що вам потрібно?
- Ви мені подобаєтеся, - вона нарешті второпала, про що він.
- Я заміжня жінка. Так що ви спізнилися.
- Ніяка ви не заміжня і я нікуди не спізнився.
- Послухайте, - вона з силою висмикнула руку, - відчепіться від мене. 

Я не бажаю з вами говорити, - і вона що було сили побігла від нього…
«І чому Вася не прийшов» - било в скронях. Прислухалася: за нею 

ніхто не женеться. Вона спинила біг і подумала: «І правда: засватана 
дівка – краща інших». І згадала, що й лікар дитбудинку все передає 
їй вітання від якогось рентгенолога з поліклініки. Останній раз, коли 
Марійку поклали в ізолятор, Ніна аж розсердилася:

- Що ви до мене причепилися зі своїм рентгенологом? Я його не 
знаю і взагалі ніякого рентгенолога ніколи не знала. Для чого ви 
мені голову морочите?

- Так таки й не знаєте? А він вас прекрасно знає і кожного дня 
спостерігає, як ви йдете на роботу.

Ніна розсміялася.
- Ну і що? Я все одно ніякого рентгенолога не знаю. Та й знати не хочу.
Це вже пізніше Ніна дізналася, що то був Федір. Він просто 

перекваліфікувався з зубного лікаря на рентгенолога. А тоді вона й гад-
ки не мала, хто б це міг бути. Тільки думала, що це за напасть така.

І тільки на своїй вулиці вона заспокоїлась і тут її зустрів Василь.
- Я думав, що ти тільки з парку вийшла і я тебе там зустріну, а ти вже вдома.
- Дома, дома, - якось невдоволено повторила Ніна. – Чому ти 

раніше не вийшов? За мною ув’язався той примурок, Андрій. Мені 
довелося бігти від нього.

- Що?
- А що чуєш.
- Він що, хоче, щоб я йому пику набив.
- Та багато честі для нього. Не вартий він цього. Уявляєш, він вбив собі 

в голову таку дурницю: я йому подобаюся. Мені ще тільки не вистачало 
такого залицяльника.

- Пробач. Буду знову забирати тебе з дитбудинку, а не зустрічати, - він 
обняв Ніну і вони зайшли у свій двір.
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І вже числа п’ятнадцятого вересня Ніна отримала з Луганська трудо-
ву книжку, де вказувалося, що її перевели на роботу в іншу область і 
прислали понад тисячу карбованців розрахунку за серпень, хоча вона в 
серпні працювала вже в Лубнах.

- Бачиш, я ж говорила, що все буде добре. А ти мене судом лякав, 
- показала Василеві свою трудову книжку. - Ще й грошей прислали. 
Так що ми знову багаті.

     

Осінь потроху скидала своє золотаве вбрання. Вони вже кілька разів 
ходили малювати. Ніні дуже сподобався невеличкий етюд, який вони 
писали біля Бродовського лісу. Жовтогаряче, жовте і бурувате листя 
дерев та верболозу, тиха прозора вода, зелена отава попід кущами – 
все було таке близьке до натури, що Ніна ходила навколо нього і лю-
бувалася роботою. Василь це помітив, перевернув роботу і написав: 
«Моїй любій. Василь.».

- Вона твоя, - чоловік протягнув етюд дружині.
- Спасибі, але ж вона мокра.
Василь поставив роботу в етюдник, а дружину обдарував поцілунком.
Цієї осені вони разом писали і картину «Рання осінь на Сулі». Писав-

то, звичайно, Василь, але поряд була і Ніна, бо з нею, як він стверджу-
вав, у нього виходили найкращі роботи.

А в грудні вона відчула, що вагітна.
- Люба моя, рідна, як це добре! Але зауваж, я б все одно жив лише 

з тобою, якби і не було у нас дітей. Але це так добро, що нас з’єднує 
ще одне життя, життя, що народиться з нашої любові. Боже, як я 
тебе люблю! Люблю і цю крихітку. Де воно тут? – він ніжно тор-
кнувся її живота і погладив його.

- А його ніби й немає тут.
- Є, є. Я вже була у лікаря.
- То нехай швидше росте. - Він вухом притулився до її живота, але 

нічого не чув, підняв на дружину очі. – Тут нікого не чути. А як назвемо?
- Давай, якщо хлопчик – Андрій, якщо дівчинка – Наташа, як у 

Толстого: Андрій Болконський і Наташа Ростова. Мені так подоба-
ються ці герої. Ти згоден?

- Згоден. Я на все згоден, якби тобі подобалось, - його ласки захопи-
ли її в свій полон. Вона не встигала від них відбиватись, хоч їй було 
дуже приємно від його дотиків.
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У червні 1959 року Ніна пішла в декрет, сама визначила дату зачаття, 
а потім точно 6 серпня народила хлопчика.

В цей час Василь весь вільний час проводив з дружиною. Ходили гу-
ляли, часто були на етюдах. Василь готувався до виставки в Полтаві і 
завершення ремонту в музеї. Саме в ці дні він написав перший портрет 
дружини «Нінка в червоному светрі». А в один з вихідних вони подали-
ся малювати до Лисої гори.

Стояв чудовий літній день. Вода в Сулі була тепла-тепла. Недалеко від 
повороту річки вони перебрели на протилежний берег: там був гарний 
пісок і пологий берег і - нікого навколо. Живіт у Ніни вже було добре 
видно, особливо, коли вона лежала горілиць. А зараз вони лежали поряд 
і обсипалися теплим піском. Тут було так затишно і тепло, приємно душі 
і тілу. Скупнуться - і на сонечко, скупнуться - і на сонечко.

Василь навіть не малював – чекав якоїсь особливої миті чи то осо-
бливого освітлення, чи якогось настрою в природі, щоб воно вдарило 
по струнах його душі. Раптом налетів вітер, з-за лісу показалася темна 
хмара. Пішов дощ. Василь встиг сховати всі пожитки під надувний ма-
трац, спустивши його, а самі залізли в річку і присіли в цьому ласкавому 
теплі – лише голови виднілися над водою.

Мимо хтось пропливав на човні:
- Ти дивись, ми мокрі до нитки, а вони, молодці, до самих кісточок.
- Так чи сухі вони чи мокрі, - сміялись з човна.
Та човен швидко проплив мимо цієї цікавої парочки і зник за очерета-

ми. Вони знову лише вдвох! Як вони любили ці хвилини «самотності».
Над лісом шарахнув грім, дощ полив, як з ринви. Вони час від часу з голо-

вою ховалися від холодної зливи в Сулу. Та дощ був короткочасний. Хмару, 
що пролилася зливою, швидко віднесло вітром на Солоницю, а над ними 
знову засяяло сонце, пронизуючи своїм промінням все навколо і запалюю-
чи діаманти, топази, рубіни у кришталевих краплинах на листі і траві.

Вони піднялися з води, але тут же в неї і опустилися: їм здалося холодно. 
Василь трохи поплавав, а Ніна побовталася біля берега, спостерігаючи 
за верховодами, що пропливали біля ніг, то за пуголовком, що плив про-
ти течії. Нарешті, обоє захотіли їсти. Ніна вийшла з води, зняла матрац, 
поклала сухим до верху, постелила рушник, куди виклала їжу.

- Вася, виходь уже з води, я хочу їсти.
- Я теж, - він, радісно збуджений плаванням, вийшов, весь у воді, 

обняв дружину.
- Кабаська, ти ж мокрий, - відбивалася вона.
- А ти суха? – він розсміявся і знову всю її зробив мокрою.
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- Я вже була суха, - вона нарочито надула губи, а він їх поцілував.
- Що ти тут розклала? О! Помідорчики, огірочки, і сальце і ко-

коньки! Ось послухай, я тобі анекдот розкажу про коконьки. Чи, 
скоріше, бувальщину.  

Одні мої знайомі жили в комунальній квартирі. Жінка з чоловіком 
милися у ванній кімнаті, а потім вона вийшла за чимось в квартиру, 
а чоловік лишився митися. Через кілька хвилин вона повернулась і, 
нічого не підозрюючи, протягла до чоловіка руки: «А де тут мої ко-
коньки?» А коли побачила володаря тих коконьок, мало не впала, 
опам’ятавшись, прожогом кинулась у свою квартиру, заливаючись 
слізьми сорому. Чоловік здивовано дивиться на неї: «Ти чого?» А та ще 
дужче реве. Вона не могла підняти очі на чоловіка. Коли ж розповіла 
йому, що сталося, він розсміявся, але жінці було не до сміху. І через 
деякий час вони переїхали на іншу квартиру.

- Чого тільки не трапляється у тих комуналках. На першому курсі я 
жила на квартирі в комуналці. Ми з Галкою завжди ходили митися до 
лазні, а то вирішили зробити це вдома. Тільки роздяглися і стали під 
душ, як у двері почав рватись п’яний сусід та так настирливо, що мало 
двері не висадив. Добре, що наша хазяйка почула. 

Давай краще їсти. Такий апетит. Чуєш, як смачно хрумтять огірочки…
- Правда, я купив смачне сало? А? Хоча ти й говорила, що я не зможу 

вибрати. Бачиш, я у тебе ще й хазяїн непоганий.
- А при чому тут хазяїн? Скажи спасибі, що тобі просто поталанило. 

Сало і справді смачне, м’яке і пахуче. 
 Вони уплітали все підряд, аж за вухами лящало, так зголодніли на 

воді і свіжому повітрі.
А сонечко і вітерець підсушили листя і траву – пора малювати. Ва-

силь став біля самої води і почав малювати берег, на якому лежала Ніна: 
пісок, що спустився у воду, кущі, кілька молодих осичок. Він хотів зо-
бразити тут Ніну. Вона ж не хотіла, щоб він малював її в такому вигляді. 
Та коли заснула, вмостившись на матраці, Василь таки примудрився на-
малювати її на цій піщаній косі. Правда, впізнати, що це саме Ніна,  було 
неможливо, але, що то вагітна жінка, було очевидно.

Василь намагався якнайбільше часу бути з дружиною на природі, а 
природа для нього – це Сула з її вербами, корчами, з її берегами і луками. 
Скільки стежок тут вони стоптали! Скільки каш і юшок зварили!

А в музеї робив вітрини для експозицій, діорами у природному відділі. 
Зробив на все вікно по ширині акваріум, біля якого завжди хтось зупи-
нявся, найчастіше - діти. Та одного дня від сонячного проміння тріснуло 
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це музейне диво, заливши весь відділ природи. Ото було клопоту! Та 
від акваріуму він не відмовився. Тільки тепер від вулиці поставив якесь 
особливе скло і всі водорості Сули росли в ньому і рибки плавали між 
викладеним на дні камінням.

Вхід у музей прикрашали дві спіерські баби. Між знайомими ходив 
анекдот: Запитайте, хто в Лубнах не п’є? – Оті спіерські баби, що стоять 
сторожами біля музею, і їхній директор.

Нарешті, встановили водяне опалення, але воно погано гріло. Дирек-
тор знайшов майстрів. Вони поставили батареї всередині тямки шатром 
і напряму вивели тягу. Саме того вечора майстри закінчували роботу. 
Разом з ними працював і Василь Іванович. Ще вдень пішов дощ. Ніна 
сиділа вдома і думала, як її Василь буде по дощу йти додому? Він же 
застудиться. А їй не сьогодні-завтра народжувати. І вона зібрала йому 
одяг, бо він був у одній сорочці з короткими рукавами, гумові чоботи і 
все склала в вузол, парасольки у них не було. Накинула якусь накидку і 
понесла в музей все це добро, рятувати чоловіка від дощу. 

- Ніночка, для чого ти все це тягла? Я ж не глиняний! Ну, пішли, хо-
роша моя. Спасибі, - він співчутливо подивився на її надзвичайно ве-
ликий живіт, - ось хлопці закінчать і ми підемо додому, а поки що піди 
у кабінет, посидь там, бо без мене вони й до ранку будуть закінчувати. 

- Ні, Василю Івановичу, тут уже небагато. Ідіть мийтеся. Ми самі 
закінчимо, а краще – завтра, бо сьогодні все одно запалювати не можна, 
все мокре. Завтра після роботи ми прийдемо і все закінчимо. Для чого 
тут мучити вашу дружину?

Василь погодився з майстрами, пішов у двір, обмився під колонкою 
від глини. Зайшов у музей, скинув робочу робу і переодягнувся в чисте, 
а зверху накинув старий плащ, принесений дружиною, взувся у гумові 
чоботи.

Василь з дружиною пішли додому. Тільки вийшли з музею, Ніна 
присіла. І доки дійшли додому, це повторилося ще разів чотири.

- Ти що, сечогінне випила?
- Та ні.
Не встигли зайти до хати, як вона знову вийшла на двір. Коли ж по-

вернулася, свекруха якось по-особливому оглянула невістку, а коли та 
пішла до себе, Василь запитав матір:

- Що ви їли чи пили таке сечогінне?
- Синку, вона сьогодні народить. 
Справді, годині о другій ночі у Ніни почалися перейми. А вже о третій 



224

Назавжди разом

вона лежала у передродовій і так стисла металеве ліжко, щоб не крича-
ти, що пальці посиніли. Вона зціпила зуби і спостерігала, як поводять 
себе інші троє жінок. Всі вони кричали не своїм голосом, інколи аж за-
вивали. Одна скочила з ліжка і почала бігати по палаті, а потім заповзла 
під ліжко і там, б’ючи підлогу ногами й руками, несамовито кричала і 
матюкалася. Медсестри нічого не могли з нею зробити – вона їх просто 
посилала куди подалі. Аж поки Антоніна Михайлівна Котляр не прийш-
ла. Лікар-гінеколог присіла і почала спокійно говорити з жінкою. Та за-
мовкла, перестала бити підлогу і тільки тоді всі гуртом вклали її в ліжко. 

Ніна лежала і дивувалась, як можна так себе розпустити, як можна не 
контролювати себе. Ні, вона не буде кричати.

Та ось відійшли води, її завезли в родову палату, де на одному з крісел 
у криках народжувала молода жінка. Ніні допомогли лягти на друге 
крісло і прийняти потрібну позу. І тут уже вона закричала так, що сама 
свого голосу не пізнала:

- Ой, мамочко-о-о!
- І ніхто не кличе винуватця цього пікантного стану, - обізвалася Кот-

ляр, яка стояла біля іншого крісла і вже не лагідно, а досить суворо кри-
чала тій, другій: 

- Тужся! Тужся! Що ти зупинилась – дитя вже на виході. Тужся, я тобі кажу! 
 Ніна все це чула ніби крізь сон, бо й сама кричала, поруч неї була акушерка:
- Антоніно Михайлівно, гляньте, тут уже показалася голівка.
- Тужся, дівчинко, тужся.
Ніна ще не зрозуміла, що це кажуть їй, а не тій жінці. Котляр відійшла 

до другої породіллі, а акушерка вже точно Ніні говорить: 
- Тужся, доню, тужся. Ще трохи - і дитя буде тут.
Ніна зрозуміла і натужилась. Ще раз! Ще раз!
- Ой, Боже, я не витримаю! Мамочко, я помираю.
- Ніхто у нас не помирає. Зараз народиш і забудеш про всі болі. 

Тужся, дитино, тужся.
Ніна натужилась, що було сили - і почула крик немовляти.
Їй стало зовсім не боляче. Вона спокійно лежала, байдужа до всього, 

що відбувалося навколо. Через якусь мить їй показали хлопчика, такого 
манісінького хлопчика.

- Три двісті, - почула вона, - Народила о 9.15. Хороше дитинча, - його 
замотали у пелюшки і кудись винесли.

- Ану ще трохи натужся, - підійшла лікар до Ніни, - треба, щоб 
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місце відійшло. От і добре. А зараз поштопаємо тебе трошки… Тер-
пи – буде боляче.

Але Ніна майже не відчула цього болю, а штопали по-живому, без зне-
болювального. Потім усіх жінок прикрили простирадлами і залишили 
самих у родовій. А за півгодини їх перевели до післяродової палати.

Ніна лежала горілиць і лише зараз відчула, як у неї болить низ живота. 
Про це вона сказала медсестрі, коли та прийшла повідомити їй, що під 
час пологів тут, під вікнами, ходив її чоловік і хоча вона радила прийти 
йому за годину, він нікуди не пішов. 

– Здається, він тут був відтоді, як вас привезла швидка. А болі вгаму-
ються, всі ваші кістки стануть на місце і ніякого болю не буде.

Хтось постукав у вікно. Ніна повернула голову: широко усміхнене облич-
чя її Василя було біля самого скла. Ніна привітала його рукою. Він щось 
говорив, але було дуже погано чути: вікна були закриті, а в палаті галасно.

Через дев’ять днів він привіз дружину і маленького Андрійка додо-
му. З двох плетених крісел, зв’язавши їх до купи, зробили колиску, де 
хлопчик жив свої перші дні. Ніні Василь не давав нічого робити. Пе-
люшки прав сам. Це вже потім вона звільнила його від цієї роботи, не 
розуміючи, що їй воду носити від колонки за три двори не можна було. 
Пройшло достатньо часу, щоб організм очистився, але післяродове очи-
щення, продовжувалося. Ніна думала, що то так треба. І лише коли ста-
ла зовсім слаба, пішла до лікаря.

- У вас ерозія шийки матки з кровотечею.
Лікування затяглося надовго. Ніна вже й на роботу вийшла, бо звідти 

попередили, якщо до першого квітня не вийде, на її місце візьмуть іншу 
людину. Свекруха погодилася доглядати малого, доки Ніна на роботі. З 
роботи вона бігла на процедури в жіночу консультацію, але це лікування 
не допомогло аж доки не зробили електрокоагуляцію.

Та як прийшло літо, незважаючи ні на що, вони йшли малювати. Хлоп-
чика везли в колясці, згодом туди приладнали й етюдник. Частіше всього 
вони їздили малювати на Сулу. Василь малював, а Ніна гралася з малим, 
рила в березі пічурку і варила юшку.

А то свекруха сама запропонувала:
- Не тягніть з собою малого. Нехай залишиться вдома. Я з ним і 

тут погуляю.
Як завжди, з етюдником, таким звичним їх супутником, вони пішли до 

річки. дійшли до місця, звідки виднівся Мгарський монастир. Василь 
малював, а Ніна лягла в напівтіні і читала вголос твори Симонова про 
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кохання (присвячені Сєровій), багато яких вона знала напам’ять. Він ма-
лював і водночас любувався дружиною, її умінням читати поезію. Коли 
вона замовкала, він просив читати ще: йому, мовляв, легко малюється, 
коли вона читає. А Ніна дивилася на нього і думала: хто б ще ось так 
поділяв її захоплення поезією.

- Вася, тобі справді цікаво?
- Хіба ти все ще не зрозуміла, що я люблю поезію? А ще я люблю, як ти 

її читаєш. Не кожен уміє так красиво донести те, що хоче сказати автор. 
- А я одного молодого чоловіка доконала цим же Симоновим. Якось 

ми з дівчатами поїхали на Солом’янку. Там були танці на майданчику 
за гуртожитком. До танців часу було багато, і ми пішли в кіно. Коли за-
ходили в кінозал, я звернула увагу на високого чорноокого, з чорними 
вусами юнака, з красивою атлетичною фігурою. Сідаючи на своє місце, 
зустрілася з ним поглядом і сказала дівчатам:

- Гляньте, який красивий хлопець он у п’ятому ряду, зразу за нами,  - 
вони оглянулись і я автоматично глянула на нього.

- Але це ж був не я? – посміхнувся Василь.
- Не ти. А Машка й каже: «І правда красивий». А я візьми та й скажи: 

«Ось побачите, він обов’язково підійде до мене знайомитися». Я не знала, 
чому так сказала. Вони ж тільки посміялися з мене. Я ж повторила: «Ось 
побачите, він обов’язково підійде». Чомусь мені захотілося їм насолити.

І коли ми вже забули і про хлопця, і про те, що я сказала, і як вони 
насміхалися, до нас підійшов той красень. Звертаючись до мене, він запитав:

- Можна вас на хвилинку? – Дівчата витріщили на мене очі і, здивовані, 
відійшли. Ми залишилися вдвох.

- Можна вас провести додому?
- Я живу аж на Гоголівці.
- От і добре.
- І ти пішла з ним? – втрутився в розповідь Василь.
- Так. Я не знала, про що з ним говорити. Ми навіть не познайомились. 

І я почала читати «Первую любовь» Симонова. Спочатку він уважно 
слухав, а потім мені здалося, не міг зосередитись на тому, що чув. Ма-
буть, лаяв себе, що пішов проводжати якусь несповна розуму. Вже біля 
гуртожитку я закінчила читати і чекала, що він скаже з приводу почуто-
го. Я тоді думала, що це один з кращих творів Симонова. Але, якби ти 
бачив, який він був розгублений, такі далекі були ці поетичні рядки для 
нього. Побачивши це, я попросила пробачення, що нав’язалася зі своїм 
читанням. Він же, як ошпарений, попрощався і, мабуть, був дуже радий, 
що спекався такої гарної дівчини.
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А ти зажди із задоволенням слухаєш всі поетичні твори. Інколи робиш 
дуже слушні зауваження. Тож я й питаю: тобі справді цікаво, чи, може, 
щоб зробити мені приємно?

- Я ж не такий красавчик, - він лукаво подивився на дружину. – Я в 
поезії знаю толк і люблю її не менше за тебе. Давай краще почитай ще, 
хоч я і закінчую малювати. Іди подивись. Ну як? – він ліктем притис 
дружину до себе, бо руки були в фарбі.

- Чудово! Особливо вода. У мене таке враження, що вона тихо хлюпо-
че по картині. А монастир – чудо в сонячному сяйві. І як він вцілів? Як 
його не зруйнували до цього часу? З усіх точок він так чудово виглядає: 
знали люди, де і як його поставити. 

Василь витер ганчіркою руки і пригорнув кохану. 
- Щоб я робив без тебе? Хто б так розумів мене і так імпонував мені? 

– Він відійшов з нею від роботи і ще раз глянув на неї: - Ні, ось тут ще 
треба зробити кілька мазків.

Потім взяв складений етюдник на плече і вони пішли. 
- Ти знаєш, люба, мені дуже близькі мотиви лірики Симонова. У якусь 

мить навіть здалося, що то про мене, про стан моєї душі, коли ти до мене 
прийшла. Хоча ти й не таємно прийшла, але від цього значення твого 
приходу не менше. Іди до мене, кохання моє, а той твій красавчик про-
сто злякався такої бурі почуттів.

Вони йшли лугом і збирали ромашки. Ніна несла цілий сніп цих 
білих красунь.

- Якби ти бачила себе: ти така красива з цими ромашками.
Біля пристані сіли на автобус і приїхали додому. Андрійко сидів, грав-

ся у своєму куточку. Коли батьки зайшли в хату, хлопчик піднявся і 
пішов їм назустріч. Ніна встигла кинути квіти і протягти до сина руки, а 
бабуся схопила ніж і перерізала пута між ніжками внука:

- Хай стежки його будуть рівні і ніякі пута йому хай не заважають.
Це були перші самостійні кроки Андрійка. Від щасливої мами дитя 

потяглося до батька. Той підхопив сина на руки і підкинув до стелі, за-
ливаючись сміхом разом з дитям.

А жилося їм тоді нелегко. Василь одержував всього шістдесят рублів, 
Ніна - сімдесят один. Гроші, зароблені в художній студії, йшли на 
аліменти Славкові. Але вони раділи кожній миті життя. І при таких стат-
ках ще й заощаджували на меблі, бо крім ліжка, у них свого нічого не 
було. Ось тільки свекруха, чи то ревнуючи, чи то заздрячи, щось і ска-
же, що ятрить душу. Якось Ніна проявила ініціативу по господарству, то 
вона її обірвала:
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- Хто ти тут така? Ти – ніхто.
А то Андрійка обізвала байстрюком.
- Який же він байстрюк? У нього і батько, і мати є, - захистила 

своє дитя Ніна.
- Немає у нього батька. Він байстрюк і прізвище у нього не Семенюта 

– воно Карпенченя.
Ніна підхопила хлопчика на руки і пішла в свою кімнату, де дала 

волю сльозам.
Не вийшла вона і коли прийшов з роботи Василь. Він сам зайшов до 

них, а дружина, замість такої звичної посмішки, зустріла його незвично 
холодно і сказала, щоб він негайно розлучився і розписався з нею, бо 
вона і дня не буде більше терпіти, щоб її сина називали байстрюком.

- Ніно, на чужий роток не накинеш замок.
- Який там чужий роток?! – крикнула Ніна.
- Та що тебе вкусило, люба моя? Ти ж знаєш, що це розлучення і мені 

кісткою стирчить у горлі. І я весь час думаю, як це швидше зробити.
- Думати мало. Треба розлучатись. Чи ти не хочеш зі мною розписува-

тись? То так би й сказав. Я б уже сама щось вирішувала.
- Ти таки не з тієї ноги встала. Ми ж домовилися, що все це зроблю 

наступного року.
- Не хочу чекати наступного року! Не хочу!
- Заспокойся. Ну що з тобою? Де ми зараз візьмемо гроші? Треба 

ж шістдесят рублів.
- Та де хочеш, там і бери! Годі відкладати. Що ж про мене люди говорять, 

коли твоя мати заявляє, що я тут ніхто, пусте місце, а син мій байстрюк. 
Ніна стримувала себе, щоб не плакати, але при останніх словах заревіла.
- Ніночко, та вона ж його любить, як рідну дитину. 
- Значить, не любить! Він для неї байстрюк, - і якийсь розпач охопив 

жінку, коли вона вимовила ці слова.
- Кохана, давай спокійно вирішимо це питання. Так, неприємно таке 

чути. Я поговорю з матір’ю. Здається вона, не думаючи, сказала таке. А 
заяву про розлучення я згоден і завтра віднести. А де взяти гроші?

- Бери те, що зібрали мені на взуття. Там треба до ще двадцять 
рублів. Десь позичимо.

- А як же ти? У чому будеш зимою ходити?
- До зими ще щось вирішиться. Вася, зрозумій мене. Це не примха 

якась. Я не звертала уваги, що говорили в очі і поза очі і на роботі і так, 
бо то стосувалося лише мене. А тут твоя рідна мати заявляє мені, що я 
Карпенчиха і син мій байстрюк – Карпенченя. 
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- Але ж для мене ти моя дружина, а Андрійко – мій син. Ну, годі тобі, - 
він приголубив дружину, - вирішимо це питання. Усміхнись, не сердься. 
Ну, подивись на мене. Ну, усміхнись. Невже я здатний відмовитись від 
тебе, від сина? Та я без вас, як риба без води. І дитину нашу ніхто бай-
стрюком називати не буде. 

Він бачив, як боляче коханій, вона приндиться, але ж у душі вона теж 
дитина, яку так легко образити, зробити їй боляче. Хіба ж я її для цього 
покохав і ввів у своє життя? Ні, ніхто її ображати не буде!

Чи говорив Василь з матір’ю, а якщо й говорив, Ніна про це не зна-
ла, але та ніколи більше не називала онука байстрюком. Насправді вона 
хлопчика дуже любила, але, щоб насолити невістці, а, може, щоб при-
мусити сина швидше узаконити їх стосунки, вдалася до такого.

Грошей у сім’ї катастрофічно не вистачало. Наблизилася пора заготівлі 
на зиму овочів. А тут ще й треба було сплатити той податок за розлучення. 
Лідія на суд не прийшла ні першого, ні другого разу. Їх розлучили без неї, 
так як вони тривалий час не жили разом і у Василя вже була друга сім’я. В 
жовтні 1961 року Василь і Ніна офіційно стали чоловіком і жінкою.

А в серпні випала нагода заробити картоплі, огірків, капусти, які 
хоча й коштували копійки, але були відсутні в продажу. Овочі мож-
на було купити хіба що у бабок на базарі, але грошей на це не було. 
То ж Василь і підрядився зробити для колгоспного клубу герб Ра-
дянського Союзу, за що йому пообіцяли оплату тими ж картоплею, 
капустою, огірками тощо.

Коли герб був уже відлитий з цементу, Василь підняв його і поставив 
до стіни. Від напруги всередині ніби щось луснуло, але Василь не придав 
цьому значення, а наступного дня з нього полилася кров в унітаз. Ніна 
вже була на роботі, тому він нікому нічого й не сказав. Пішов на роботу, 
але не доробив і до обіду, ледве дістався додому. Дуже боліло в животі, 
а кровотеча не припинялася. Мати викликала швидку, яка доставила Ва-
силя в інфекційне відділення з підозрою на дизентерію. Санстанція дуже 
ретельно провела у них вдома дезинфекцію – все було мокре.

Хворий чоловік, який ще й від туберкульозу не вилікувався, мала дити-
на, робота, нестатки – все це тепер звалилося на плечі Ніни. Тільки два 
роки вона не знала, що таке важка фізична робота – все це було Василеве.

Після ретельних аналізів дизентерії в чоловіка не виявили і він при-
йшов додому ніби здоровий. Знову поринув у роботу: музей, студія, етю-
ди. Та невдовзі знову опинився в лікарні – знову кровотеча, яку довго не 
вдавалося зупинити. Головлікар і хірург Іван Степанович Сидоренко за-
пропонував експериментальну операцію, бо ні аналізи, ні рентген нічого 
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не показали, а кров продовжувала йти. Але на таку операцію ні Василь, 
ні Ніна не погодилися: що за експерименти над живою людиною?

У лікарні він пролежав чотири тижні. Кров зупинилась, але болі в 
животі, десь з лівого боку, не припинились. І коли доводилося далеко йти 
чи щось підняти, кровотеча поновлювалася. Почались такі загострення і 
від їжі. Довелося Ніні готувати для чоловіка окремо, бо ні м’яса, ні риби, 
ні сала, нічого кислого, гіркого, солоного – і все лише протерте крізь 
сито. Не протертим міг з’їсти лише яйце зварене у мішечок. Хліб тільки 
білий і без скоринки. З жирів - коров’яче масло, якого на прилавках і 
в помині не було. Ніна купувала його на базарі з-під поли: у певні дні 
перекупки привозили масло з Києва. За часів Хрущова і білий хліб зник 
з прилавків. Ніна домовилась і купувала в шкільному буфеті булочки 
для Василя. І так десять років поспіль. Тяжко, складно, але стосунки між 
ними були найкрасивіші. Єдине, чого вони боялися, щоб на цьому фоні 
і при такому харчуванні не повернувся туберкульоз. Та наперекір усьо-
му в легенях відбулося неймовірне - каверни повністю зарубцювалися. 
Хоча він завжди боявся застуди. А з кишками – страшні проблеми. Мож-
ливо, лікуючи туберкульоз, він попалив собі кишки, але ніхто нічого не 
знав. Різні лікарі ставили різні діагнози: коліт, ентероколіт, виразковий 
коліт, виразка шлунку, туберкульоз кишковика і навіть – рак!

Де тільки він не лікувався! Полтава, Київ, Харків, Львів, лежав у 
Дніпропетровському клінічному інституті гастроентерології, де профе-
сор Кущ сказав, щоб він якнайшвидше тікав звідти, якщо хоче жити.

Де б не лікувався Василь, Ніна завжди була поруч. Якщо такої 
можливості не було, то раз на тиждень приїздила обов’язково. У нього 
очі світилися, коли вона з’являлась, він оживав, як говорили колеги по 
нещастю. Вони обоє світилися любов’ю, і це світло душ зігрівало інших.

Від роботи його ніхто не звільнив, на інвалідність не переводили. 
Та він би й сам на це не погодився. Досить: він уже був інвалідом 
другої групи. Адже робота – головне у його житті. Ні, головне – 
живопис! Справді? Ні, мабуть Ніна і Андрійко. Що він без них? 
Це стрижні, які тримають його в цьому житті і змушують за нього 
боротися. Що він без їхньої любові? 

Так думав він, лежачи на лікарняному ліжку.
Були періоди, коли він не міг рухатися, лежав пластом і малювати міг 

лише з вікна. Так з’явилася робота «Зима. Подвір’я сусідки» у сіро-біло-
блакитних тонах: приземкувата хата під очеретом, вся занесена снігом. 
Сніг широкою пеленою опустився аж до землі з правого боку стріхи. На 
передньому плані лапаті від снігу гілки дерев.



231

«Наша вулиця». Теж зима, мальована біля свого двору. А коли можна 
було рухатись далі, пішов на сусідню вулицю і пізно ввечері при світлі 
ліхтаря ліг на полотно «Вечірній зимовий етюд»: надворі стемніло, 
зійшла перша зоря, а під ліхтарем стоїть художник і малює, інколи 
підсвічуючи ще й своїм ліхтариком.

Так і застав його завідувач райвно Григорій Іванович Сурмило:
- Іду і думаю: не інакше, як Василь Іванович малює, бо хто б ще міг 

малювати зиму під ліхтарем? 
Він зайшов за мольберт, протягнув руку Василеві:  
- Добрий вечір.
Василь переклав пензлі з правої руки:
- Добрий вечір.
- А я тут кожного дня ходжу і не помічав такої краси.
Перед ним був уже закінчений етюд. Зелено-синьо-білі фарби переда-

вали чудовий момент зимового повечір’я: за парканом дві ялини – одна 
вища, друга нижча, а біля них виглядає занесена снігом хата, вікна якої 
блимають золотаво-жовтим світлом; перед огорожею кучугури снігу 
відсвічують ультрамарином, який переходить в смугу снігової зелені, 
розбавленої тим же ультрамарином.

У цей період Василь створює ряд портретів дружини. «Молода жінка» 
(олія), «Молода мати з немовлям» (вугілля, крейда), «Жінка на фоні вікна».

У середині шістдесятих з’явились портрети «Жінка у чорному капелюш-
ку» (олія), «Моя дружина» (олія), де художник створив образ жінки, повер-
нувши її спиною до глядача. Змалював спину у жовтій з червоними і зеле-
ними кругами сукні і гордо посаджену голову на довгій красивій шиї, що 
піднімалась з оголених плечей. Портрет створено у сонячно-жовтій гамі. 

І вже наприкінці цих років створює портрет «Напівоголена». Молода 
напівоголена жінка сидить у ліжку, її тіло прикриває довге розпущене 
русяве волосся, а яскраво-червона шаль спадає з лівого плеча, прикри-
ваючи трохи оголені груди. Ніні подобалась ця романтична акварель, 
прекрасно насичена кольорами.

Був ще й портрет «Прораб», якого художник малював прямо на 
будівництві Будинку культури.

Можливо, художник написав би більше картин, але він не міг далеко 
ходити, довго стояти, навіть, нести свій етюдник. Все це дуже гнітило 
Василя. Він не може підняти власного сина, з яким любив бавитися. 
Хлопчик залізе до нього на руки, пестить батька своїми рученятами, а 
той не може його взяти і хоча б покружляти навколо себе. Часто дядько 
Володя ніс Андрійка на руках, коли вони всі йшли кудись гуляти. Тра-
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плялося, батьки втечуть у кіно, а сина на Володю залишать. Одного разу 
приходять і бачать: Володя стоїть з племінником і обливає його прямо 
під холодним краном. І нічого, хлопчик і не чхнув зайвий раз. А то си-
дить і грається з малим різними брязкальцями, обоє заливаються сміхом.

Одного дня Василь прийшов з роботи в доброму настрої і в нього 
нічого не боліло. Хлопчик заліз батькові на плечі і сміявся, бо батько то 
говорив йому щось на вушко, то цілував його ноженята. Андрійко вже не 
тільки добре ходив, а й говорив. Вони почали грати в піжмурки і кожно-
го разу, знаходячи один одного, сміялися і були дуже щасливі.

Та ось Василь заховався за дверима в залі, а там на бильці ліжка 
висить кожух. Він той кожух накинув на себе вовною догори. Хлоп-
чик, певно, бачив, куди сховався батько і швидко його знайшов, але ні 
сміх, а крик, що надривав серце, пролунав на всю хату. Батько схопив 
сина на руки і поцілунками заспокоїв його. Ніби все стало гаразд. Та 
прийшов час спати. Андрійко заснув, але за п’ять хвилин прокинувся 
з недитячим криком:

- Мамочко, не віддавай мене. Там ведмеді. Не віддавай мене, - і міцно 
обхопив маленькими рученятами мамину шию. Хлоп’я прокинулось і 
заспокоїлось. Але ж ніч брала своє: хлопчик заснув і з таким же жахли-
вим криком прокинувся, і так аж до ранку. Страшні судороги витягали 
його тільце, мов струну.

Вдень хлопчик грався, але спати не лягав. А вночі повторювалося 
те ж саме, ще й додалася висока температура, що сягала до 40º і ви-
сушувала його слабеньке тільце.

Василь приводив і привозив лубенських дитячих лікарів і психіатрів, 
та ні вони, ні їхні ліки не допомагали. Хлопчик став худющим, здавало-
ся, ще трохи і його кісточки розсиплються.  У батьків серце краялося, 
але вони не могли нічого вдіяти. Так тривало біля місяця. Після чергової 
страшної ночі Ніна вся в сльозах прийшла на роботу. Її напарниці Софія 
Наумівна, дізнавшись, що трапилося, порадила негайно звернутися до 
бабки, бо інакше все може дуже трагічно закінчитись. 

- Ну що це Василь Іванович придумав – кожух навиворіт напинати?! Я 
також злякалася б, та ще й у темряві. Ніно Семенівно, я сама допрацюю 
день, а ви йдіть шукайте бабку, нехай виллє той переляк. 

Таку бабку Ніна знала ще з дитинства. У них на Заващині жила баба 
Гончарка, яка допомагала і переляк, і коросту, і екзему вилікувати. А 
при німцях дівчатам допомагала: давала таку мазь, що на ранок пухирі і 
червоні плями на тілі – і загарбники гнали їх з відправних пунктів, не за-
бирали на каторгу до Німеччини. Але Ніна боялась везти дитя до бабки. 
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Вона пам’ятала розмову з директором дитбудинку, коли померла її мати. 
Іван Іванович викликав її до кабінету і попередив:

- Дивіться, Ніно Семенівно, щоб на похоронах не було попа. Бо самі 
знаєте, чим це скінчиться.

Та й не вірила Ніна, що можна переляк вилити. Хоча в дитинстві 
не один раз про це чула.

Але наступна ніч остаточно переконала, що Гончарка – їхня остан-
ня надія. Але ж хлопчик не хрещений. А у них у цей час була дру-
жина Анатолія Даша. Вона приїхала на сесію, вчилася заочно у бух-
галтерському технікумі. Отож Даша взяла малого і поїхала з ним у 
Березоточу і таємно охрестила дитя. 

Вже назавтра Ніна з сином була в баби Гончарки. А та й не спитала, 
чи дитя хрещене. Посадила Ніну з дитям на лаві недалеко від покути, 
де був світлий куток і багато ікон, перед ними горіла лампадка. Сама 
ж баба Гончарка на жінку з малим хлоп’ям, здавалось, не звертала 
ніякої уваги, поралася біля печі, мила посуд. Ніна нервово чекала, 
коли ж вона приділить увагу її сину. А дитя тим часом заснуло в неї 
на руках і спало спокійно, не кричало. Ніна у чеканні якихось дій 
бабки і не помітила цього.

- Що, заснуло? – підійшла до неї стара жінка. – От і добре. Коли 
прийдеш додому, не буди, хай спить. Та коли сонечко заходити буде, 
обов’язково розбуди. 

- А коли ще до вас приходити?
- Не треба, доню, більше приходити. Він маленький, йому й одного 

разу вистачить. 
Ніна привезла сина додому і зробила все так, як їй сказала Гончарка. 

З цього часу хлопчик спав спокійно і температура нормалізувалась 
навіть без усяких ліків.

- Все це лише по моїй дурості. Я боявся тобі признатися, що говорили 
мені лікарі. Та цур йому, я й казати не буду. Скільки я за цей час пере-
жив, як себе лаяв за таке безглуздя. Я бачив, чого коштували тобі ці 
кошмарні ночі і це ще більше пекло мою душу. Я собі цього ніколи не 
пробачу. Ніно, глянь, як він спокійно всміхається уві сні. Спасибі тобі, 
рідна, за сина. Якби не ти, я й не знаю, чим би все скінчилося.

Минав час. З дитиною все було добре. Часто Василь з ним приходив 
до Ніни на роботу, або зустрічав її, як раніше, сам, залишивши хлопчика 
з бабусею. Зі здоров’ям у всіх стало краще. Молодість і бажання жити, 
любов і відповідальність долали всі перешкоди до щастя.
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Того літа Ніна з вихованцями жили на хуторі Булатецький. Дитбудинок 
від’їжджав туди на все літо. Там і харчі були свої, вирощені на хуторі. 
Були там і свині, і корови, і кури і гуси.

Діти за літо добре оздоровлялися. Був там і ставок з рибою, і пасіка. 
Тут і працівники дитбудинку мали грядки. То ж і Ніна з Василем поса-
дили шість соток картоплі і всякої всячини. Тиждень Ніна працювала на 
хуторі, і тиждень була вдома. Коли приїздила, її чекала гора прання, але 
часу вистачало і для дитини, і для чоловіка. Кожної середи – це були їхні 
вихідні – вони обов’язково вибиралися на природу.

А на хутір Василь вивозив її мотоциклом, який брав у Володі. На 
цей час Володя переїхав із Згуровки, куди був направлений на роботу 
після інституту, у Лубни, на посаду головного архітектора міста. Мо-
тоцикл встиг заробити в Згуровці.

Інколи Василь просив брата відвезти дружину на Булатецький 
хутір. А інколи, скучивши за Ніною, приїздив до неї і серед тижня, і 
тоді Ніна просила когось побути з її дітьми, а сама з чоловіком йшла 
гуляти полями, луками. 

Коли вже треба було полоти картоплю, Василь приїхав з сапами. Ніна, 
передавши групу напарниці, пішла з чоловіком полоти. Обідали під ди-
кою грушею, що росла недалеко від грядки. Потім довго згадували, яка 
там була розкіш, під тією кислицею. Як ті груші приємно пахли.

Коли вони виходили з-під кислиці, натрапили на перепеляче гніздо. 
Перепілка швидко відбігла від гнізда і злетіла ввись. І лише коли не 
стало видно людей (вони сховались у гущавині кущів і спостерігали за 
гніздом), прилетіла до своїх діток. Трохи пройшли гущавиною, як з-під 
ніг піднялася ще одна перепілка.

- Тут що, їхнє гніздування? – спитав Василь не знати в кого, та й 
Ніна теж саме подумала.

А то якось Володя не дав йому мотоцикла, бо сам збирався кудись 
ввечері їхати. Василь просто викрав його у брата з-під самого носа. Той 
сидів у хаті, а Василь тихо-тихо викотив машину далеко за ворота і вже 
на вулиці завів мотор і помчав на хутір до Ніни. Йому чомусь так не 
вистачало її в цей день, так хотілося побачити, пригорнути, відчути її 
подих. Просто подивитись у її очі. Він під’їхав до хати, де Ніна жила зі 
своєю групою. Діти спали на матрацах покотом на підлозі, а у виховате-
ля від стіною було ліжко. Ні стільця, ні столу в хаті не було. Було корито 
мити ноги перед сном і відро з водою, кухлі, що стояли на лаві в сінях.
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Василь під’їхав до хати. Ніна ще не спала, а деякі діти вже заснули, та 
коли він обережно постукав у вікно, вони прокинулися. Ніна тихенько 
попросила їх спати, і вони пообіцяли, що в них буде повний порядок, але 
Ніна про всяк випадок ще й піонервожату попросила побути в її групі.

А вони з Василем поїхали на мотоциклі по ґрунтовій дорозі кудись у 
поле. Вечір був теплий і світлий. Ніде нікого. Вони летіли удвох, розти-
наючи повітря, не знаючи куди, залишаючи позаду лише шлейф пилюки.

Попереду замаячили копиці соломи. Василь скерував мотоцикл туди. 
Машина пішла по стежці. Біля копиці вони зійшли з мотоцикла. Василь 
кинув на солому свій піджак і вони всілись, обпершись спинами об сте-
жок. Дивилися на зорі, що миготіли над ними в космічній глибині, при-
слухалися до польових звуків. Справжній рай отак бути разом і вдихати 
оце польове повітря, настояне на диких квітах і травах, на гречці, яка ще 
чомусь квітувала вдалині, а, може, то і не гречка? Тільки пахло гречкою. 
Пахло гречкою і скошеним хлібом. А вони лежали, не в змозі відірватись 
один від одного, упивалися ласкою вітерцю, що змішався з польовими 
пахощами, ароматом їхнього кохання і духмяною красою цієї ночі.

Поряд була вона. Поряд був він. Їм більше нічого не було потрібно. 
Василь думав: «А й справді, з милою рай і в курені».

Та чоловік не завжди приїздив до дружини з радістю. Одного разу 
приїхав чорніший чорної хмари. Захворів Андрійко. Василь думав, 
що сам справиться, однак сина направили до лікарні. У хлопчика 
було запалення легень. Знову почалася боротьба за здоров’я дити-
ни, бо температура піднялась і їх чомусь поклали в бокс. Ніна не 
зрозуміла, чому туди, а лікарі не пояснили.

Василь вирішив за час відсутності сина і Ніни зробити ремонт у квартирі: 
мати віддала їм ще одну кімнату. Василь одні двері заклав, інші, навпаки, 
відновив. Все перефарбував і обладнав, як не як – дві кімнати! А коли все 
закінчив, стрибнув зі столу і підвернув ногу, та так, що ступати на неї не 
міг. Тому прискакав у лікарню до Ніни на милицях. Та, коли побачила цю 
картину у вікно, не знала, що й думати. Але він передав записку, що про-
сто розтягнув сухожилля. Та на ногу ставати довго не міг.    

Дружина з сином пролежали в лікарні майже місяць. Нарешті вони 
повернулися додому.

У музеї завершилися всі ремонтні роботи. Вони створили, як для 
післявоєнних Лубен, непоганий музей. Почали збір матеріалів для на-
писання наукової розробки «Пам’ятники культури, архітектури, історії 
і природи», яка вийшла з друку 1961 року, а перед цим Василь Іванович 
написав історичну розвідку «Наша рідна Лубенщина», що швидко 
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розійшлася серед читачів – патріотів рідного краю. Збирав матеріал 
про художників, які жили і працювали в Лубнах, і згодом видав «Луб-
ни у творах російських і радянських художників та майстрів народної 
творчості» (1968 р.). Ніна допомагала чоловікову в цій роботі. Все це 
припало якраз на хрущовський період. Всюди почалися скорочення 
штатів. У музеї скоротили всіх, крім директора. Що робити?

Семенюта їде в Київ в Міністерство культури. 
Жили вони, як уже говорилося, дуже сутужно. У нього навіть достойного 

одягу не було. Але він сідає в тамбур вагона і їде в Київ. Приїхав туди хво-
рий, голодний і страшенно зморений, але зразу ж подався до міністерства. 
Саме у цей час проходило засідання колегії. Він зайшов у залу і став напро-
ти президії. Всі звернули увагу на цього дивака і дивилися на нього.

- Я з провінційного міста Лубни, директор краєзнавчого музею, а якщо 
правильніше, я і науковий працівник, і екскурсовод, і технічка, і сторож. 
Скажіть, як може у музеї працювати одна людина?

Його впізнала начальник управління музеїв Кирилюк:
- Василю Івановичу, заспокойтеся, - а його залили сльози: як можна 

зберігати спокій у такій ситуації?! 
Піднялася ще одна жінка, заступник міністра Кирилова і каже:
- Їдьте додому. Ми вам все повернемо.
І правда, повернули. Колектив працював злагоджено і дружно. Про 

Лубенський музей пішли добрі чутки. Про його роботу знали в Києві 
і навіть в Москві. Москва двічі нагороджувала Лубенський музей 
«Дипломом за відмінну роботу».

За ці роки і в Ніни по роботі сталися зміни: розформували дитячий 
будинок і її як дефектолога перевели у вечірню школу, де був клас 
глухонімих. Неочікувана зміна принесла деякі турботи, але потім 
вона кілька років спокійно працювала при комбінаті глухонімих. 
Спочатку дали меншу ставку, ніж вона отримувала у дитячому бу-
динку: ставку вчителя молодших класів загальноосвітньої школи при 
неповному завантаженні. Вона звернулась до бухгалтерії райвно і до-
водила, що за таку кількість годин повинна отримувати у вечірній 
школі оплату як учитель старших класів плюс 25% надбавки. Над 
нею посміялись і майже вигнали з бухгалтерії: 

- Ідіть і працюйте. Так завжди там працювали. А ви що, розумніша за 
тих вчителів?

- Я вас попереджаю, що буду звертатися в Міністерство освіти.
- Куди хочете, туди й звертайтесь. А зараз не заважайте працювати. 

Мудра знайшлася.
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Ніна написала до Міністерства освіти листа з проханням роз’яснити 
Лубенському райвно, що вона, як учитель класу глухонімих вечірньої 
школи, повинна отримувати не ставку  вчителя молодших класів 
загальноосвітньої школи, а ставку  учителя старших класів плюс 25% 
надбавки. Вона одержала таке роз’яснення, прийшло воно і в райвно. З 
якими кислими обличчями зустріли там Ніну, коли та прийшла за пере-
рахунком. Щоправда, тепер у неї без будь-якого пояснення забрали дві 
години навантаження. Але й за ті години, що їй лишили, вона почала 
одержувати зарплату в два з половиною рази більшу.         

А гроші їм були ой як потрібні: у Василя знову пішла кров, він знову в 
лікарні. Знову головлікар Сидоренко наполягає на операції, хоча не знає, 
що оперувати: треба розрізати і подивитися, що там.

Як тільки кров зупинили, Василь поїхав на лікування у Моршин. Після 
курорту йому стало набагато краще. Ніна й заговорила, що пора йому 
зробити виставку в Києві. Скільки прекрасних робіт, їх треба показати 
не лише в Лубнах чи Полтаві. 

- Ніночко, мені до Києва ще дуже далеко.
- Чому? У тебе прекрасні роботи.
- Річ ще й у тому, що я не маю вищої художньої освіти. Мені так свого 

часу не поталанило. Я вже практично був студентом Київського худож-
нього інституту, але туберкульоз не дав здійснитися моїй мрії.

На що Ніна зауважила:
- Вчитися ніколи не пізно. Я часто думаю, що саме художньої освіти 

тобі й не вистачає. Мені здається, що і в Спілку ти не зможеш через це 
вступити. Ось і виставку в Києві боїшся зробити. Давай якось вирішимо 
це питання. – Вона подумала і додала:

- Правда, це шість років ми будемо жити порізно. Але ж будуть канікули!
- Ні, Ніно, і не думай, що я на це погоджусь. Ніколи! Я без тебе не змо-

жу й дня прожити. Ні, будемо вже так жити, як є.
- Васю, - вона обняла його, - тобі треба вчитися. 
- Ти що, надумала нас розлучити?
- Я хочу, щоб ти себе не почував менш вартісним за інших художників. 

А, може, є хоч якась можливість вчитися заочно?
- Де ти чула, щоб художники або лікарі вчилися заочно?
- А наш Павло десь навчається. Я знаю, що він вступав у Ленінграді 

на стаціонар, а як розвівся з дружиною, перевівся в Україну і вчить-
ся десь заочно.

- І як ти собі уявляєш моє навчання? Я ж хворий. А якщо я там зляжу? 
А як буду харчуватися? Та й взагалі, як я буду там без тебе?
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- Мені смішно тебе слухати! Ти ж доросла і сильна людина. Туберку-
льоз ми перемогли? – Перемогли. Переможемо і цю хворобу. А вчитися 
тобі треба. Як же без вищої освіти?

- Та в мене ж є вища освіта.
- Я знаю. Та не художня. А тобі треба мати художню освіту.
І восени 1962 року Василь став студентом заочного відділення 

факультету художнього оформлення друкованої продукції 
поліграфічного інституту імені Івана Федорова у Львові. Василя 
допоміг переконати письменник Віктор Григорович Безорудько, який 
часто у розмовах називав Семенюту кріпаком. Кріпаком місцевої вла-
ди: скажуть до свят треба на трибуну чи на міськраду портрет Леніна 
– і ви тут же виконуєте, як покірний слуга.

І трапилося так, що після розмови з дружиною Василь поїхав з Без-
орудьком на рибалку. Він не захоплювався цим, а Віктор Григорович був 
завзятий рибалка і ніколи без щук не повертався. Він і запросив Василя 
порибалити з ним. Навіть дав йому всі снасті і перший урок ловлі риби. 

І ось вони на березі Удаю. Шикарна річка на Полтавщині – чиста, 
глибока, ручаї і джерельця поповнюють її води і тече вона у густих 
порогах, де повно пернатих. На Сулі у той час раків не стало, а на 
Удаї були. Були тут і щуки, і соми.

Віктор Григорович уже піймав дві щуки середнього розміру, а у Васи-
ля не клює. Раптом він кричить:

- Клює! Вікторе Григоровичу, клює!
- Василю Івановичу, не кричіть. Тихесенько підсікайте її і тягніть до 

самого берега, – і тут щука зривається, тільки хвостом махнула.
- Що ж ви так, Василю Івановичу? Така гарна щука була.
- Та з мене такий рибалка.
- А ви ще раз спробуйте. Тут гарне місце. Я звідси ніколи без риби 

не повертався.
Василь закинув ще раз, а потім почав закидати спінінг, але риба просто 

не йшла до нього. А Віктор Григорович піймав ще одну рибинку та таку, 
що силою виволік на берег. 

Після цього Василь залишив свої вудки на Віктора, а сам пішов 
малювати. Добре, що вкинув у машину етюдник з фарбами. Доки 
ловив рибу, нагледів дуже красиве місце, і тут у нього був прекрас-
ний улов: він привіз чудовий етюд «На Удаї». А Віктор Григорович 
віддав йому ту велику щуку, щоб Василь вдома похвалився, яку здо-
бич піймав. Ось там, біля етюдника, у них і відбулася розмова, що 
підштовхнула Василя їхати до Львова.
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- Василю Івановичу, ви молодий талановитий художник, ваше життя ще 
все попереду і вам треба вчитися. Ваша дружина розумна жінка і правиль-
но робить, що наполягає на навчанні. До яких пір ви будете кріпаком?

У цей період Семенюта продуктивно працює як художник: створює 
ряд портретів людей Лубенщини, зокрема, і портрет Віктора Безорудь-
ка, відомого широкому загалу, як автора сценарію кінофільму «Королева 
бензоколонки». Там є маленький штришок і від Семенюти – афіша.

У душі Василя давно живе думка про увіковічення на нашій землі 
пам’яті велетів слов’янського духу – Шевченка і Пушкіна, які свого 
часу побували в Лубнах. А в зв’язку з наближенням 150-річчя Тараса, 
ця думка жила і не давала спокою. Він розуміє, що великого пам’ятника 
Лубни не потягнуть, а тому створює макет пам’ятного знаку, а разом з 
архітектором міста Семенютою Володимиром Івановичем вони йдуть 
до голови міськвиконкому. Їм треба було зацікавити його цією роботою 
і це вдалося. Голова міськвиконкому знайшов місце для пам’ятника і 
тут же зателефонував секретареві міського парткому А.С. Москаленку і 
відправив братів до нього.

Коли вони зайшли до кабінету секретаря і поставили на стіл макет, 
той покрутив його перед собою, крякнув і викликав двох товаришів і, 
вдаривши кулаком об стіл, наказав:

- Щоб до березня все це було побудовано!
Василь і Володя й не думали, що місцеві органи так легко дозволять 

це будівництво. Та стало питання: де і як дістати граніт для постаменту?
Василь Семенюта поїхав за допомогою в Спілку письменників 

України. Про всяк випадок взяв з собою всі креслення і розрахун-
ки по пам’ятнику і замотав у вологу ганчірку виліплений з глини 
барельєф Тараса. Зайшов у Спілку, піднявся мармуровими сходами 
на другий поверх, тягнучи з собою і важкуватий барельєф. Ніде ні 
душі. В які двері ткнутися? Аж раптом одні з них відчинилися і в 
коридор почали виходити люди. Василь звернувся до першого, хто 
став на його шляху:

- Шановний, ви не скажете, до кого мені звернутися? Я приїхав з Лу-
бен, що на Полтавщині, і не знаю, з ким можна вирішити моє питання.

- А питання яке? – обізвався до нього чоловік середнього росту, в вели-
ких, як здалося Василеві, дуже великих круглих окулярах.

- Ми в Лубнах хочемо поставити до 150-річчя Шевченка пам’ятний 
знак, що він бував на нашій землі. Ось я і проект привіз, і барельєф, - і 
почав тут же розмотувати свій пакунок.

- А давайте сюди зайдемо, - сказав Микола Бажан, це був саме він.
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Уже в кабінеті Василь почув, що це дуже добре, коли люди на місцях 
беруться за такі справи.

- Будуйте, - знову озвався Микола Платонович, - а з дозволом на граніт 
ми вам допоможемо, - чоловік за столом записав щось у розкладний 
календар і, втрутившись у розмову, пообіцяв, що питання з гранітом 
вирішиться протягом тижня. Він узяв всі необхідні розміри і додав, що 
подзвонить у Лубни наступного тижня.

Потім Микола Бажан спитав Семенюту, хто автор цього барельєфу: 
хороша річ, добре передано характер Тараса.

- Я, - відповів Василь.
- Вітаю з хорошою роботою.
Після повернення з Києва Василь з архітектором і головою 

міськвиконкому пішли на місце, де планували поставити пам’ятний 
знак. Там була заправка автоколони 2216. перенести її було б неможли-
во, якби всю автоколону не планували перенести з центру міста.

Все тут розчистили, Володимир Іванович планував сквер. Знес-
ли страшну огорожу, поставили низенький парапет і весною 1963 
року заклали фундамент і встановили дошку, що на цьому місці 
буде споруджено пам’ятний знак на честь перебування Шевченко 
на Лубенщині. А вже весною 1964 року почалося спорудження. 
Київські реставраційні майстерні привезли червоний граніт і при-
слали майстра, який був при встановленні гранітної стели, він же 
висік напис на граніті і зробив позолоту. А вже барельєф і декор 
ставили Василь і Володимир Семенюти.

Урочисте відкриття відбулося напередодні святкування 150-річчя 
Тараса Шевченка. Саме святкування ювілею було в актовому залі ме-
блевого комбінату, де з доповіддю про великого Кобзаря виступала 
вчителька Ніна Семенівна Семенюта.

У цей час відбувається реорганізація нововведень Хрущова: сільський 
і міський райкоми партії знову злилися в один РК партії. Звільняється 
приміщення міськкому партії. Василь Іванович зразу ж починає кло-
потання про передачу його під краєзнавчий музей. Може, і не дали б 
йому це приміщення, але діватись було нікуди: на розі вулиць Леніна, де 
стояв музей і Радянської спроектували будівництво дев’ятиповерхового 
будинку. Музей потрапив під знесення разом з усім «шанхаєм», як люди 
називали квартал за «Чайною», бо там жило кілька сімей китайців. 
Звідкіля і коли вони тут взялися, ніхто не пам’ятав.

У Ніни наближалася відпустка. Їй хотілося кудись поїхати. 
- Васю, де ми цього літа проведемо відпустку? Знову в Лубнах?
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- А он Сашко запрошує до себе. Може, поїдемо в Одесу? І зупини-
тись буде де, і море.

- Я не проти.
Вже в липні вони поїхали до Сашка, який жив на Молдаванці. У Саш-

ка сім’я була чимала: їх двоє, двоє дітей і мама Валі, та вони віддали 
залу Василеві, хоча гості там лише спали, а цілими днями були на морі. 
Обідали в маленькій їдальні недалеко від моря. В основному купалися, 
загорали, гуляли в Аркадії. Василь возився з Андрійком. Син уже трохи 
плавав, але його самого у море ще не пускали. Інколи вони відпливали 
далеко від Ніни, яка хлюпалася біля берега. А того дня Василь взяв з 
собою фарби і став малювати прибережне каміння, об яке розбивалися 
хвилі, а Ніна з Андрійком бовталися неподалік у воді.

- З тобою, мамо, не цікаво. Ти боягузка. Сама не плаваєш і мені не 
дозволяєш. Он з татком я аж у море запливаю, а з тобою бовтаєшся ось 
тут, де й курям по коліно.

- Так-так. Ти з батьком аж у море запливаєш, а я плавати не вмію і 
підтримувати тебе, як він, не зможу.

- Він і не підтримує мене, я сам пливу. Тато говорить, що я вже добре 
плаваю, а ти боїшся, щоб я поплавав. Боягузка!

- Синку, батько звільниться, тоді й поплаваєте.
І тільки Василь поклав пензлі і присів біля них на хвильку відпочити, 

як його шию обхопив Андрійко:
- Давай поплаваємо, а то мама мені не дозволяє. Сама хлюпочеться 

біля берега і мене при собі тримає.
- І правильно робить. Море – це не іграшка. Воно, синку, дуже 

підступне: підхопить і понесе тебе, а мама в нас плавати не вміє. Що тоді 
будемо робити? Ну, добре. Пішли трохи поплаваємо та підемо обідати, 
я щось їсти захотів.

Вони йшли обідати. Андрійко побачив великий морський лайнер, який 
віз на своєму борті пасажирів.

- Я теж хочу покататись на такому кораблі.
- А ми спробуємо це зробити, - відповів батько.
У нього була адреса начальника Одеського пасажирського порту. І Се-

менюти знайшли його садибу, розташовану за бульваром Ришельє. Якесь 
унікальне подвір’я – все ніби на великому білому камені розташувалось, 
але там росли і квіти, і персики, і кілька розлогих кущів винограду. Це було 
видно з розкішної тераси, що виходила вікнами на море. У квартирі було 
темно: вікна завішені темними шторами. Кімнат було багато. На стінах у 
сутінках виднілися картини, темні меблі робили кімнати ще темнішими.
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Господарі запросили до себе земляків, як виявилося, господар був з Лубен, 
якийсь далекий родич Бориса Ванцака. Він пообіцяв дістати їм квитки на 
пароплав «Росія», який після війни перейшов у власність Союзу по анексії 
від Німеччини, і зараз возив туристів узбережжями Криму та Кавказу. Се-
менюти розпрощалися з милими господарями і поїхали на Молдаванку.

- Сашо, нас завтра не буде, поїдемо до наших земляків. Вони запроси-
ли погостювати день-два, потім дістануть нам квитки на «Росію».

- То найкраще судно в нашому порту. Там розкішний відпочинок. Але 
квитки туди не так легко дістати. Боюся, марні ваші надії.

- А нам обіцяв сам начальник порту. Думаю, що купимо.
- Було б здорово. Особливо для Андрійка.
Коли вони прийшли до земляків вдруге, їх чекав сюрприз – накритий 

на терасі багатий стіл: фрукти, диня, кавун, а коли всі сіли за стіл, дру-
жина господаря поставила на стіл красиво викладені на великому блюді 
відбивні, а на іншому - засмажену картоплю. Були й салати, багато зелені.

- А ось наше домашнє вино. Посмакуйте. Ще ніхто на першій чарці не 
зупинявся, покуштуйте цей напій, - і в широкі бокали полилося прозоре 
темно-рожеве вино, запах якого перебив навіть запах дині.

Після сніданку господар повів їх оглянути садок. Це чудо і правда було 
розташовано на біло-сірих глибах каміння, що терасами спускалося 
вниз. На кожну терасу проведено водогін і вода, де краплями, а де фон-
танчиком, напувала землю. На цій землі було море квітів, особливо бага-
то троянд, які саме квітували, наповнюючи все навколо своїм ароматом. 
Ніну вразили червоні троянди, що поплилися на арки над центральною 
доріжкою. Росли тут круглої форми невисокі дерева персика і яблуні.

- Я спеціально їх так обрізав, щоб вони росли компактно, - пояснив 
господар. – А гляньте, он і ваш лайнер відплив у триденне плавання. Ви 
поїдете через три дні. Бо на сьогодні вже не встигли. А ці три дні я про-
поную вам пожити у нас. Місця вистачить всім. 

Гості з вдячністю прийняли цю пропозицію. І коли поверталися з моря 
відпочивати після обіду, то зрозуміли, чому всі вікна були зашторені 
темними завісами: в квартирі панувала прохолода. 

Вечеряли в складчину: гості приносили своє, господарі подавали своє. 
Так біля моря та в дружніх розмовах з земляками пролетіли ці три дні.

     

Рано вранці вони піднялись трапом на палубу «Росії». Андрійко був 
у захваті від одного вигляду цього красеня, але на кораблі був весь час 



243

біля батька. Мабуть, боявся загубитись.
Їх зустріли розкішні холи, прекрасні переходи з красивими дерев’яними 

сходами, покритими килимовими доріжками, залиті світлом ресторани 
і затишна каюта.

Спочатку трохи закачало Ніну і Андрійка, але дуже скоро вони адапту-
валися. Після душу всі неприємні відчуття де й поділися. 

Людей на палубах було багато, але це не заважало сімейству по-
чуватись комфортно. Харчувалися в ресторані, а вечорами забирали 
кефір і булочки в каюту. 

Загорали на верхній палубі. Василь з Андрійком купалися в басейні. 
Вечорами були різні атракціони і танці. Пам’ятною була зупинка в 
Севастополі. Тут вони стояли цілий день, під час екскурсії познайоми-
лися з містом. Їздили на курган Слави, де стояли гармати часів турецько-
російської війни. Хлопчик бігав від однієї гармати до іншої, сідав на 
стволи, мацав руками ядра, що лежали тут же, біля гармат. Відвідали 
панораму битви – враження перевершили очікуване. Панорама була 
настільки реальною, що можна було уявити стогін поранених, такою 
живою була кров, дим, вогонь від пострілів.

Але найбільше враження на них справив навіть не дельфінарій, а 
акваріум – величезна споруда з великими ємностями води, де плавали 
мешканці Чорного моря. Тут Андрійко затримався надовго. Вони навіть 
відстали від групи і добирались до «Росії» самостійно.

Купалися біля пам’ятника загиблим морякам, що стоїть у морі, 
недалеко від берега.

Василеві та Ніні сподобалося плавання на «Росії», дарма що тривало 
воно лише три дні. Але найбільше враження від цієї подорожі залиши-
лося в Андрійка. По приїзді додому він своїми розповідями про побаче-
не продзижчав бабусі всі вуха.

     

Восени  в школу, де працює Ніна, приходить директором Микола Ми-
колайович Семченко, який змінив Івана Трохимовича Любича.

Ніна знала Семченка ще зі шкільних років, як і його дружину Маю. 
Це він і доручив їй зробити доповідь до ювілею Шевченка: тоді він пра-
цював у відділі пропаганди міськкому партії. Ніна при зустрічі завжди 
спілкувалася з Маєю Михайлівною. І не була здивована, коли та запро-
понувала зустрітися. Вона попросила Ніну не відмовлятися, коли її бу-
дуть обирати секретарем парторганізації школи, бо Миколу кинули у 
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зміїне кубло. Мовляв, якщо вони з’їли Любича, який сам міг кого хочеш 
проковтнути, то мого Миколу з’їдять, не давши йому й оглянутися. Там 
один Муха чого вартий. Хоч ти підтримай Миколу.

Невдовзі Ніна стала секретарем парторганізації вечірньої школи. Хоча як 
вона могла допомогти Миколі Миколайовичу, коли в школі бувала лише на 
зборах і педрадах: її клас працював на комбінаті глухонімих. З учителями 
зустрічалася рідко. Про життя колективу знала лише з їхніх розповідей.

Йшло засідання педради, приурочене до закінченню навчального року. 
Директора не було. Під час короткої перерви заговорили, що треба його 
провідати в лікарні. Так Ніна дізналася, що Семченко хворий. Людмила 
Василівна Бондаренко запропонувала:

- Нехай секретар парторганізації і голова профкому підуть і провідають.
Так і вирішили. З Галиною Олександрівною Ніна разом йшла додо-

му і вони домовилися відвідати директора завтра. Галка сказала, що ку-
пить шоколад, а Ніна принесе квіти – в дворі було повно троянд. Вона 
нарізала найкращих і вони з колегою зустрілися на зупинці автобуса, 
щоб не йти пішки. Коли зайшли в автобус, Ніна побачила там свою све-
круху і Світлану, дружину Володі. Вони з сапами їхали на грядки. А там 
у автобус зайшов і Василь, який відразу пробрався до неї:

- Ти куди? Кому такі красиві троянди?
- У лікарню. Я ж тобі вранці говорила, що йдемо провідати Мико-

лу Миколайовича.
- Ну-ну, давай, - і мовчки вийшов на наступній зупинці. 
Галина Олександрівна і Ніна зайшли до палати. Микола Миколайович 

лежав у двомісній палаті. Він не чекав їхнього приходу і трохи розгубив-
ся. Дівчата передали вітання від учителів і побажали швидкого одужан-
ня. Запитали, з яким діагнозом потрапив у лікарню, та як себе почуває.

- Серце прихопило, - щось баском пропищало з подушки. Він здався 
Ніні немічним і маленьким, що вона аж здивувалась, як він умудрявся 
бути раніше таким видним і солідним чоловіком.

- Як пройшла педрада? Чи багато залишили на другий рік?
- Нікого не залишили. Восени прийдуть перездавати і то тільки двоє учнів.
Дівчата залишили палату з почуттям виконаного доручення.
Ніна пам’ятала, як на її очах Микола Миколайович залицявся до їхньої 

піонервожатої Маї Михайлівни, яку вони, старшокласники, звали про-
сто Майя, хоча в неї вже бігала маленька донечка. Майя була ненабагато 
старшою від них. А Микола Миколайович тільки-но демобілізувався з 
флоту і прийшов у їхню школу працювати фізруком. Це з ним вони хо-
дили в похід рідним краєм. Це вони підслуховували їхнє щебетання. І де 
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б ця парочка не ховалася, хлопці знаходили їх, і, звичайно, всі в поході 
знали, що відбувається між Миколою і Маєю.

Коли Ніна приїздила на канікули, то бувала у них у гостях. І зараз їй 
було трохи соромно, що вона ніби з примусу провідала його.

Вдома Ніна приготувала обід. Почекала Василя, але той не прийшов. 
І вона пішла в дитсадок забрати Андрійка. По дорозі зайшли з ним у 
парк покататися на гойдалках. Коли прийшли додому, хлопчик побіг до 
бабусі, а жінка пішла до себе - вони недавно відокремились від свекрухи 
і зробили собі окремий вхід. Двері були відчинені. Ніна зайшла в хату і 
побачила Василя, який лежав на ліжку одягнений і взутий.

- Ти чого ліг взутий на ліжко? – Відповіді не було.
- Вася, чому ти не вечеряв? – заглянувши на кухню, запитала дружина. 

У відповідь - мовчання. 
Ніна зайшла в кімнату, де лежав Василь.
- Вася, що трапилося? Тобі погано?
- А хіба тобі неоднаково? Іди, де була! Іди до свого Миколи Миколайо-

вича, блядюче, - він підхопився з ліжка, схопив вазу, що привіз з Полта-
ви, і хряпнув нею об підлогу.

Таким Ніна не бачила його ніколи. Вона  й не уявляла, що її Вася може 
бути таким злим і брутальним. Від несподіванки і образи вона вискочила 
і побігла в сад, сіла під яблунею і заридала, не стримуючи сліз і розгуби.

А в кімнаті від ревнивої ярості тріщали стільці, потім він вискочив на 
крилечко, яке з такою любов’ю робив, і почав його громити: позривав 
шари, став, як бик, рушити стіни. Та коли помітив, що Ніни ніде немає, 
вгамувався. Пішов у хату і все стихло…

Ніна довго сиділа під яблунею, аж поки нічна прохолода не при-
мусила її піднятися. Вона зайшла в дім, згорнулася клубочком на 
дивані і чи то марила, чи дрімала, а чи заснула. Зелений луг, високе 
жито попливи перед очима.

Двері, видно, були незачинені, бо сусідський півень закукурікав на 
порозі на все горло. Ніна прокинулась і вийшла з хати. Зайшла в саму 
гущавину саду. Вона не бачила, коли Василь пішов на роботу, в чому він 
одягнений. Не пам’ятала, чи Андрійко спав вдома, чи в бабусі. Сиділа на 
землі розбита і не могла звести свої думки до купи.

Невже вона зробила помилку в своєму житті, пов’язавши його саме 
з цією людиною?! Невже таке може бути, щоб сама ніжність, ніжність 
і доброта могли бути напускними всі ці шість років? Хіба ж це любов? 
Хіба можна любити і називати кохану людину брутальними словами? 
Невже вона їх заслужила?! Її не обходило, що це прояви тієї ж любові, 
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вона не розуміла цього. Що він з ревнощів несе таку нісенітницю, все ще 
боїться, що вона від нього піде. Його серце роздиралося від любові до 
неї і лютої ревності. Він цілу ніч пролежав, ні на хвильку не зімкнувши 
очей. Чув, як вона тихесенько вклалася на дивані, і радий був, що вона 
поряд, що він чує її дихання. Він її так любить, а чи ж вона його любить? 

А в неї були вранці ті ж питання. Вона його любить і думала, що він 
її теж. Вона ніколи б не назвала його так, як він назвав її. Та й взагалі, 
до чого тут Микола Миколайович? У чому його вина? У тому, що лю-
дина захворіла? Господи! Невже він шукає привід для сварки? Невже 
йому не подобається наша злагода? А, може, це привід спекатись мене? 
Може, я просто обридла йому? Що, як моє серце сказало йому неправ-
ду і в нього хтось є? Так для чого брутально обривати те, що здавалося 
щирим і могутнім? Можна ж сказати: у мене з’явилася нова любов. Я б 
зрозуміла. Я ж добре розумію, що я не найдосконаліша жінка, маю вади, 
але такої наруги над собою не терпітиму! 

У серці було сум’яття, воно плакало, а коли плаче серце – це так боляче!
- Ні, ні, не дозволю себе так принижувати! Не люба, хай шукає собі 

любу, а з мене збиткуватися – зась! 
Ніна майже заспокоїлась. Зайшла в хату. Зібрала сколки від вази, скла-

ла їх у прихожій, на видному місці, обсипала пелюстками троянд і най-
кращими квітами, а зверху поклала записку: «Тут ти поховав нашу лю-
бов. Ці сколки нашого кохання я прикрасила найкрасивішими квітами, 
але їх уже, навіть так прикрашених, до купи не складеш. Ніна.».

Склала в сумку все необхідне для себе і сина. Зняла картину, яку 
він подарував їй, написавши «Моїй любій дружині Ніні» (значить не 
вкрала), взяла Андрійка, прикрила двері і пішла. Їй було дуже боля-
че йти з цієї хати, з цього двору. Щось у ній чинило спротив цьому 
рішенню, але вона воліла краще страждати все життя, ніж терпіти 
таке приниження. І вона пішла до своєї хрещеної матері. Залишила в 
неї речі, залишила хлопчика, а сама подалася до лісу. Там вона блу-
кала весь день, забувши про все на світі. Для неї цей світ рушився, 
розлітався на цурки. Її гнітило лише одне: як же вона так помили-
лася? За що її названо бляддю? Вона ж все поклала на вілтар цього 
кохання. За що ж таке приниження, така зневага?!

Може, вона й на ніч залишилася б у лісі, бо тут ніхто, крім дерев, не 
бачив її стану, не чув крику її душі, не бачив її сліз – вона ще ніколи не 
відчувала себе такою спаскудженою. Але ж там, у тітки, її кровинка, її 
Андрійко, якому вперше довелося засинати без мами, у бабусі, хай і не 
чужої, але для нього далекої. Згадка про сина прискорила її кроки, вона 
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швидко спустилась у Холодний яр, а звідти вибігла на гору і майже бігом 
помчалася полем. Знову яр. Сонце ще в лісі сховалось за обрій… На 
землю спускалася ніч.

- Де тебе носило, Ніно? Хлопчик так тебе чекав, не хотів роздягатись: 
хай мама роздягне. Так і заснуло дитя. То де ти була?

- У лісі, - наче не своїм голосом, спокійно відповіла.
- У лісі? Цілісінькій день? Уже ж ніч надворі! Що ти там робила?
- Думала.
- Що ж ти думала, доню моя?
- Ой, краще не питайте. Мені дуже боляче, не питайте, - Ніну ніби 

щось зігнуло, голос її тремтів, тітка аж злякалась.
- Ну, не питатиму, не питатиму. Вечеряти будеш?
- Ні.
- Ти ж цілісінький день нічого не їла.
- Не хочу я їсти. Піду до Андрійка, – вона тихо, щоб не розбудити, 

роздягла хлопчика, а він сонний питає:
- Мамо, це ти? – і рученятами обняв матір, пригорнувшись до неї своїм 

худеньким тільцем.
Ні тітка, ні Ніна не спали. Тихо лежали в постелях. Дядько був на 

нічному чергуванні в радіовузлі, тож вони були вдвох. Тітка зрозуміла, 
що її улюблена племінниця пішла від чоловіка. Але чому? Що трапило-
ся? Та запитати Ніну не наважувалася, щоб не викликати сліз, бо бачила, 
з якими очима та прийшла з лісу.

А до Ніни тихо-тихо підкралася дрімота. Вона ніби й чула, як дихає її 
дитя, як ворочається в ліжку тьотя, але повіки почали закриватись і вона 
не чула, як хтось до них постукав. Почула тітка, а Ніна почула уже, коли 
тітка встала і кудись пішла, а потім підійшла до Ніни і шепотом говорить:

- Ніна, там Василь Іванович прийшов. Він просить, щоб ти вийшла.
- Для чого ви сказали, що я у вас? Я до нього не піду.
- Треба йти, дитино. Треба, рідненька, йти.
- Ні, не треба! Не піду я до нього.
- Треба йти, треба йти.
- Ну що ви зарядили: треба йти, треба йти. Не піду і край.
- Ніна, будеш все життя каятися. Розумієш – все життя будеш каятися. 

А потім, у тебе дитина. Хто дав тобі право лишати його батька? Іди, - і 
вона потягла її за обидві руки. Ніна встала і пішла до Василя.

- Чого ти, - але замовкла і нервово розсміялася, побачивши його в од-
них трусах і личаках на босу ногу, у фуфайці, накинутій на плечі. 

- Що це за «явление» в личаках?
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- Ніночко, ріднесенька, прости мене, - він опустився на коліна, обхо-
пивши її руками. - Прости мене. Я не розумів, що творив. Прости мене.

- Давай відійдемо від дверей, бо там тітка – не треба її хвилювати.
Він був на десятому небі: Ніна погодилася з ним поговорити! Він уже 

думав, що втратив її, а вона ще й говорить з ним, таким дурнем. Цієї 
миті він зробив би все, чого б вона не забажала, якби тільки не зникла 
за дверима. Йому хотілося підхопити її на руки і не відпускати до кінця 
днів своїх. Та дякувати Богові, вона поруч. Вони відійшли до Сурмилів і 
Ніна зупинилася. Він знову опустився на коліна.

- Прости. Я б уже давно прийшов до тебе, так мати сіла на дверях і 
нікуди мене не пускала, ще й одяг увесь заховала. Так я сказав, що хочу 
в туалет і накинув фуфайку. І вискочивши з хати, примчав до тебе.                  

- А як довідався, де я?
- А куди ж ти підеш? Я ж знаю тебе. Ти ні до друзів, ні до родичів не 

підеш у такому стані, - У Ніни промайнула думка: значить він розуміє, 
в якому я стані? Значить розуміє, що накоїв? – Ти лише скажи: ти мене 
пробачиш? Що мені зробити, щоб ти простила мене?

- Якщо попросиш пробачення перед матір’ю. При кому мене лаяв, 
при тому і вибачайся.

- Добре, люба, добре, кохана. Я на все згоден, тільки б ти повернулась. 
І повернулась зараз, щоб ніхто навіть з рідних не знав, що ти пішла від 
мене. Господи! Ніночко, що ти зі мною робиш? Якби ти тільки знала, що 
я пережив за цей день! Я так боюся, що ти справді підеш від мене, - він 
обняв її, і вона відчула, як його сльози покотились по її обличчю.

- Васю, я справді пішла від тебе. Ти хіба не усвідомив цього?
- Ніна, не жартуй так. Ти ж повернешся? Ти ж повернешся? – він 

струснув її за плечі, а потім припав до неї, - Ну, як мені тебе просити? Я 
безмозгий дурень. Дурень, який від любові втратив розум. Оце я такий 
у тебе. Прости і знай, такого ніколи не буде. Я зумію подолати це без-
умство, - він повернув її до себе, обняв за плечі і повернувся йти додому.

- Ні, почекай! – у нього обірвалося серце.
- Ніночка!
- Треба сказати тьоті Дусі, що ми пішли, а то вона буде чекати і 

не спатиме.
- Гаразд, - видихнув він, - пішли.
Ніна підійшла до дверей, а хрещена вже була біля них.
- Усе добре? Ну і слава Богу.
- Тьотя Дуся, Андрійка я заберу завтра. Хай спить. 
 - Добре, добре. Іди, іди, доню. 
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А з-за дверей Василь:
- Я сам завтра заберу Андрійка. Пробачте за таке пізнє вторгнення і 

порушення вашого спокою.
- Гаразд. Усе добре. Ідіть, діти, додому, бо вже світає.
Василь обняв дружину і, здавалось, ніс її в цих обіймах. Їй було так 

затишно в його руках.
Вдома було все прибрано. Все стояло на своїх місцях. Навіть на 

коридорі все було реставровано. Тільки на столі не стояла пам’ятна ваза 
і в прихожій не лежали її сколки.

- А куди ти дів могилку з нашим коханням?
- Яку могилку? Що ти говориш? Хіба наше кохання може померти? 

Ніна, опам’ятайся! Я ж люблю тебе, може, ще більше, ніж любив. Хіба 
ти мене розлюбила?

- Я ось тут, в цьому куточку, поховала сколки від вази, що ти привіз з 
Полтави. Гадаю не забув з якої нагоди?  

- Ніяких сколків я не бачив.
- Що, і записку не читав?
- Я ж кажу, що нічого там не бачив. Напевне мати все прибрала. Тепер 

зрозуміло, чого вона сиділа на сторожі.
- То що будемо далі робити? Як будемо після цього жити?
- Ніночко, дорога моя, все буде добре. Ти тільки прости мене і повір. Я 

ж люблю тебе, рідна, до божевілля.
- Васю, я теж люблю тебе. Саме любов веде мене за тобою, але я ніколи 

не думала, що любов може так брутально вести себе з коханою людиною.
- Ну, не катуй мене. Ти ж знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без 

тями, - вони дивились одне одному в очі і обоє розуміли, що не прожи-
вуть і дня одне без одного, що це до останнього подиху.

     

Якось Семенюти зайшли провідати Безорудьків. Муся, дружина 
Віктора, запросила їх до столу. Віктор знову назвав Василя кріпаком і 
завів мову про виставку його творів у Києві.

- Василю Івановичу, у вас велика кількість картин і все вони лежать і при-
падають пилом у різних закутках вашого дому, а треба, щоб їх бачили люди. 
Я вам допоможу показати їх у Києві. Ви тільки підготуйте їх до виставки.

І він сам поїхав у Спілку письменників України, членом якої був, 
і домовився, що в приміщенні Спілки Семенюта відкриває свою 
виставку. Коли Безорудько прийшов до Василя з цією звісткою, 
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той ніби переродився, ніби й хвороба відступила. Він за два тижні 
одягнув свої роботи в рами, але довго не вдавалося знайти маши-
ну. Допоміг майор Дорофеєв, батько учениці Ніни Семенівни. Він 
працював начальником кечі і дав машину і брезент, щоб закрити 
картину, ще й солдатів, які погрузили картини. І Василь з Ніною 
поїхали оформляти виставку. У Спілці їх зустрів Іван Солдатенко, 
про якого розповів їм Віктор Григорович. Ніна знала, що це її одно-
курсник: вчились вони в різних групах, але на одному потоці. І в 
інститутському комітеті комсомолу працювали разом чотири роки. 
Та Іван зустрів їх як незнайомих людей, ніби ніколи не знав Ніну, не 
гуляли в одних компаніях, не зустрічали разом Новий рік.

Оформляли виставку кілька днів, бо все робила Ніна. Василь лише 
дивився, де і як повісити роботу: хвороба знову загострилася, про себе 
нагадала робота по оформленню рамок.

У коридорах Спілки на другому поверсі вони розмістили близько 
двохсот робіт. Ночували в готелі «Москва» одну ніч, бо так домовився 
Солдатенко. Другу ніч спали в його кабінеті в Спілці. А вже коли ви-
ставку оформили, Іван Миколайович заговорив з Ніною, як з давньою 
знайомою, а то й звертався лише до Василя, ніби Ніни тут і не було.

Ще не всі картини були розміщені на стінах, як їх почали оглядати пись-
менники. Першим підійшов Юрій Збанацький, потис Василеві руку і сказав:

- Ваші роботи – чудо! Я ніби побував у казкових лугах Полтавщини, в 
її лісах і дібровах. А скільки сонця вдарило на мене від ваших картин! 
Просто життєдайне джерело енергії йде від них. Спасибі вам, Василю 
Івановичу, за ці прекрасні миті спілкування з вашим мистецтвом.

Якогось урочистого відкриття виставки не було, але книга відгуків 
рясніла чудовими словами схвалення творчості художника. У київських 
газетах з’явилися повідомлення про виставку творів Семенюти, а потім 
і статті про його творчість. При закритті виставки Василь Іванович по-
дарував Спілці картину «Свято фарб» - багряне золото осіннього лісу.

Після цієї виставки Семенюта відкриває велику виставку у Полтавсь-
кому художньому музеї.

Після виставки в Спілці письменників Солдатенко і сам з сім’єю 
став часто бувати в Семенют ще коли вони жили на вулиці Рєпіна 
і згодом на вулиці Пушкіна. А одного разу він приїхав з дружи-
ною і привіз з собою Бориса Комара, який збирав матеріал для кни-
ги «Поворотний круг». Від Солдатенка Борис знав, що Семенюта 
працює директором краєзнавчого музею, що мусить знати щось про 
місцевих героїв. А коли довідався, що Василь знав цих хлопців, а 
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з двома з них ще й товаришував, то забрав його на весь вечір від 
компанії, а потім ще приїздив кілька разів, знайомився з людьми, 
що пам’ятали вчинок трьох хлопців, які влаштували диверсію в Лу-
бенському депо, перекинувши при в’їзді до нього паровоз, який за-
блокував в’їзд і головне – виїзд локомотивів, що були вкрай потрібні 
німцям для фронту. Вони закрили там кілька відремонтованих 
паровозів, ще й рейки зірвали з місця.

Кожного разу Борис Комар зупинявся в Семенюти або приходив у гості 
і заодно уточнював нові відомості. Василь допоміг йому, чим тільки зміг.

Ось уже скільки часу хвороба не відступає від Василя. А це просто 
звалила з ніг. Він знову в лікарні. Біль локалізувався в лівому боці 
живота  і кров, яку йому сьогодні вливали, завтра виливалась з ньо-
го. А коли йому влили кров і його почало теліпати, аж підкидало до-
гори, лікарі злякалися. Біля хворого забігали всі лубенські світила. 
Прийшов і Сидоренко. Нарешті тіпання тіла вдалося зупинити. Го-
ворили, що резус крові не підійшов. І вирок лікарів був одностай-
ний: тільки операція.

- А що оперувати?
- Розріжемо і побачимо.
- Ні, - відповів хворий, - якщо судилося жити – житиму, якщо ж справді 

у мене рак, то і з операцією, і без неї помру.
Він про всяк випадок попрощався зі студистами, які всією групою 

прийшли до нього, і попросив їх восени в Комсомольському парку 
посіяти на схилах польові квіти і трави, як пам’ять про свого вчи-
теля, бо цей парк було створено за його ініціативи. А було це так. 
Одного разу сиділи вони з Володимиром Кириловичем Маликом і 
говорили, що скоро забудують усі лубенські «Види», не буде де й 
природою помилуватися. Все вже забудували, лише пагорби й зали-
шилися. Щось треба робити. І Василь Семенюта йде в РК комсомо-
лу, РК партії, в міськраду і всюди доводить необхідність збереження 
цього унікального місця: тут був Пушкін, на цих пагорбах жила Анна 
Керн. Можливо, тут гуляв і Тарас Шевченко. Тут малювали багато 
художників. Це були колись місця відпочинку лубенців і приїжджих, а 
вже всю цю красу забудували. А тут же колись були чудові алеї і бага-
то бузку понад схилами аж до автоколони. Тут ходив Горький. Звідси 
любувався красою Посулля Олесь Гончар. Хтось з письменників саме 
на цих схилах назвав Лубни українською Швейцарією.

В усіх інстанціях підтримували ініціативу, але коштів на створен-
ня парку не було.
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Тоді голова міськвиконкому Іван Гончаров говорить:
- Даю вам, Василю Івановичу, грейдер і студентів бухгалтерського 

технікуму, спробуйте з ними втілити ваш план у життя – проріжте алеї, 
а на майбутній рік закладемо гроші в бюджет на спорудження висячих 
місточків, танцмайданчика і кафе. Попробуємо втілити ваш план у жит-
тя. Дуже красиво повинно бути.

На крутих схилах тракторист відмовився прорізати алеї. Семеню-
та сідає за кермо і сам прорізує алеї. Вже майже закінчив роботу, як 
трактор різко накренився і ледь не перекинувся. Як йому вдалося 
втримати і вирівняти машину, він і сам не розумів. Тільки сиви-
на вкрила скроні. Але він тоді дуже радів, що вдалося врятувати 
хоч невеличкий шматочок гордості лубенців – «Видів». І нехай всі 
його мрії були втілені не наступного року, а значно пізніше, але ж 
навіть один будинок знесли, щоб зробити вхід у парк. Тут і правда 
до 1000-ліття Лубен збудували чудовий куточок для відпочинку. Та 
вся ця краса довго не втрималась. З часом тут нічого не залишилось 
ні від висячих місточків, ні від естради, знищили і танцювальний 
майданчик, і лавки на алеях – все знищили, крім кафе, яке згодом 
хтось викупив і зробив там чи то ресторан, чи то фірму. Від цього 
дикунства у Василя краялося серце. Але все це трапилося пізніше, 
значно пізніше, вже після розпаду Союзу.

А тоді Василь у лікарні не просто лікувався, він там жив і працював: сюди 
приходили і приїздили і по роботі, і знайомі, і родичі. Одного дня до нього 
приїхав Василь Діденко, племінник Василя Семенюти, відомий поет. Мо-
лодий романтичний хлопець з відкритим поглядом і широкою білозубою 
посмішкою. Саме у той час була популярна пісня на його слова «На долині 
туман». У розмові він запропонував дядькові втекти в ліс або до річки.

- А тікати не треба. Я поговорю з лікарем і завтра підемо в ліс. 
Так і зробили. Як вони раділи, що можуть поспілкуватися з природою. 

Обіймалися, сміялися і багато говорили.
Говорили про поезію, про живопис, про мову, про нашу історію. 

Ці всі питання були їм дуже близькі. І хоча Василеві Діденку бра-
кувало виховання, зате знань йому не бракувало – це був розумний 
співрозмовник і чудовий слухач.

На Сулу біля Бродовського лісу вони тоді виїхали всією сім’єю: Ніна, 
Андрійко, Володя з дружиною Свєтою і два Василя і обоє Івановичі, 
і обоє талановиті люди. Вони плавали, просто бавились у воді, раділи 
життю і цій прекрасній миті. Василь Семенюта, правда, не плавав: бояв-
ся визвати кровотечу. В лікарню повертався неохоче.
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Ніна була у відпустці і двічі на день приходила до чоловіка, бо він їв 
тільки протерті супи, каші,сир – все протирала крізь сито. Хворі з пала-
ти, коли бачили, що йде дружина Василя Івановича, говорили йому: он 
уже летить твоя голубка.

Василеві було приємно, що так називали його дружину. Вона і 
йому здавалася чимось схожою на голубку. Особливо вона подоба-
лась йому, коли приходила в голубій сукні з білими горошинами: 
була дуже молодою в ній і по-особливому виділялись її великі голубі 
очі, ніби робились аж синіми. Він не міг намилуватись нею. А вона 
раділа кожній зустрічі і намагалась вселити в нього віру в перемогу 
над хворобою. Вони часто йшли в ліс, що ріс зразу ж за лікарнею, і 
там гуляли, але довго гуляти він уже не міг – був слабий. Цього разу 
Василь у лікарні пролежав півроку, а результат був нульовий. І од-
ного разу, вже навесні, до Ніни вийшов лікар і сказав, щоб забирала 
чоловіка додому: йому слід зробити перерву в лікуванні.

Ніна зрозуміла, що лікарі безпорадні. Вона забрала його додому, як 
свого часу привезла з Дніпропетровська, де він лікувався в інституті 
гастроентерології. Але тоді вона вирішила, що вони подолають цю хво-
робу, а зараз не здивувалась їхньому вироку, але що творилося в неї в 
душі, було відомо лише їй та Богу. Вдома рідним вони теж майже нічого 
не говорили. А Ніна металась у пошуках порятунку коханого.

«Ні, це не рак! З раком так довго не мучився б, - думала вона. – Але ж 
твоя мати теж років сім, як не більше мучилась». І саме в цей час у газеті 
«Известия» Ніна натрапила на статтю «Доктор должен лечить» про чу-
дового московського лікаря Васильєва, якого відсторонили від роботи. 
Але він не здався: відкрив платну клініку і допомагав таким хворим, як її 
Василь. Ніна була здивована, якщо не шокована, що він після звільнення 
зумів приватним чином лікувати хворих і що його досі не арештували.

Тоді в Москві уже жив Малешик, і хоча йому було далеко за сімдесят, 
був досить активною людиною. Ніна пише йому листа і просить знайти 
цього лікаря і записати їх на прийом, що він і зробив.

Майже нетранспортабельного Ніна везе Василя в Москву.
Вартість прийому була всього десять рублів, які вона сплатила в касу. 

Коли ж прийшли на прийом – ніякої черги. Враження було таке, що саме 
їх тут і чекають: працювали точно за графіком і своєї черги ніхто не чекав.

Лікар Васильєв прийняв спочатку дружину і розпитав, як протікає 
хвороба, де і як лікувався, що їсть, а коли дізнався, що хворий десять 
років не їв м’яса, сказав, щоб негайно ввели його в раціон. Потім лікар 
прийняв Василя. Оглянув його, пропальцював всю порожнину живота, 
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розпитав, коли з’явилась хвороба, як протікає, склав повний аналіз, а 
потім покликав у кабінет дружину і говорить:

- Їсти можна все, тільки потрошку і не менше чотирьох-п’яти разів на день. 
Поступово відмовитися від протертої їжі. Обов’язково пити настої трав. 

І дав список лікарських трав
- Їх треба приймати за 20-30 хвилин перед їжею, - лікар говорив не 

поспішаючи, можна сказати, повільно, наголошуючи на окремих словах. 
– Я думаю, з вами все буде добре.

- І оселедець можна їсти? – поцікавилася Ніна.
- Все, що ваш чоловік захоче. Все можна їсти. Тільки в обмеженій 

кількості. Не весь оселедець, а один шматочок. 
По дорозі до Малешиків Ніна купила телятину і в Зінаїди 

Максимівні на кухні приготувала цілу каструлю котлет. Парових не 
вийшло, як радив лікар. На сковороді придала їм форму і поставила 
тушитись у каструлі. Поклала Василеві до гречаної каші одну, потім 
підложила ще одну. Але Василеві так захотілося з’їсти їх багато, що 
він узяв до себе каструльку:

- Вася, що ти робиш?
- Та хоч перед смертю наїмся смачненького. 
- Ні, не роби дурниць.       
- Не можу. Хочу і все. Душа бажає. Мені байдуже, що буде. - І він з’їв 

тих котлет може п’ять, а то й більше.
Всі з тривогою полягали спати, та ніч минула спокійно. Вранці Василь 

встав бадьорий, навіть веселий. Але ж він завжди бадьорився. Інший 
при такій кількості хвороб і різних болів занудив би біля себе всіх, а 
він ще й інших підтримує. Так що ця бадьорість і веселість Ніну не 
заспокоїли. Вона залишалась дуже напруженою. Адже з боку Васильєва 
вона не побачила ніяких радикальних методів лікування.

- Ніночко, у мене немає крові, - присів до неї на ліжко після туа-
лету чоловік. - І почуваю себе добре. Ти знаєш, у мене якийсь не-
звичайний прилив енергії. 

І він потягнувся до коханої жінки.
- Цей Васильєв лікує якимось гіпнозом або дотиком своїх рук при 

обстеженні, він надто довго пальцював мій живіт, кілька разів поверта-
ючись до найболючішого місця.

Наступного дня крові знову не було.
У Москві вони пробули днів десять. Побували в музеї мистецтв імені 

Пушкіна, Третьяковській галереї, відвідали Великий театр, їздили на 
Кутузовський проспект до Мішки, бойового Василевого побратима, з 
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яким дуже довго підтримували дружні зв’язки. Здавалось, у Василя і 
болячки ніякої не було. Що з ним зробив Васильєв, вони не розуміли, 
але кров зникла і не з’являлась.

- Яка ж ти в мене молодчина, що привезла сюди. Я вже був попрощався з 
життям і не хотів їхати в Москву. Хоча мені і не вперше було стояти перед 
смертю, цього разу я вже дуже боявся, причому не за себе, а за тебе: як же 
ти залишишся сама? А зараз чомусь впевнений, що буду жити. Ти ж поряд 
і твоя сила волі допомогла мені. Іди до мене, рятівниця моя.

Вони приїхали додому. Все було добре. Поступово він перейшов на їжу, 
яку Ніна готувала для всіх. Трави ж стали невід’ємною частиною його життя.

А в місті йому нарешті віддали будинок колишнього міськкому 
партії. Треба було починати все спочатку: ремонтувати і реконстру-
ювати приміщення, робити обладнання, створювати нову експозицію 
і багато іншої роботи знову навалилось на Василя. Але ця робота 
захопила його так, що він і ночами працював. Він зумів і людей 
організувати біля себе: вони пройнялися його ентузіазмом – всі 
працівники музею вірили, що зроблять новий хороший музей. Василь 
Іванович робив ескізи вітрин, діорам, вітражів. Горенко з наукового 
працівника перетворився на прекрасного столяра. Вася Корицький, 
Вася Тригубенко, Толя Харчук, його колишні учні, стали найкращими 
помічниками і втілювали всі задумки Василя Івановича разом з ним 
в реальність. Навіть техпрацівники музею навчилися клеїти, ліпити, 
мазати, стругати. Більше року колектив музею працював над ство-
ренням нової експозиції. Особливо старалися Тригубенко і Харчук. 
Василь Іванович навчив їх всього, що сам умів. Він ставився до них, 
як до своїх дітей. Сам робив найскладніші речі, а вони були поруч.  

Зайшов якось у музей Анатолій Соболєв, який працював тоді в 
райкомі партії: 

- Коли не йду – у вас світиться. Думаю, дай подивлюся, що ви тут робите.
- Дивіться, - обізвався з помосту Василь Іванович. 
Він на стіні, що була проти вхідних дверей, саме вирізав графіті Марк-

са, Енгельса, Леніна – велике панно, підручними були Толя і Вася.
- Бачу, скоро відкриватись будете?
- Думаємо, що скоро.
Соболєв пройшовся залами музею, що були вже майже готові 

до прийому відвідувачів, і опинився перед великим на всю стіну 
вітражем, трохи не закінченим.

- Чому не закінчили вітраж?
- Матеріалів не вистачило. Вже замовили. Треба їхати в Київ забрати. 
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До відкриття зробимо.
- А хто у вас це робить?
- Ми самі ж і робимо.
- Самі?
- Так, самі.
Соболєв потиснув руку Семенюті.
- Не буду заважати, працюйте.
Відтоді, як отримав нове приміщення, Василь їздив у музеї Москви, 

Києва, Львова, щоб запозичити щось для свого музею.
Навчаючись у Львові, він побував у музеях міста, познайомив-

ся з багатьма працівниками. Його цікавило все: як побудовано 
експозицію, які матеріали і як використані для обладнання, як зби-
раються експонати, як ведеться наукова робота.

Семенюта був частим гостем Львівської картинної галереї і добре 
знайомий з її директором. Коли приїздила до нього у Львів Ніна, вони 
обов’язково відвідували виставки, що там відбувались. Тут вони огляну-
ли і виставку картин відомого художника Реріха. Всі зали галереї були 
заповнені цими дивовижними полотнами, підчас навіть гнітючими, але 
жодна робота не залишалась поза увагою глядача.

Одного разу він домовився з працівниками природничого музею 
взяти їх у експедицію в Карпати по збору матеріалів для музею. 
Які чудові місця Карпат вони відвідали! Тоді і Ніна їздила з ними. 
Скільки нового дізналися вони про природу цього краю! Які темні 
смереки і величезні буки зустрічали їх у горах! Здавалося, що тут 
ніколи не ступала нога людини. А які розкішні полонини трапля-
лись їм! Працівники музею багато фотографували, робили якісь 
зрізи, заміри, збирали гербарій.

На одному сонячному підгір’ї Ніну вразила величезна кількість 
білих маргариток, наче хто насіяв їх на цій місцині серед інших 
квітів і трав. Такі маргаритки на Лубенщині прикрашали тільки 
квітники, а тут – величезна галявина усіяна їхніми біло-рожевими 
голівками. Вони їздили в Карпатах музейним автобусом, де треба 
було, йшли пішки. Ночували і харчувалися тут же, в автобусі. Так 
вони провели цілих три дні!

Машина йшла дорогою понад річечкою, що текла тихо в долині 
між двома грядами гір. На протилежному березі сохло сіно, якось по-
особливому складене на високих жердинах–палях, а зверху, ніби дашок, 
був закріплений чималий сніп, що захищав сіно на жердині від дощу. 
Внизу сіно землі не торкалося і не могло намокнути.
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Картина була живописна: зелень під самі гори, на цій зелені – жер-
дини з сіном, що під сонцем здавалося золотавим, а вдалині над 
всім цим синіють гори, а під ними туман. Саме в цю мить так упало 
сонячне проміння, що все це ожило, заспівало, засяяло – і Василь 
попросив зупинити машину і залишити їх тут. Але ніхто не погод-
жувався лишати їх в горах одних.

- А для чого ж ця дорога? Якось доберемося до найближчого села. Ви 
ж гляньте, яка краса! Я хочу намалювати це.

- Так. Тут недалеко перевал, а там хороший готель, кожного дня 
звідти йдуть автобуси на Львів. І до готелю тут часто їдуть машини, 
- підтримав їх шофер автобуса. 

- Так що, можемо їх спокійно залишити тут? – запитав керівник експедиції.
- Так, так.
- Ну тоді ось вам і харчі про всяк випадок, - і подав Василеві 

авоську з продуктами.
Подружжя подякувало за все, і вони розпрощалися. Машина рушила 

вперед, а Василь, обнявши Ніну, мовив:
- Ти поглянь, яка краса! І серед цієї краси ми вдвох! Лише ми з тобою 

і ця краса! Щоб я робив без тебе? Хто б мене міг так розуміти та ще й 
носити мені етюдник? Посидь біля мене, почитай щось напам’ять, а я 
помалюю. Так хочеться схопити цю красу! Я швиденько.

Він поставив етюдник і почав малювати гори, що здавалися то зелени-
ми, то синіми, а то просто чорними.

Ніна трохи посиділа, а потім зняла з нього солом’яного капелюш-
ка і наділа на себе.

- Ніно, я ж тут згорю під сонцем! – Вона пов’язала його голову 
носовиком, а сама в його капелюсі пішла в ліс обабіч дороги. Де-
рева росли тут рідко. Ліс був прозорий. Скільки вона не заглиблю-
валась, внизу бачила Василя, як він схилився над роботою, час від 
часу відступаючи назад і повертаючи голову в бік Ніни. А вона дуже 
любила спостерігати чоловіка за роботою. І раптом Ніна ступила на 
галявину, де суцільно росли суниці. Здавалося, що тут інших рос-
лин і не було. Вона почала смакувати ними: солодкі, соковиті, але 
ніби з гірчинкою. Але все одно дуже смачні і запашні! Ніна зняла 
капелюх і почала рвати ягоди туди.

Коли Василь закінчив малювати, Ніна спускалася до нього, несучи 
перед собою ягоди, які протягла чоловікові.

- Ти таки справді чарівниця! І все чаруєш мене суницями, - засміявся 
Василь. - Де ти їх стільки надибала?
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- А он там, на пагорбах. От якби їх стільки росло у наших лісах. 
Вони присіли і смачно поласували суницями, а потім піднялись тро-

хи в гори. Тут теж було красиво, і Василь знову почав малювати зелені 
смереки і море фіолетових високих квітів на передньому плані. Роботу 
ще не закінчив, як почав накрапувати дощ. Вони швидко спустились на 
дорогу і стали під лапатою ялиною. Раптом з ними порівнялась машина, 
газик на високих колесах. Дверцята відчинились:

- Вам куди?
- Будь-куди, якби дощу не було, бо ми промокли і замерзли.
- Сідайте.
Машина швидко привезла їх до якоїсь красивої будівлі. Там стоя-

ли бронетранспортери і бігали військові. Чоловік у темно-синьому 
костюмі вийшов з машини, розкрив парасолю і, звертаючись до не-
знайомих пасажирів, мовив:

- Ідіть зі мною.
Дощ не просто йшов, а лив і, незважаючи на те, що машина зупини-

лась під навісом, діставав і Ніну, і Василя. Вони зрозуміли, що їх при-
везли в готель, але чому тут так багато військових? У коридорі готелю 
їхній рятівник десь зник і там же за мить з’явився.

- Лишаю вас у його розпорядженні, - а сам вийшов.
Їх розмістили на другому поверсі в маленькому номері на двох. 

Але після холодної зливи тут було тепло і затишно. М’які постелі, 
теплі вовняні ліжники, двері причинені на балкон. Там лив дощ, а 
тут було сухо. Вони помились у душовій, переодяглися в теплі сухі 
халати, розвішали свій мокрий одяг і вклалися в ліжка, насолоджу-
ючись таким неочікуваним затишком. Коли відігрілись, згадали про 
їжу. Поїли і знову під ліжники!

- Іди до мене, - простягнув до Ніни руки чоловік.
- Ні, ти до мене.
- Так у мене не дує з вікна і можемо спати з відкритим балконом.         
- А ми балкон прикриємо.
Василь встав, прикрив двері на балкон і прошмигнув до Ніни.
Другого дня їм запропонували переселитись в інший номер. Та 

вони не збиралися тут жити. Пішли в ресторан, поснідали, а номер 
звільнити було недовго. Ніна взяла етюдник, і вони вийшли. Але на 
великому критому майданчику на другому поверсі вони затрима-
лись, бо Василя привабив туман, що заповнив увесь простір навко-
ло: будівлі внизу, дерева дивились нечіткими силуетами. Він тут же 
почав писати цей туман, бо розумів, що той швидко щезне – такий 
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стан природи довго не тримається. Тимчасом пішли чутки, що в 
горах знесло лавиною води палатковий піонерський табір. Майже 
всі діти загинули. Ніякі бронетранспортери не допомогли, стихія 
накрила дітей сонними. Ще вчора тут був секретар обкому, він на 
дорозі підібрав двох молодих людей, врятував їх від лавини води і 
привіз до готелю.

Так Василь і Ніна дізнались, хто їх привіз і чому з них не взяли ні 
копійки за нічліг. І чому всі були такі заклопотані. Це було в 1969 
році десь недалеко від Скола.

Коли туман розвіявся, вони пішли на автобусну зупинку і скоро ав-
тобус уже віз їх у Львів.

Там вони знайшли притулок у земляків Куценко-Шевченко, до-
брих своїх приятелів родом з Хоролу. Василь часто приходив до них 
поспілкуватись і поїсти домашніх страв. 

Євгеній Георгійович працював викладачем лісного інституту, а 
потім перейшов у інститут декоративно-прикладного мистецтва ви-
кладачем малюнку. У них з Василем Івановичем було багато спільних 
тем. Вони кожного літа заїздили до Семенют, коли їхали в Хорол на 
відпочинок. Інколи гостювали днів два-три. 

Євгеній Георгійович був настільки коректним, що іноді його 
коректність і інтелігентність межували з педантичністю і безглуздям. 
Він бувало приїздив під ранок і ніколи не будив Семенют, а чекав, поки 
ті прокинуться. І скільки Василь і Ніна не говорили з ним на цю тему, не 
змінив своїх принципів: навіть у дощ і в сніг сидів у садку і чекав.

Семенюти їздили до них і в Хорол на їхню дачу, що перейшла 
їм у спадок від родичів. Частина будинку, де Євгеній Георгійович 
трудився до останніх своїх днів. Скільки він там залишив свого 
здоров’я і нервів! І все це якби його донечці і внукам було куди 
їхати на літо зі Львова. Ці люди завжди виручали, завжди прихо-
дили на допомогу. Семенюти їм теж ні в чому не відмовляли. Отож 
і тоді, коли Василь і Ніна приїхали до них з Карпат, вони зустріли 
їх радо. До них Семенюти приходили, як додому. Допомагали їм 
Куценки завжди, особливо, коли Василь вчився в інституті. А вчи-
тись йому було складно, і не лише через завантаженість роботою. 
Окрім музею-студії, де вчилося біля шістдесяти учнів - робітників, 
службовців, учнів старших класів, він відкрив ще одну студію в бу-
динку піонерів, а тут ще і його хвороба. Вона загострювалась і знову 
з’являлась кров. Він часто стояв на парах, так як не міг сидіти. Май-
же весь час стоячи слухав лекції. До нього вже звикли викладачі. 
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Дипломну роботу теж робив стоячи. І часто від усього цього тікав 
до Куценків – відпочити і підлікуватись. 

У Львові жила Олена Сизоненко. Вона вчилася в одному класі зі 
старшим Василевим братом Сашком. Василь Іванович знаходить її, 
як не як землячка. Виявилося, що вона дружина скульптора Рихви. 
Так у Василя з’явилась можливість бувати в майстернях львівських 
скульпторів на вулиці Зеленій. Тут він познайомився з Біганічем, 
Чайкою і відомим на всю країну скульптором Борисенком. Між 
ними склалися хороші стосунки. Тож Львів став хорошою школою 
для Семенюти, стартовим майданчиком у велике мистецтво і на-
вчальною базою для його учнів – їх там навчалося за його життя 
досить багато. Коли комусь з них потрібна була допомога, Василь 
Іванович не відмовляв нікому. 

На Зелену Василь привів і свою дружину, познайомив її с Леною Сизо-
ненко-Рихвою. Потім вони часто вечорами спілкувалися.

З Зеленої, з майстерні львівських скульпторів Василь привіз у свій му-
зей скульптури, які йому дарували митці, знаючи про його мрію створи-
ти галерею мистецтв у Лубнах. Подарували Семенюті прекрасні скуль-
птури Біганіч – «Леся Українка», Чайка - «Т.Г. Шевченко», приєднався 
до них і Борисенко, подарувавши «Орел Карпат». А ось грошей на їх 
відправку в Лубни в Семенюти не знайшлося. Це було під час весняної 
сесії. Перед сесією Ніна купила йому хороший светр. Василь вирішив 
закласти той светр у ломбард, без особливої надії, чи його там взагалі 
приймуть. Потрапив якраз на перерву. Біля ломбарду зібралося кілька 
чоловік. Василь став у чергу. Аж іде мимо Борисенко.

- Василю Івановичу, а що ви тут робите?
- Стою в черзі, хочу закласти светр, бо немає за що відправити скуль-

птури в Лубни. Ви ж бачили вчора, які прекрасні роботи одержав я в дар, 
та й ваш «Орел Карпат» - диво! Як же все це лишити тут? 

- Василю Івановичу, ідіть у своїх справах. Ще тільки й не вистачало, 
щоб ви свій светр закладали. Я потурбуюсь, щоб скульптури на Лубни 
були відправлені.

- Та незручно же вас цим напружувати.
- Нічим ви мене не напружуєте. Я зараз іду в Спілку і це питання ми 

вирішимо. Можете бути спокійний з цього приводу.
Буваючи в майстернях художників з дітьми і без них, він і звідти 

привозив у ще неіснуючу галерею твори, які йому дарували автори. 
А вже згодом і з виставок щось із полотен направляли через Спілку 
художників у Лубни.
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Робіт зібралось багато. Вдома тримати їх уже давно не було місця, 
в музеї теж. А ще з переїздом у нове приміщення і роботами там, 
це зібрання творів не було де тримати. Знову Семенюта оббиває 
пороги місцевої влади. Вони виділяють приміщення для зібрання 
в підвалі райкому партії. А Василь продовжує звозити роботи. 
Інколи траплялося купити чудові речі на так званих «товкучках». 
Можна тільки дивуватись його енергії і ентузіазму: навчання в 
інституті, вивчення досвіду інших музеїв, робота в студіях, літня 
практика зі студистами, збирання творів мистецтва і експонатів – 
і невідступна хвороба, яка то дасть дихнути, то знову прикує до 
ліжка. Він поспішав все охопити, все встигнути. У цей час він і 
для міста чимало робить. Створює пам’ятник загиблим воїнам під 
час Громадянської та Великої Вітчизняної війни, 333-й Лубенської 
дивізії, меморіал хлопцям-патріотам Буценку, Гайдаю, Сацькому, 
кілька меморіальних дощок і т.д. Де в нього бралися сили? Але саме 
це все і підтримувало його здоров’я, це все і тримало його в житті. 
Саме в цей час, коли він у музеї закінчував величезний вітраж, до-
помагав йому в цій роботі Толя Харчук, йому просто на лісах стало 
погано. Знову з’явилась кров. Але він уже навчився сам лікувати 
себе тими травами, що рекомендував московський лікар. Треба було 
лише полежати вдома днів три-чотири, інколи й тиждень, і побу-
вати в Ніниних руках. Тож коли прийшов час їхати на Всесоюзний 
семінар директорів краєзнавчих музеїв у Ригу, він поїхав, але взяв 
з собою свого надійного лікаря – Ніну, благо, вона була у відпустці.
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З’їхалося багато людей, але організація семінару була відмінна, а ви-
сока культура господарів просто вражала.

З’їхались усі в столицю Латвії Ригу. Провели екскурсію містом, а 
потім дали можливість самостійно ознайомитися з Ригою: Василь і Ніна 
пройшлися вуличками старої Риги: вузенькі, без зелені, в основному 
двоповерхові будиночки, але всюди вражаюча чистота. Вийшли на площу 
перед театром. Василь зробив кілька замальовок площі і театру. Посиділи 
в скверику, і в час, призначений для збору, були біля Міністерства культу-
ри. Звідси їх автобусами повезли в Цессіс – невеличке місто неподалік від 
Риги, надзвичайно чисте, ніби вимите перед приїздом делегації.

Місця в готелі були замовлені по кількості чоловіків і жінок окремо. 
Тут ніхто не чекав, що хтось приїде з дружиною. Та й не просто дру-
жиною, а супроводжуючою хворого чоловіка. Стало питання, куди ж 
цю парочку поселити. І розв’язали його миттєво. Директор місцевої 
школи, дізнавшись, що Ніна вчителька, запропонувала поселити їх у 
своєму кабінеті, який хвилин за двадцять був перетворений на чудову 
кімнату. Коли подружжя зайшло, там уже стояли два ліжка, журналь-
ний столик, два стільці, крісло і квіти – на столику і на вікнах, м’яка 
доріжка під ногами. Директор школи допомагала швидко розмістити 
людей, щоб ніхто не почувався незручно.

Приміщення школи ще ніби дзвеніло молодими голосами – лише вчо-
ра тут відбувся випускний вечір. При вході стояли уквітчані берізки, на 
вікнах коридорів висіли гірлянди з ромашок.

Ніна з цікавістю зазирнула в класи. Кожна класна кімната мала свій 
колір. У класах молодших школярів зі стін дивилися казкові герої, іноді 
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вони сходили звідти і стояли біля вазонів квітів, або вибігали аж до дош-
ки і тримали корзинку з крейдою і ганчіркою. Всюди було чисто. Ніде 
не було понівечених парт, обідраних стін – ніби в іншій країні, школа 
практично була готова для нового навчального року. Ніна мимоволі по-
думала: «Чому ж у нас не так?»

Після сніданку починалися екскурсії по музеях і виконання програм 
семінару. Виходячи зі своєї спальні, Семенюти захвилювалися, як за-
крити двері. Підійшла жінка і сказала:

- У нас двері не замикаються. Але не турбуйтеся, все буде на місці.
Василь і Ніна аж почервоніли, їм було якось незручно, але лагідна 

посмішка жінки заспокоїла та й не було часу подумати над цим: 
щільність заходів була надзвичайна. Відпочивати учасники семінару 
могли чотири-п’ять годин на добу.

У перший день всі вони були на стадіоні, де зібрався величезний 
хор – чи не з усій Латвії, враження неперевершене. По-особливому 
відчуваєш і сприймаєш тут керівників і диригентів, їм і особлива по-
вага. А співали всі, навіть на трибунах.

Іншого разу години чотири тривали теоретичні зайняття, де виступали 
з доповідями вчені, директори музеїв, методисти, а потім усі трьома ав-
тобусами виїхали за місто. Зупинилися на березі Даугави, якою латиші 
дуже пишаються. Це для них, як для нас Дніпро.

Гуляли, купалися. Всіх учасників семінару з першого ж дня поділили 
на групи, до яких були прикріплені гіди. В групі наших героїв гідом 
була Тетяна Адольфівна, яка добре володіла російською, бо мама її 
була росіянкою. Вона й попередила всіх, показавши, де вир, куди не 
можна було запливати. Річка, де вони купалися, була широка, а вдалині 
її води здавались чорними. Біля берега тепла ніжна хвиля приємно ло-
скотала ноги. Більшість учасників купалися біля берега, лише кілька 
чоловіків і одна жінка поплили на ту темну воду. За ними всі стежили 
з берега. Аж ось одна пара попливла далі. Латиші, що стояли на березі, 
почали кричати, щоб вони повернулися. Жінка повернулася, а чоловік, 
це був Василь Семенюта, поплив далі, не помітивши, що біля нього 
нікого немає. Тут хтось із керівників семінару взяв мегафон і нака-
зав негайно повернутися. Але Василь не розумів, чому хвилюються на 
березі. Він добре плавав, та щоб не створювати ажіотажу, повернувся, 
не став сперечатися зі стихією. У цей час забув, що хворий, так захо-
пив його азарт подужати Даугаву.

Увечері вздовж Даугави запалили величезні багаття. Було свято 
Івана Купали «Ліго». Учасники семінару розпалили свої вогнища: 
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там грузини зібрались, там молдавани, там українці і росіяни. Всі ці 
багаття були поряд. Біля вогнищ стояли ящики з ковбасою на вели-
ких керамічних тарелях, на ситах лежали сир і хліб, а в кущах хлопці 
наткнулися на бочку з пивом. З ковбаси, наткнувши її на шампури, 
робили шашлики, а хто їв і так.

Спочатку зібралися кожен біля свого багаття, а потім усі 
перемішались, а коли побачили, що грузини смажать справжні шаш-
лики, то й поготів. До Василя Івановича грузини підійшли самі. Він 
їх зацікавив своєю комунікабельністю, жартами і, можливо, фор-
мою носа, явно схожою на їхню.

- Ви часом не грузин? 
А він візьми і скажи, що нащадок Гурамішвілі з Миргорода. Грузини 

зразу ж перейшли до їхнього багаття, принесли своє вино і справжні 
шашлики, тільки-но з жару. Та коли Василь признався, що пожартував, 
вони образились і повернулися до свого вогнища.

Потім вони порозумілись і довго говорили про взаємини грузин і 
українців, про історію життя і кохання Гурамішвілі.

А коли стемніло, над берегами Даугави аж до обрію палали багаття і 
лунали пісні. Латвія створювала своє «Ліго». Звідкись з’явилися ряджені 
латиші. Вони плели вінки і одягали всім на голови, а потім, ставши в 
коло біля вогню, завели хоровод, приспівуючи «Лі-го, лі-го». Аж раптом 
з кущів вискочили нові ряджені з пучками лугових трав і квітів, а там 
схована кропива. І почали частувати цими букетами по ногах і руках всіх 
підряд, приспівуючи все те ж «Ліго, ліго». Зчинився веселий гамір.

Потім стрибали через вогнище, танцювали, особливо красиво це роби-
ли грузини. Співали всі гуртом. І так до світанку. Повернулися у Цессіс 
зморені, але задоволені і радісні. 

Семінарські заняття йшли згідно плану. Були і практичні заняття в му-
зеях. Але й дозвілля було організовано майже щодня. 

Дуже яскравою видалася поїздка на озеро. З Цессіса після занять у 
місцевому музеї, де Василь зробив багато замальовок вітрин і кріплень, 
а також низку фотографій, виїхав цілий кортеж. Крім трьох автобусів, 
їхали легкові машини і одна вантажівка, хоча далі вона десь загубилася. 

Вибралися на луг. Їхали між високими очеретами і вербовими заростя-
ми. Їхали, їхали, аж несподівано щось трапилося – всі машини зупини-
лися, ніби в усіх відмовили мотори.

- Чорт! Десь збилися з дороги, - сказав директор цессіського му-
зею і почав сварити шофера першої машини, коли більшість людей 
вийшли з автобусів.
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- Ну що ж, виходьте всі, будемо кудись з цих хащ вибиратися, бо 
головна машина з міністром завела нас невідомо куди, здається, в 
болото. Ми просто заблукали.

Решта народу неохоче виходили із своїх автобусів. Наші гіди були дуже 
здивовані: що за неподобство – завезли невідомо куди, ще й примушують 
людей іти пішки. Трохи пройшовши за міністром і його свитою непро-
лазними чагарниками, вийшли на ледь помітну стежину, яка вивела всіх 
на берег розкішного озера, що своєю велетенською чашею сховалося під 
плакучими вербами. Сюди дійсно машинами навряд чи заїдеш. 

Піщаний берег, дотліває багаття, а над ним юшка. На траві розіслані 
білі скатертини, на них хліб і все до хлібу, що душі забажається. І нікого 
навколо. Ніби в казці. Тільки тут не скатерть-самобранка, а ціла галявина.

Більшість народу подалися до води, дехто не лише ноги замочив, а 
встиг і пірнути у теплу воду озера. і ось звідкись з’явились дві жінки у 
національному вбранні і запросили всіх до юшки, яку вони насипали в 
красиві керамічні мисочки. Їли дерев’яними ложками з хлібом, якого в 
Лубнах тоді не випікали: якийсь особливо темний і пахнув тмином.

Подібним чином завершався майже кожен день семінару. Уміли 
латиші і заняття організувати, і дозвілля. Учасники семінару на все жит-
тя запам’ятали це перебування в Латвії.

Під кінець семінару оголосили, що треба здати по п’ятдесят 
копійок на прощальний обід.

Всі вишикувалися перед величним середньовічним замком, а потім 
спустилися вниз для екскурсії замком. Спускалися дуже крутими схо-
дами і вузьким проходом кудись у темну безодню. Часом у ці щілини 
ледь проходили плечі, та люди спускалися у підземелля все глибше і 
глибше. Йшли у цілковитій темряві. Кожен тримався того, хто йшов 
попереду. Аж раптом голос:

- Обережно! Східці обриваються, обережно.
Всі стали, і тут же ввімкнулося світло. Дійсно, двоє сходинок були 

вибиті по центру. Треба було ставати по краям і знову пірнати у темну 
щілину, яка вела невідомо куди.

Та ось нарешті в очі вдарило світло – всі опинились у підземній залі, 
де було розкидано черепи, кістки, скелети, а посередині розташовано 
величезний котел, у якому кипіла якась рідина. Вочевидь, смола, бо чор-
ти мішали її величезними копистками, пританцьовуючи і ніби збираю-
чись ухопити когось з прибульців. Переконливий грим на обличчях цих 
артистів лише підсилював ілюзію перебування в справжньому пеклі для 
грішників. Коли всі слідом за гідами пройшли цю залу, їм сказали:
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- Ви побували у чистилищі.
Потім такими ж сходами, тільки з протилежної сторони, піднялися 

вгору і потрапили в іншу залу.
Тут стояли довгі столи і лави з тесаного дерева в стилі Х-ХІ століття. 

На столах стояли великі келихи з брагою, прості дерев’яні тарілки були 
наповнені вареним горохом і бобами, просто на столах лежали печені 
кабани і великі ножі. Треба було самим різати кабанів і їсти м’ясо, запи-
ваючи його брагою і заїдаючи горохом і бобами. М’ясо було добре про-
печене і дуже смакувало з брагою. Дехто з присутніх об’ївся свіжини, до 
того ж обійшлися без ножів – руками смачніше. 

Ніна посмакувала шматочком м’яса, яке їй подала Тетяна Адольфівна. 
Василь же нічого не їв, боявся, щоб не стало зле. 

Коли всі добре відпочили на цих широких лавах і наїлися печені, їм 
запропонували продовжити екскурсію і піднятись вище.

Тут вздовж сходів у нішах стояли лицарі, а на одному майданчику в 
ніші між сходами жевріло кам’яне вугілля, на якому смажилися запашні 
шашлики. Господарювали ж тут грузини, з якими Василь познайомився 
на Даугаві. Вони запросили його з дружиною до себе і почали пригощати 
шашликами і вином. Василь взяв протягнутий йому шампур з шашли-
ком, зробив вигляд, що збирається їсти, але передав його Ніні. Вона зняла 
шматочок. Шашлик був смачний, просто танув у роті, проте гоструватий.

Ще вище в світлій залі попід стінами стояли столи, на яких чого тільки 
не було: коньяки, горілка, вино; на блюдах і тарілках лежали красиво 
зарум’янені кури, нарізана ковбаса, різні копченості, чорна і червона 
ікра в кришталевих вазочках, тут же коров’яче масло, красиві, різної 
форми і дуже смачні пиріжки. Окремо стояв хліб і нарізані батони – бра-
кувало хіба що пташиного молока. Це був так званий шведській стіл.

Ось тут наше подружжя і поласувало всім потроху. Звідкись лунала музика. 
Деякі пари пішли танцювати. Але багатьом після печених кабанів не було 
куди їсти і вони повсідались у кріслах, що стояли з протилежної сторони. 

В основному народ веселився: танцювали, співали, шпарили анек-
доти. Рідко хто підходив до столу щось поїсти, а ось водичку попити 
охочих було багато. Дехто ліниво тягнувся й до їжі – столи так апе-
титно приваблювали до себе.

Та ось серед танцюючих з’явився директор музею в чорному 
смокінгу, білій, як сонце, сорочці, з чорним метеликом і галантно за-
просив всіх піднятись поверхом вище.

Здалося, потрапили під скляний купол. Світло падало зверху, по всьо-
му колу стіни були вікна, звідки відкривалась чудова панорама міста. В 
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центрі цієї круглої зали бив фонтан, де у красивій позі лежала граціозна 
жіноча фігура з біло-рожевого мармуру. Фонтан був підсвічений роже-
вим світлом і тіло жінки в струменях рожевої води здавалося живим і 
було настільки витонченим, що примусило й найбільш галасливих за-
гамувати подих. Ніхто не сказав жодного двозначного слова, якими, бу-
вало, кидалися деякі чоловіки, в ці хвилини вони оніміли. Ніби з неба 
лилась ніжна-ніжна музика. Від усього побаченого перехопило дух. 
Здається, то була скульптура Фальконе.

А на столах стояли лікери, коньяки, прохолодні напої, різноманітні 
цукерки та тістечка, і печиво, що тільки потрапляло до рота, відразу 
тануло. На протилежній стороні півколом стояли м’які стільці у два 
ряди, на яких можна було перепочити, але з такою красивою оббив-
кою туди страшно було й сісти.

Коли всі зібрались, залунали пісні. Чомусь першою колективно 
заспівали «Подмосковные вечера» - її знали всі. Кілька разів співали 
«Черемшину», «Розпрягайте, хлопці, коней» - їх теж знали всі, як і 
«Суліко». Хто хотів, міг танцювати. Але більшість гостей згуртували-
ся навколо фонтану і співали. Пісні виконували і дуетом, і соло, але 
частіше затягували хором.

Хтось з присутніх сказав, якщо внизу ми побували в чистилищі і пеклі, 
то тут справжній рай. І слова ці були недалекі від істини. Люди ще довго 
веселилися за ті п’ятдесят копійок!

Тетяна Адольфівна потім пояснила своїй групі, що гроші були зібрані 
символічно, щоб не було скарг, начебто їм влаштували такий банкет без-
коштовно, які прозвучали не так давно.

У Латвії з великою любов’ю зберегли все, що було пов’язано з їхньою 
історією, культурою, навіть легенди.

Так, одного разу їх повезли до гроту, де за легендою загинула доч-
ка місцевого воєводи. Легенда говорила, що красуня любила молодо-
го садівника, та батько не хотів про це й чути: він волів видати доньку 
за багатого вельможу і наполягав на цьому, а садівника грозився вби-
ти, якщо донька не погодиться вийти заміж за батькового обранця. Тоді 
дівчина призначила побачення багачеві у цьому гроті. Коли він з’явився, 
дівчина усміхалась і відверто сказала, що не любить його, а ще сказала, 
що вона безсмертна, що її ще маленькою зачарували, тож вона нічого і 
нікого не боїться. А якщо він не вірить, то хай перевірить. Вона покри-
ла голову шаллю і запропонувала вдарити шаблею по шалі: його шабля 
розлетиться, а вона залишиться неушкодженою. Той спантеличений її 
мовою, рубонув – і розрубав дівчину навпіл. Для дівчини любов була 
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найбільшим скарбом. І хай вона загинула, але за нелюба не пішла і вря-
тувала життя своєму коханому.

У гроті тече тихий струмок, який ніби символізує сльози дівчини. На-
вколо чисто, до гроту веде стежка з гравію.

- Ніно, зверни увагу, як тут гарно, тут і повітря дихає красою 
любові, красою вірності і самопожертви. Глянь, тут чиїсь дбайливі 
руки насадили так багато квітів.

- З любов’ю і повагою ставляться тут люди до своєї землячки, хай і з легенди.
А Тетяна Адольфівна додала:
- Сюди часто приходять закохані, іноді молодята приносять сюди квіти 

після вінчання. Тут бувають гори квітів і всі вони від закоханих.
Ознайомили їх з музеєм-садибою місцевого поета, який жив на ма-

ленькому хуторі. Низенька хатина, але з якою любов’ю тут у маленьких 
кімнатках зберігається все, що оточувало цю людину за життя. А на-
вколо хати квітники, квітники, з яких вітають людей різноманітні квіти. 
Стежка до порога викладена з відшліфованих морем камінців, які від 
часу були вже так відшліфовані людськими ногами, що аж блищали.

Всюди, куди б вони не їхали на екскурсію, їх зустрічали дівчатка в 
національному вбранні і кожному дарували маленькі букетики квітів, 
причому завжди непарне число.

А одного разу їх повезли на якийсь хутір показати лазню по-чорному. 
Це була дерев’яна споруда, в центрі якої лежало велике каміння, що 
сильно нагрівають, спалюючи над ним дрова, а потім ллють на нього 
воду і тіло обдає гарячим паром. Там не було жодного вікна, світло мог-
ло пробитись лише з передбанника, але через дим і пар у самій бані було 
дуже темно. Але найцікавіше було те, що у такій лазні разом милися 
чоловіки і жінки. Серед учасників семінару з’явились охочі пірнути у 
той дим. Там їх зустрічала суцільна темрява і тільки жевріло щось посе-
ред лазні. Першими туди пірнули чоловіки на чолі з міністром культури. 
Було чути гучні викрики чи то від страху, чи то від задоволення… Осо-
бливо, коли туди вскочили кілька жінок – вереск стояв надзвичайний. 
Пішло туди і все начальство з Росії і України.

- Ніно, можна і я попробую туди пірнути?
- А ти хочеш? – здивувалась вона.
- Просто цікаво.
- То йди, а я ні за які гроші туди не піду.
Він швидко роздягнувся і в одних трусах пірнув у ту пітьму. Людей 

набилось, як оселедців у бочці. Пар забивав дух. Василь навпомацки до-
бирався до води, не знаючи, де вона, але натикався то на чоловіка, то на 
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жінку. Хтось линув на каміння води, засичало і гарячого пару стало ще 
більше. Василя вхопила якась жінка і так притисла всім тілом до чогось 
твердого, що він ледве вирвався. Коли вискочив з цієї лазні, був схожий 
на чорта - весь у сажі. Попросив Ніну, щоб принесла йому облитися 
води з озера, що було поруч. А Ніна говорить:

- Ще чого? Любиш кататися, люби і саночки возити. - Вона розсміялась і 
додала: - Іди до озера, там уже такі, як ти, миються. Там є мило і мочалки.

А скільки було після цього жартів і приколів! 
Під час семінару його учасників возили до музеїв Риги, Цессіса, Юр-

мали та інших міст і містечок, сіл і хуторів.
Одного разу, здається, їхали до Юрмали. Скільки сягне око – ніде ні душі. 

А обабіч дороги стоять молочні бідони, великі і малі. До них під’їхала 
підвода, завантажила два великих бідони і один малий і поїхала далі.

- А чому в полі стоять бідони?
- Сюди з навколишніх хуторів звозять молоко і сметану або слив-

ки. Потім їхатиме машина, забере все і відвезе на молокозавод. Так 
зручніше, економніше, ніж з кожного хутору везти на завод бідон-два.

- І що, ніхто не чіпає це молоко?
- Ніхто. А кому тут його брати? Кілометрів на десять навкого – нікого.
- У нас би воно не встояло, - обізвався хтось в автобусі. 
Під кінець семінару було більше вільного часу. Подружжя вставало 

рано. Часто йшли гуляти містом. Навіть ночі тут були світлі, тож вони 
і вночі гуляли вулицями Цессісу. Якось на світанку звернули на ву-
зеньку вуличку, де їх обдало водою. То була машина, яка мила чисті і 
без того вулиці, кущі, квіти. Потрапило у цю купель і наше подружжя. 
Шофер від здивування зупинив машину: він не звик зустрічати тут 
людей в такий ранній час. Попросив вибачення і поїхав далі купати 
місто. Саме тут вони побачили, що всі вікна уквітчані якимись дивни-
ми невеличкими рослинками, що стояли на підвіконнях і на поличках 
вмонтованих у вікна і створювали атмосферу надзвичайної краси і за-
тишку. Це квітували різними барвами і формою кімнатні фіалки, про 
які Ніна ще й не чула. Зовні вікна теж прикрашені квітами. Звичайні 
наші калачики, але найрізноманітнішого забарвлення і форми. Було 
також багато петунії. Ці квіти висіли над вікнами, над дверима, стоя-
ли у вазонах біля дверей на землі. Складалося враження, що тут про 
квіти дбають всі і всюди. Бо і в дворах росло багато гладіолусів і тро-
янд. Крізь паркани можна було бачити охайні продовгуваті грядочки, 
більше схожі на клумби. На багатьох з них між соковитим листом 
червоніли великі ягоди суниці. 
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Так, милуючись містом, вони забрели в парк. Доріжки устелені дрібною 
галькою і піском, всюди, ніби вписані в ландшафт, квітують кущі і 
різноманітні квіти. Тут було багато ірисів, яких Ніна досі ніде не бачи-
ла: величезні квіти найрізноманітнішого забарвлення. Років через десять-
п’ятнадцять, а, може, й більше вони почали з’являтися і в Лубнах.

Спустилися до маленького озера, над яким опустили свої довгі віти вер-
би. На воді плавали качки з каченятами. Для них на воді були збудовані 
спеціальні два будиночки. Розповідали, що тут плавали красені лебеді, 
але від них на березі якісь зайди лишили тільки пір’я. Жителі Цессіса 
ще й нині сумують за цими птахами.

Вдень у парку багато дітей з бабусями і дідусями, на колясках ка-
тають малят молоді мами.

Ніна звернула увагу, що і в Цессісі, і в Ризі люди в обідню перерву 
займають всі лавочки, а їх там дуже багато, і сидять, підставивши 
під сонце обличчя, руки, ноги.

Одного разу Василь запропонував зайти в ресторан і пообідати окре-
мо від групи. Вони сіли за столик. До них довго ніхто не підходив. Уже 
обслугували тих, хто прийшов пізніше, а до них не підходять, просто 
обминають. Василь зашептав:

- Може, цей столик не обслуговується? 
До них підійшла молода жінка, неохоче прийняла замовлення. Так же 

неприязно поставила їжу на стіл. На столі був лише чорний хліб. Ва-
силь через хворобу такого не їв, тож попросив білого. Ніхто його нести 
і не збирався. Білий хліб був на інших столах. Василь почав обурюва-
тись. До нього підійшов, мабуть, старший розпорядник, заговорив чи-
стою російською мовою, без акценту. Білий хліб принесли. А коли Ва-
силь подякував за це українською мовою, ставлення відразу змінилося, 
вони мали все, що хотіли. Надалі їх у цьому ресторані радо вітали. А 
офіціантка, яка обслуговувала їх першого разу, поцікавилася:

- Чому ви не заговорили зі мною вашою рідною мовою?
На що ні Василь, ні Ніна не мали відповіді.
У магазинах історія повторювалася: говориш українською і тебе радо обслу-

говують, російською – роблять вигляд, що не чують або зовсім не розуміють.
У Прибалтиці Василь малював мало, та й то лише тушшю – не було 

часу. А в музеях робив багато фотографій, замальовок, і саме ця поїздка 
народила ідею оформлення Комсомольського парку в Лубнах. Вона до-
помогла йому і в оформленні експозиції музею.
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Повернувшись з семінару, Семенюта знову по самі вуха в роботі. 
До закінчення робіт у музеї ніби й небагато залишилося, а разом з 
тим ще треба було доробити діораму і озвучити її, оформити зал 
Великої Вітчизняної війни, обладнати кінозал у підвалі музею, де 
планував демонструвати фільми про Лубни, для створення яких за-
просив на роботу по договору Віталія Георгійовича Андрєєва – вчи-
теля математики і великого любителя фотографії. Він уже створив 
кілька аматорських фільмів про Лубни разом зі своїм гуртком при 
Будинку піонерів. А тепер приступив до створення фільмів для му-
зею за сценарієм Семенюти.

Семенюті можна було позаздрити. Комусь однієї роботи в музеї виста-
чило б під зав’язку, а він малює, оформлює і відкриває виставку своїх 
творів у Полтаві, веде заняття в двох студіях; возить своїх вихованців до 
Києва у майстерні відомих майстрів пензля Максименка, Яблонської, 
Глущенка, Дерегуса, Шишко, Івана Гончара, знайомить з творчістю 
цих велетнів українського мистецтва, готує студистів до вступу у вищі 
учбові заклади, сам продовжує вчитися. 

Дружина багато допомагає Василеві по роботі і в навчанні, хоча сама 
в цей час була не зовсім здорова – лікарі виявили у неї фіброму. Вона 
лікувалась, але це не допомогло.

Та для чоловіка вона знаходила і час, і сили, попри завантаження 
в середній школі № 3, куди перейшла вчителем української мови і 
літератури. Працювала в дві зміни, допомагала писати контрольні і 
курсові роботи з літератури, історії, історії мистецтва, політекономії, 
діамату, навіть по обладнанню друкарні, по верстатах! Звичайно, 
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прочитати написану роботу було набагато простіше і швидше, ніж 
підібрати літературу, опрацювати її і написати контрольну. І завжди, 
як тільки траплялись якісь труднощі в навчанні, Ніна була тут як тут, 
завжди допомагала. А з німецької допомогти не могла. Контрольні 
роботи з горем пополам і з допомогою старої вчительки німецької 
мови він писав сам, бо дещо з німецької тямив, міг поспілкуватися 
на побутовому рівні. А одного разу на екзамен треба було зробити 
переклад великого газетного тексту. Він думав-думав, як це зроби-
ти швидко і правильно, знайомої вчительки у Львові не було, і він 
пішов до скульптора Біганіча на Зелену, той знав німецьку, інколи 
вони навіть перекидалися кількома фразами.

- Допоможи, друже, перекласти газету, - Біганіч подивився, прицмок-
нув язиком і години за три народив Василеві переклад.

З цим перекладом Семенюта пішов на екзамен. Став читати і перекла-
дати, а викладачка Данута Володимирівна, широко відкривши очі, питає:

- Яким словником ви користувались?
Діватись було нікуди:
- Мені цей переклад зробив скульптор Біганіч.
- Я розумію, що не ви, бо це не сучасна мова і в словнику таких слів немає.
Зрештою, все обійшлося. Вона запитала, де і ким він працює, чи є 

в нього сім’я, подивилася залікову книжку, де було багато п’ятірок, а 
вже потім до нього:

- Що ж мені з вами зробити?
І поставила «три».
Прийшов час і дипломну роботу писати. Від нервової напруги і від 

харчування у Василя добряче забарахлив живіт. Він панічно злякався 
нової кровотечі, через яку не зможе зробити дипломну роботу. Зателе-
фонував Ніні, і вона відпросилась у школі, домовившись з колегами, що 
її замінять на уроках скільки буде потрібно. Взяла необхідні речі і трави 
для лікування і поїхала виручати свого Васильочка: налагодила харчу-
вання, готувала настої трав. Можна було сідати і за дипломну роботу.

Для цього він узяв «Путівник по Лубенському краєзнавчому му-
зею». Монтаж тексту і фотографій, виготовлення макету і його 
оформлення Василь зробив сам, а ось всі технічні пояснення і всі 
розрахунки – Ніна. Їм доводилося працювати ночами, бо хазяйка 
загуляла: кожного дня гості - п’ють, співають. Василь нервує, але 
шукати нову квартиру немає часу. Великі картони дипломної роботи 
йому допоміг зробити однокурсник Григорій Миколишин. Він при-
йшов до них рано вранці, зайняв велику кімнату, розклав на столі 
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все необхідне для роботи, а коли хазяйка натякнула, що у неї будуть 
гості, спокійно сказав:

- Сьогодні, а, може, й завтра, ніяких гостей. Ми тут займаємося ди-
пломною роботою, а не гульки справляємо. За що вам гроші платять?

Жінка ще трохи пошуміла і змирилась, а Григорій з Василем 
спокійно зробили ті кляті картони. Нарешті, зусиллями трьох людей 
дипломна була зроблена. Ніна поїхала додому. Василеві залишилося 
надрукувати роботу. 

Після проходження курсової практики він був частим гостем у друкарні 
видавництва «Атлас». І зараз саме тут домовився з робітниками, які над-
рукували спочатку сигнальний екземпляр, а після правок і «Путівник», 
який був представлений на захисті дипломної роботи. Комісію по захи-
сту дипломних робіт очолював Василь Ілліч Кас’ян.

Однокурсники допомогли Василеві добратися з квартири на за-
хист, допомогли розвішати картони і хоч Василь почував себе пога-
но, на захисті тримався гідно. На всі запитання відповідав лаконічно 
і чітко, а коли оголосили, що Семенюта захистився, не витримав 
і заплакав: дуже вже важко дістався йому диплом. Він подякував 
товаришам і побіг відправив телеграму Ніні: «Захистився. Люблю. 
Цілую. Василь». Друга телеграма прийшла за кілька днів: «Диплом 
на руках. Виїжджаю. Цілую. Василь» Це було взимку 1968 року.

Але повернемося до музею. Залишилось привести в порядок підлогу, 
де пофарбувати, а де натерти паркет. Нарешті, відправилися до Києва на 
базу закупити килими і килимові доріжки. Поїхали І.І. Горенко, В.І. Се-
менюта і техпрацівниця Тамара. Завантажили все на машину, аж раптом 
Василь Іванович побачив чималий сувій килимової доріжки. 

- Що це? – і показує на сувій. – Ми такого не купували.
- А я думаю, що для музею воно ой як пригодиться, - говорить Тамара.
- Так ми ж за це грошей не платили. Нас же тут ніколи більше не при-

ймуть. Негайно повернути назад!
Тамара неохоче звалила на плечі сувій. 
Чого тільки не траплялося.
Нарешті, музей відкрили. Пішли люди, приходили і приїздили 

екскурсії. Музей став справжнім осередком культури і просвіти. Він 
був неодноразовим переможцем у соціалістичному змаганні. А коли 
під час Всесоюзного огляду музеїв приїхала московська комісія, 
її керівник Корчагіна з Міністерства культури СРСР сказала, що 
навіть не думала побачити в невеликих Лубнах такий чудовий му-
зей. Тоді музей одержав від Міністерства культури СРСР диплом 
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за перемогу в конкурсному огляді музеїв країни. З’явилися статті 
про музей у республіканській пресі. Директорові присвоїли звання 
«Відмінник культури».

Здавалося б, можна перепочити. Та тільки не Василеві. Свого часу, 
відкриваючи ще одну студію для дітей, він мріяв започаткувати в Лубнах 
дитячу художню школу. До речі, десь у цей же період він оформлює весь 
інтер’єр Будинку піонерів. Приймає у себе багатьох художників, їздить з 
ними на етюди. Для декого з них знаходить житло на літо десь по селах. 

Але знаходиться час і для сім’ї. Щоб Василеві було легше пересувати-
ся, бувати на етюдах, зібрали гроші і купили «Запорожець». Старенький, 
але він довгенько виручав, хоча інколи й часу забирав багато. У нього 
барахлив мотор. То ж Василь з Андрійком підвішували його на яблуні 
і копирсались, аж доки не підходив Володя, знаходив, у чому причина, 
ставив мотор на місце і Василь міг їхати. І вони відправлялися на етюди.

А одного разу, після чергового такого ремонту, Андрійко попросив 
батька поїхати на Сулу. Ніна з ними не поїхала.

Володя копирсався у своїй машині. Ніна прасувала білизну, як 
з’явився Андрій і до дядька:

- Дядя Володя, батько загубив мотор, - той не звернув ніякої уваги. – 
Ви чуєте, батько загубив мотор.

- Відчепись, ти ж бачиш, мені не до жартів.
- Мені теж, - і хлопчина в сльозах побіг до матері, розповів їй, що у 

них випав мотор, а батько стоїть біля пристані.
Ніна підійшла до Володі:
- Володя, Василь справді загубив мотор. 
- І ти туди ж! Як це - загубив мотор? – у нього аж очі на лоба полізли. 

– Як це? Чому? Де? 
Він тільки зараз зрозумів, що говорив йому племінник, який 

зовсім не жартував.
- Я зараз. Помию руки і поїдемо.
Володя кинув у машину трос і вони поїхали. Андрійко розповів, коли 

вони повернули до пристані, люди махали їм руками, щось кричали, а 
потім зустрічна машина засигналила до них і шофер показав рукою на 
їхню машину. Батько зупинив іі і вони вийшли: мотор тягнувся за маши-
ною на якихось дротах.

Василь зустрів їх з посмішкою:
- Що то «Запорожець»! Без мотора, а їде!
Вони попросили у людей дрючин, що лежали під двором, поклали 

їх на машину, підняли мотор і поклали на ці дрючки, закріпили його 
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вірьовками. Володя хотів чіпляти «Запорожець» до своєї машини, 
щоб тягти додому. Але Василь сів за кермо і машинально завів мо-
тор – той запрацював! 

Василь тихенько розвернувся і почав підніматись Хорольським спу-
ском. Володя не став його зупиняти, а тихо їхав слідом. 

Дрючки на машині були довгі, вони займали більшу половину до-
роги. Зустрічні авто їх обминали. Так Василь і доїхав до свого двору, 
не вимикаючи мотор, на одній швидкості. Заїхав у двір і тут став. І 
завести «Запорожець» більше не зміг. 

У Ніни сталися зміни на роботі. Замість Михайла Дмитрови-
ча Александрова директором призначили Олексія Семенови-
ча Сірченка. Так, того самого Сірченка, котрий після дитбудин-
ку працював головою міськвиконкому, але пробув там лише одну 
каденцію, потім працював десь на виробництві, а закінчивши заоч-
но педінститут, був директором вечірньої школи № 2, яку тоді ніби 
спеціально для нього відкрили, забравши в першої школи ряд класів 
і учителів. І ось тепер він став директором третьої школи. 

М.Д. Александров розпочав велику роботу з розширення школи, 
прибудував новий двоповерховий корпус, площею більший, ніж ста-
ре приміщення, та грошей на закінчення будівництва йому не дали. 
А з приходом Сірченка де ті кошти і взялися. Він швидко закінчив 
будівництво нового корпусу, повикидав із старого пічне опалення, 
знищив перехідні класи. Сірченко змусив усіх учителів відпрацювати 
на будівництві частину своєї відпустки. Ніна не цуралася ніякої робо-
ти, могла, скажімо, й штукатурити. 

А то зайшла в школу одягнена зовсім не для такої роботи, але до-
велося лізти на помости і штукатурити стелю і частину стіни в 
коридорі. Скинула свій одяг, одягла халат технічки – добре, що пра-
цювали тільки жінки. Та трапилося так, що Ніна Семенівна лишила-
ся одна на помостах, затирала стелю. Аж підходить Сірченко. Взяв її 
за ногу і протягнув свою руку вверх до стегна.

- А тіло в тебе пружне, як у вісімнадцятки, - Ніна відсмикнула ногу і 
сіла, - Ніно, а ти і правда любиш Василя?

- Люблю. А вам що до цього?
- Я просто не вірю, що така жінка любить такого мужика, як Василь. 

Скажи, що тебе примусило жити з ним?
- Любов. А що вам потрібно? Так, я люблю свого чоловіка, що в цьому 

дивного? Тільки яке вам до цього діло? Так, тільки любов змусила, як ви 
сказали, жити з цією людиною, - вона здивовано дивилась на директора.



276

Відкриття музею та створення галереї

- Розкажи ці казочки комусь іншому, - він якось дивно посміхнувся. 
– А хочеш пізнати справжнє кохання? Таке, від якого світ кругом іде, 
- щось принизливо гидке розтягло на його обличчі похабну посмішку.

З вулиці жінки несли розчин, який тільки-но наколотили. Одна з 
них запитала:

- Що, Олексію Семеновичу, провіряєте, як Ніна Семенівна штукату-
рить? Та вона в нас справжній майстер.

- Бачу. А чи вона такий же майстер і в інших справах? – він 
підморгнув Ніні і навіть не зніяковів.

- Відійдіть, бо ще ненароком розчином вас обмажемо. Ідіть собі 
від гріха подалі.

Але за те, що Ніна не зрозуміла його натяків, він почав її 
переслідувати. Присікувався  до всього, а одного разу при дітях у 
принизливій формі відправив її чистити взуття: нічого нести бруд у 
школу і бути прикладом у цьому для дітей. Хоча взуття у неї було чи-
сте, бо йшла асфальтом. То чергування не так по школі організувала, 
то за п’ятнадцять хвилин до дзвінка він її не бачив на роботі. Була б 
охота, завжди знаходив до чого причепитись. А то, знаючи, що вона 
тільки-но лежала у лікарні на збереженні вагітності, відправив її у 
комісію по перепису населення, а на вулиці весь час була негода, під 
ногами мокрий холодний сніг. А їй доводилося по тому снігу долати 
вулицю за вулицею, перевіряючи результати роботи переписувачів.

 Особливо ж він дістав Ніну, коли очолив виборчу комісію на 
дільниці в школі. Вона була парторгом школи, вся агітаційна і 
організаційна робота по підготовці і проведенні виборів на дільниці 
лягла на неї. І так вийшло, що її ще не було в школі, а прийшла 
комісія з райкому партії перевіряти роботу агітпункту. Все було до-
бре, але десь зник план роботи і не було вивіски на фасаді школи, 
що тут виборча дільниця, була лише вивіска агітпункту. В усіх цих 
гріхах Сірченко звинуватив Семенюту і коли та прийшла на роботу, 
накинувся на неї з криком:

- Що ви в чорта робите? У вас ні плану роботи агітпункту, ні вивіски 
немає! Була комісія і я повинен був червоніти за вас.

- Олексію Семеновичу, план висить на стенді, облік роботи також, 
графік чергових теж там, - вона підняла очі на стенд, все було на місці, а 
ось плану роботи і справді не було.

- А куди ж він подівся? 
Вона глянула йому в очі. Там сяяли злорадні вогники. 
– Це ваших рук діло? – уже не стримуючи себе в унісон йому крик-
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нула Ніна. – А вивіску про дільниці ви, а не я повинні зробити, і нічого 
валити з хворої голови на здорову, - кричала вона, незважаючи, що в 
учительській почали з’являтись учителі після дзвінка з уроку.

Очі Сірченка запалали люттю, він просичав їй в обличчя:
- Ну, тримайтесь, проклята націоналістка! – і далі ще тихіше: – 

Заслу-же-ні, - але так наче просвердлив повітря ненавистю. – Кодло 
зміїне. Не забувай, що у тебе діти є.

Тут Ніну остаточно прорвало, а він повернувся йти з учительської. 
Ніна схопила його за руку: вона нічого в цей час не чула і не бачила.

- Що ви сказали?
Їй здалося, що вона зараз кинеться на нього і перегризе йому гор-

ло. Він дуже сердите висмикнув руку і пішов у кабінет. Ніна вбігла 
слідом і там накинулась на нього, мало стіл не розтрощила, била по 
ньому кулаками і кричала директору в обличчя, що збрило в голову. 
Вона зараз ненавиділа його всім єством, і якби хто спитав її через 
півгодини, що вона йому говорила, як його називала, відповісти не 
змогла б. Могла тільки ручитись, що мату не було.

Трохи вгамувавшись, кричала:
- Що я вам зробила? До яких пір ви будете знущатись наді мною? З 

якою метою ви з’їдаєте мене поїдом? І при чому тут мої діти? Я вас 
питаю: при чому тут мої діти? Чим ще й вони завинили перед вами? 
Та за них я вам горло перегризу. А при чому тут  заслужені? Що, 
кісткою в горлі застряло присвоєння Василеві звання?!

Він тоді знітився перед її натиском, але згодом розквитавсь сповна.
Його дружина працювала в райкомі партії і це було джерелом 

інформації для нього і захистом від будь-якої комісії, від будь-яких 
перевірок з приводу його шахрайства на будівництві школи, а згодом і 
шкільного стадіону. А ще раніше з приводу його аморальної поведінки.

Учителі школи почали було шукати справедливості, але вчасно 
зрозуміли, що це даремно. Вони не змогли терпіти його збиткувань і 
наглої поведінки і пішли зі школи. Він просто виїв зі школи всіх, хто 
йому заважав, хто міг стати на заваді його планів. В тому числі і кращих 
педагогів В.Г. Андрєєва, його дружину А.М. Андрєєву, Н.М. Дрібну. Те-
пер черга прийшла до Семенюти. Націоналізмом він погрожував їй не 
лише за те, що вона ратувала за вивчення української мови всіма учня-
ми, а якщо звільняли від такого вивчення за бажанням батьків, то ці діти 
були присутні на уроках. Основна причина була в тому, що Василь Се-
менюта був зв’язаний з націоналістом, яким тоді вважали Івана Гончара, 
возив до нього своїх студистів і сам з дружиною їздив. А саме у той час 
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у Києві почали на його музей і на нього самого шалений наступ: вима-
гали той музей зрівняти з землею і у цей же час, як згодом з’ясувалось, 
на ім’я Семенюти з Америки йшли листи на музей, про які він нічого не 
знав, бо вони до нього не доходили. Хто їх писав, що писав Семенюти й 
не здогадувалися. Зате, кому це було потрібно, знали.

А директор звинуватив її, як на той час, у тяжкому злочині, і всю її 
сім’ю назвав націоналістичним кодлом.

А син її вже вчився у десятому класі. Що його чекало? Та у 
злості Сірченка ще й заздрість спрацювала: недарма він просичав: 
«заслу-же-ні». Після відкриття картинної галереї Василю Семенюті 
присвоїли звання заслуженого працівника культури. Хоча у той саме 
час ще ніхто про це не знав, бо тільки-но було подання на присвоєння 
цього звання. Знали лише в райкомі партії.

Після інциденту в кабінеті Сірченко не зачіпав Ніну Семенівну напря-
му, хоча почав наїжджати на її клас. А коли мала приїхати міністерська 
комісія перевіряти школи міста, Сірченко взяв поурочні плани кількох 
учителів для перевірки. Плани Н.С. Семенюти чомусь затримав, а потім 
повернув, зробивши в них кілька підписів з різними датами. Зауважень 
не зробив ні в письмовій, ні в усній формі.

Школа майже всю першу чверть працювала в полі, уроки не про-
водились, а в журнал записувались кожного дня, як проведені згідно 
розкладу, бо інакше ніякої зарплати не буде, а потім наганяйте – така 
була команда. Ніна, щоб не плутати, які уроки не були проведені з 
проведеними, писала їх дуже схематично, вказуючи дату, тему за-
нять і стисло подаючи хід уроку, не розгортаючи викладу матеріалу, 
бо його треба було розгорнути на справжніх уроках. Саме на ці пла-
ни уроків і було звернуто увагу перевіряльників і в результаті Н.С. 
Семенюті було дано характеристику як учителеві, що не готується 
до занять, не має навіть планів, мовляв, ховається за широкі плечі 
чоловіка. Хоча Ніна ніколи цим не користувалась. Навіть коли повер-
нулась з декретної відпустки і не знайшла кабінету української мови 
і літератури, який їй допоміг оформляти чоловік і за який попередній 
директор Александров дякував їй, вона не згадала імені чоловіка.

А з появою Ніни Семенівні на роботі Сірченко почав вимагати ство-
рення кабінету. З усіх предметів уже є кабінети, а з української мови 
немає. Правда, далеко не всі кабінети було створено насправді, а ті, 
які існували, оформлялися найманими художниками. Від Н.С. Семе-
нюти директор вимагав створення кабінету безкоштовно. На що вона 
відповіла, що такий вона вже один раз створила. Де він? І що робили 
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всі вчителі української мови, коли вона була у декретній відпустці? 
Чому саме вона повинна заново створювати кабінет? Директор роз-
кричався, що вона взагалі нічого не робить для школи.

Та всупереч всьому, кабінет вона зробила – допомогли батьки дітей 
з її класу. Художньо оформити різні написи визвалися учні Василя 
Семенюти, які вже закінчили навчання в студії і працювали художни-
ками. Багато в чому допоміг батько Наташі Дорофієвої. Він у себе у 
військовій частині виготував все, що потрібно було з дерева. Сірченко 
знав, що Ніна Семенівна зробить кабінет без жодної копійки, тому 
саме її призначив завідувачем кабінетом. 

Комісія відвідала кілька уроків Ніни Семенівни і на підсумковій 
педраді особливих зауважень на її адресу не прозвучало. Весь бруд 
на її голову вилили на методичному об’єднанні вчителів української 
мови та літератури міста, де не було педколективу і де їх зі школи 
було лише двоє. Говорили, що у Семенюти і планів уроків немає, і 
до занять вона не готується, її учні погано знають матеріал. До речі, 
того року їй передали класи Лідії Леонтіївни (вона не мала права чи-
тати в 9-10 класах), і серед них найважчий клас по всій школі. Ніна 
Семенівна ще не вивчила його як слід, оскільки за всю першу чверть 
бачила не більше десяти разів. І саме в цьому класі запланували кон-
трольний диктант. Спеціально не в її класах, бо і завуч, і директор 
знали, де і як завалити Семенюту. Звичайно наслідки диктанту були 
погані. А під яким наглядом була сама перевірка диктанту! Тільки в 
присутності перевіряльниці. З іншими вчителями такого не було.

Всі в школі знали, що це наслідки роботи не Семенюти. І Ніна на 
методоб’єднанні чекала всього, але не такого знущання, не такого при-
ниження. Вона відвернулась до вікна, бо соромно було дивитися в очі 
колегам, і тихо ридала душею і серцем, а сльози самі лились і лились 
з її очей. Так, її уроки не ідеальні, але ж вона не найгірша вчитель-
ка. Вона добре знала, що її люблять діти, поважають батьки, що вона 
користується авторитетом серед колег, а зараз її розчавили.

Вдома вона нічого не чула і не бачила, робити нічого не могла, тільки би-
лась у риданні. Василь заспокоював її, як міг, але ні його слова, ні поцілунки 
- ніщо до неї не доходило. Вона любила свою роботу, любила літературу, 
любила дітей і відчувала, що діти її теж люблять. А поганого вчителя діти 
любити не будуть. Це вона розуміла, але не розуміла, за що її так?

А за кілька днів це питання постало і на нараді директорів, завучів і 
парторгів шкіл міста. Ніна була присутня на ній як парторг школи. Ось 
тут Сірченко, ніби він ні до чого не був причетний, став на захист Се-
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менюти. Мовляв, вона одна з кращих учителів третьої школи, знаючий 
і досвідчений педагог, шанований у вчительському колективі та серед 
учнів і батьків. Що все це недоречна випадковість.

Може, злякався, що Семенюта тут, серед директорів, встане і почне 
захищатись, виведе його на чисту воду, як це хотів зробити Андреєв, з 
яким вона підтримує добрі стосунки, і згадав, як вона честила його в 
кабінеті - хіба хтось завадить їй зараз вчинити так само? Як знати, що 
примусило Сірченка так виступити на тій нараді. А, може, він був лише 
зброєю у чиїхось руках? Бо згодом на курсах підвищення кваліфікації 
вчителів та перевіряльниця вела у них багато практичних і теоретичних 
занять, а якось на перерві сором’язливо обмовилась:

- Не тримайте на мене зла. Так треба було зробити.
Ніна вмить пригадала, як вона з-за цього «так треба було» не знахо-

дила собі місця і хтозна, чим би все скінчилося, якби не Василь і його 
підтримка. То що ж примусило цю підневільну жінку так вчинити? 
Звідки надійшла вказівка? Ніна весь час думала, що все це з подачі 
Сірченка. Бо зараз перевіряльниця дуже схвально оцінила доповідь 
Ніни. Кому і для чого «так треба було»?

Ніна їй нічого не відповіла. Відійшла і сіла на своє місце в 
аудиторії. Чомусь згадала, якою розгубленою виглядала ця жінка, 
коли на методоб’єднанні в Лубнах у клас, де воно проводилося, за-
йшов поважний чоловік з великою папкою під рукою і методист 
міськвно представив його аудиторії:

- На ваше прохання, шановні, сьогодні лекцію про красу мистецтва для 
вас прочитає заслужений працівник культури, член Спілки художників 
СРСР Василь Іванович Семенюта, та думаю вам його і представляти не 
треба – ви всі його добре знаєте.

Йому зааплодували, він рукою припинив ці вітання і почав свою оду-
молитву великому мистецтву. Кілька хвилин говорив про мистецтво 
взагалі, про його роль в житті людей і суспільства, а потім перейшов до 
характеристики окремих робіт відомих майстрів пензля світового зна-
чення. Таке було замовлення від міськвно. 

Чимало уваги приділив творчості Леонардо да Вінчі. Зупинився 
детально на портреті «Мона Ліза» і класичній роботі «Тайна вече-
ря». Потім, ніби випадково, поставив на дошці роботу Рембрандта 
«Флора». Коротко розповів, хто позував для цієї роботи, акцентував 
увагу на простоті її обличчя, написаного з ніжністю, не забув про 
сережки, що ніби великі краплини води падають з вушка, про деталі 
одягу тощо. Потім перевернув свій аркуш картону з репродукціями і 
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глядачам відкрилося полотно художника «Рембрандт і Саскія». І по-
лилась історія кохання цих двох людей, історія створення полотна. 
Детально охарактеризував усі деталі роботи, а завершив розповідь 
словами: «Саме це прекрасне полотно допомогло мені знайти свою 
любов і зрозуміти кохану, яка знаходиться серед вас. І навіть зараз 
примушує мене думати над кожним словом».

Дехто з присутніх повернув голову і поглянув на Ніну. А він за-
хоплено продовжував: 

- Дуже давно я вирішив похвалитися перед дівчиною, надумав її 
просвітити і познайомити з творчістю Рембрандта. Надіслав їй листівку 
з репродукцією цієї роботи, розповів те, що розповів вам, в надії здиву-
вати своїми знаннями, а виявилося, що вона знала цього художника кра-
ще за мене і, як кажуть, втерла мені носа. Може, я й вам нічого нового не 
відкрив, але будемо слухати далі, мій час ще не вичерпався.

Лекція тривала понад годину, та вчителі не хотіли його відпускати. А 
він говорив як ніколи поетично і переконливо. Особливо тепло характе-
ризував роботи Валентина Сєрова «Дівчинка з персиками», «Міка Мо-
розов» і звернув особливу увагу на портрет Єрмолової, де романтично 
піднесений настрій пронизує всю роботу: велична, з гордо піднятою го-
ловою актриса, переконує глядача у своєму творчому горінні. Розкрив 
засоби створення такого образу.

Проаналізував кілька робіт Миколи Глущенка, Тетяни Яблонської 
і вийняв з папки репродукцію роботи «Знову двійка». Зупинився на 
психологічному аналізі роботи і, усміхнувшись, сказав: «Не ставлю 
я дітям тих клятих «двійок». Хіба що в крайніх випадках. І це, на мій 
погляд, дає кращий результат».

А Ніна сиділа й думала, як добре, що тоді вона не сказала Василеві 
про свої передчуття біди: недарма її було звинувачено в українському 
націоналізмі, недарма з саркастичною іронією прозвучало «заслу-
же-ні», а все її сімейство названо зміїним націоналістичним кодлом. 
І це ще не все, бо й сьогодні її так принизили, хоча вчителі тільки 
співчували: з ким не трапляється.

Вона відчувала наближення ще більшої катастрофи, душею зна-
ла, що це лише прелюдія. А трапилося все це в 1981 році. Та час 
ішов. Біль втамувався, все зсунулось у закутки пам’яті, майже зник-
ло. Але повернемося у роки, що передували цим подіям, коли вони 
жили більш-менш спокійно.

Якось Василь повернувся з роботи не один:
- Ніно, зустрічай гостей. Це ленінградці, корінні пітерці.
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- От і добре. Проходьте. Я ніби знала, що будуть гості, і спекла пиріг з 
яблуками. То ж і чайку поп’ємо. 

- Нет, что вы. Мы зашли посмотреть работы Василия Ивановича.
- А одно другому не помешает, - Ніна перейшла на російську.
- Простите, я вас не познакомил. Это моя жена Нина, а это - Алексан-

дра Михайловна и Александр Михайлович Вороневские. Они сегодня 
были в музее, где мы и познакомились. А живут они сейчас рядом с 
нами, у Дитрихов, приехали на лето отдыхать.

- Очень приятно. Да вы садитесь. В ногах правды нет. Вася покажет 
вам свои работы, а те, что на стенах, смотрите сидя. Я вас оставлю на 
Васю на несколько минут.

Василь показував новим знайомим роботи, що були розставлені в 
усіх вільних місцях і замасковані де шторами, де меблями, а то про-
сто в дивані лежали.

А Ніна поставила чайник, нарізала пиріг на велике блюдо. Зайшла на 
хвилинку в кімнату, де були гості, накрила білою скатертиною стіл, роз-
ставила чашки і чарки, дістала з бару пляшку молдавського кагору «Чу-
май», а потім занесла пиріг і чайники з заваркою і кип’ятком.

- Нина, как ваше отчество?
- Семеновна.
- Нина Семеновна, картины вашего мужа – удивительны! Такие све-

жие, полные воздуха и какой-то особенной очаровательности. Очень 
увлекают работы, где присутствует вода. Да и небо у него прекрасное! 
А вот эти сельские домики до слез изумительны. Как прекрасно чув-
ствует и передает Василий Иванович украинскую природу, - говорив 
Олександр Михайлович, чомусь звертаючись до Ніни і розглядаючи 
роботи художника то зблизька, то віддалік.

- Спасибо за такие добрые слова. А теперь садитесь к столу. Здесь 
Нина приготовила чай.

- Спасибо.
- Потом будет спасибо, а сейчас садитесь, - Ніна поставила на стіл 

тарілку з нарізаною ковбасою і сиром.
За столом зав’язалась розмова про Ленінград. Олександра Михайлівна 

пережила в ньому блокаду.
- Это был кромешный ад, Ниночка. Вечером с человеком разговариваешь, а 

утром обнаруживаешь его мертвым. Очень многие просто замерзали. Голод, 
холод, обстрелы, пожары, бомбежки. Люди уже так привыкли к воздушным 
тревогам, что многие не выходили из своих квартир в бомбоубежище, а иногда 
и не успевали, а еще не было на это сил. Но Ленинград жил. Жил и боролся!
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У меня во время блокады умерла младшая сестра, а потом мама. Это 
вообще была страшная смерть. Она пошла к Неве набрать воды. Про-
летел очень низко «мессер» и дал очередь по людям. Маму ранило, она 
попыталась идти домой, но силы оставили ее, и она на полпути осталась 
лежать на улице рядом с ведрами воды. Когда я пришла с работы домой, 
мамы не было. Соседи сказали, что она пошла к Неве Я, зная, где она 
обычно ходила, пошла и нашла ее мертвой. А потом умерла и моя до-
ченька. Я до сих пор не понимаю, как мы с тетей выжили. Бывали дни, 
когда во рту, кроме воды, ничего не было, эти дни иногда длились неде-
лями. А когда бомба где-то попала в водопровод, у нас и води не стало. 
Тогда-то Нева и выручила ленинградцев. Зимой невозможно было со-
греться. Многие замерзали в собственных квартирах.

Но даже в эти страшные дни в Ленинграде были люди, которые 
этого ужаса не знали, а были и просто черные люди. Они каким-то 
особым нюхом чувствовали гибель хозяев квартир, особенно, где 
были ценности, картины, антиквариат или какие-то коллекции. Был и 
черный рынок, о котором не принято говорить, о котором никто ни-
где не вспоминает. Но именно там можно было за ценные вещи или 
за золото купить все! И сколько угодно!

- Сашенька, ты лучше о чем-то хорошем расскажи, - зупинив дружину 
Олександр Миколайович.

- Шурик, о хорошем и рассказывать не надо – его можно увидеть. Вот 
приедут они к нам, мы и расскажем и покажем им всю красоту и вели-
чие нашего города. Александр Михайлович очень хорошо знает наш 
Питер. Он вам, как и Василий Иванович в Лубнах рассказал и показал 
все интересное, расскажет о Ленинграде и покажет все. Лучшего гида 
по Ленинграду вам не сыскать.

- Мы воспользуемся вашим приглашением и на следующее лето при-
едем в гости. Только и вы приходите к нам. В среду у меня выходной. 
Давайте проведем его вместе где-то на берегу Сулы. Я порисую, а вы с 
Ниной будете отдыхать. А?

- Неплохо было бы, но вряд ли получится: Сашеньке нельзя долго на-
ходиться на солнце. 

- А мы будем в тени…
- Ну, посмотрим.
Розмовляли довго. Ніна принесла ще пирога. 
- Очень вкусный пирог. Может, дадите рецепт?
- Да какой там рецепт – все на глаз.
- Не скажите. У меня такое тесто не получается.
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- Не льстите ей, еще возомнит невесть что о себе, - засміявся Василь. 
Ніна посварила на нього пальцем.     

Засиділись допізна. На прощання Василь подарував їм роботу «Верби 
над Сулою». А в середу вони й справді цілий день були разом біля Сули. 
Так зав’язалося нове знайомство, яке продовжувалось кілька років.

Наступного літа, якраз у період білих ночей, Семенюти поїхали в 
Ленінград. Олександр Михайлович зустрів їх на вокзалі і повіз до себе 
у новий мікрорайон, який ще не був упорядкований: прокладались різні 
комунікації, все було в траншеях, як на полі бою. Через ці траншеї треба 
було переходити по дошках, а інколи просто перестрибувати їх.

- До этого мы жили в центре Питера, недалеко от Невского, но в 
полуподвальном помещении, которое часто подтапливалось водой. 
Долго стояли в очереди и наконец-то получили квартиру. Как видите, 
наш микрорайон еще не благоустроен. Но мы рады, что ушли из той 
сырой квартиры. Сашеньке теперь легче дышать. Правда, пятый этаж. 
Хорошо, что лифт есть, да и все необходимые магазины, поликлиника, 
школа, кинотеатр – все рядышком… Наш внук уже здесь заканчивал 
школу. Далеко добираться в центр, но нам, собственно, там и делать 
нечего. Сейчас мы с Сашенькой остались вдвоем. Внук с невесткой 
уехали где-то отдыхать к ее родителям.

- А сын же ваш где?
- Разве мы не говорили? Сын погиб в автокатастрофе. Сашенька с тех 

пор тает, просто как воск – все болячки полезли наружу. Она очень вас 
ждет, ей недостает общения и заботы о ком-то.

Вороневські розмістили Семенют у своїй спальні, а самі перейшли в 
кімнату невістки. Після душу запросили за стіл. Олександра Михайлівна 
дістала сімейний альбом і познайомила гостей зі своєю сім’єю: син, яко-
го вже не було, але жінка говорила про нього, як про живого, невістка і 
внук. З розмови видно було, що бабуся і дідусь всю свою любов пере-
несли на внука Олександра.

- На сколько вы к нам приехали? – запитав Олександр Михайлович. - Я 
спрашиваю, чтобы правильно распределить время и как можно больше 
вам показать город. 

- Если не будем вам мешать, то где-то на недельку, максимум на две, - 
відповів Василь.

- Вот и хорошо. За две недели кое-что можно увидеть. Завтра и поедем 
в центр. Посмотрим Невский, пойдем в Исаакиевский собор, побываем 
на Васильевском острове.

- Мы будем вам подчиняться беспрекословно.



285

- Тогда поедем в 7.00. Согласны?     
- Согласны. Только чтобі вам не утомительно было.
- Да вы что?! Это Шурику в радость, - розсіяла їхні вагання Сашенька.
Спочатку їхали автобусом, а потім тролейбусом. Від зупинки хвилин 

десять пройшли пішки і опинилися перед прекрасними кіньми Клодта на 
Анічковому мосту. Враження було надзвичайне. Коні захоплювали своєю 
динамікою і пластикою та й конеборці поряд були прекрасні. Але вода під 
мостом здавалась їм холодною, не дивлячись на те, що було літо.

Пройшлися Невським. Потім якось ішли, бо Ленінграду вони не знали, і 
вийшли на площу, де стояв величний, але якийсь холодний пам’ятник Петру 
І га гранітній брилі, що нагадала їм величезну крижину, здиблену догори, а на 
самому вершечку її теж здиблений кінь, осідланий мідним вершником.

- Видите, какая экспрессия в этом стремительном движении Петра. 
Прекрасный памятник. Все знают, что его сделал Фальконе, но редко 
кто, что над головой Петра работала самая талантливая ученица скуль-
птора Колло, - взявши під руку Ніну, сказав Олександр Михайлович, - 
Василий Иванович, ну как, впечатляет?

- Да, образ властного человека, который все подчинил своему стрем-
лению, передан очень хорошо и все в композиции подчинено этой идее: 
и вздыбленный конь, и вытянутая правая рука, и гордо властно постав-
ленная голова, и змея, которую растоптал конь.

Звідси вони пішли до Ісаакія. Знову на Ніну повіяло холодом – і 
величність споруди, і підходи до неї і навіть внутрішнє оздоблен-
ня. Правда, якось промінь сонця освітив одну з колон і вона ніби 
задзвеніла теплом. Та це тепло швидко зникло.

Можливо, день такий був, можливо, настрій, але навіть, коли підійшли 
до головного входу в Ермітаж – портик, прикрашений фігурами 
атлантів, на Ніну і тут повіяло холодом, хоча ці десять колосів і вражали 
скрупульозністю виконання. І сам Зимовий палац віяв на неї холодом, їй 
чомусь стало так незатишно, що вся пригорнулась до чоловіка.

- Я специально подвел вас к этому портику, чтобы вы его хорошо рас-
смотрели, а в Эрмитаж мы пойдем завтра, потому что сегодня он не ра-
ботает. Сейчас с Дворцовой площади подойдем к воротам, через кото-
рые в 1917 году революционеры ворвались в Зимний дворец.

А коли підійшли до Адміралтейства, сонце визирнуло з-за хмар 
і будівля засяяла не лише своїм золотим шпилем, а кожною лінією 
і площиною. Особливо вигравали на сонці колони, що оперізували 
весь фасад другого ярусу будівлі і скульптури над цими колонами. 
Якщо нижня частина Адміралтейства була масивна, то верхня у со-
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нячному сяйві, здавалось, пливла над будівлею. Враження було над-
звичайне. Тут Ніна зігрілась душею.

- Уміли ж люди будувати таку красу, - зігріта сонцем і враженням, 
зауважила вона.

- Все это очень хорошо, но мы свалимся с ног, если где-то не подкре-
пимся, - і собі зауважив Василь.

- А здесь недалеко есть ресторанчик, маленький и незаметный, но го-
товят там очень вкусно.

За кілька хвилин вони зайшли в ресторан, де стіни, стеля, стільці – все 
було червоне, і тільки білі, як сніг, скатертини на столах били в очі. Взя-
ли меню, але не знали що замовити.

- Здесь очень вкусный говяжий свекольник с раковыми шейками, по-
пробуйте. Думаю, будете довольны, - підказав їхній гід.

- Давайте закажем, - підхопив пропозицію Василь.
- А что на второе?
- А это пусть Нина выбирает.
- Давайте шницель возьмем и салат помидорный. А на десерт я лично 

хочу мороженое с клубникой.
- Вот это все и закажем.
Після обіду Олександр Михайлович запропонував піти у Літній сад 

і там відпочити. Господи! Як там красиво. А білі скульптури не могли 
нікого залишити байдужим.

- Вот Петровский домик, - вони обійшли красивий будиночок з 
особливими вікнами, таких вони не зустрічали. Погуляли алеями 
парку, посиділи біля пам’ятника Крилову. 

Наступні два дні були в Ермітажі. Дійсно були, бо за два дні не те, що сприй-
няти і запам’ятати все, що тут знаходиться, неможливо, а навіть обійти весь 
Ермітаж було складно. Початок збору експонатів поклала перша колекція 
картин західноєвропейських художників в 1764 році. То ж скільки цінностей 
тут зібрано від того часу! За ці два дні Василь і Ніна побували у величез-
ному часовому відрізку від 500 000 років до нашої ери і до сьогодення. Від 
палеоліту до польотів у космос. Культура і мистецтво Сходу, Єгипту, антич-
ного світу, культура Древньої Русі, велике мистецтво Росії XVIII–XX століть, 
величезна колекція західноєвропейського мистецтва. Скільки стильових 
напрямків і шкіл! Дуже багато скульптур. Інколи не можна розрізнити, чи то 
експонат, чи прикраса палацу. Все це змалювати неможливо. Вони вперше 
були в Ермітажі і емоції просто вирували в їхніх душах.

Василь і раніше чимало знав світових шедеврів, що тут зберігаються, по 
репродукціям, фотографіям. Але ж репродукції не дають справжньої уяви 
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про полотно. Інша річ - бачити роботу в оригіналі, коли можна побачити 
не лише образ чи оточення, в якому перебуває образ, а й манери письма, 
можна відстежити навіть мазок, що для художника дуже важливо, це ве-
лика школа, а для Ніни це взагалі було якщо не потрясіння, то диво.

- Ніно, підійди сюди, - покликав дружину Василь, - Глянь, яка просто 
мініатюрна краса! Яка витонченість форми, яка надзвичайна грація. А 
як грає мармур, створюючи живу динаміку жіночого тіла.

Ніна прочитала: «Этьен-Морис Фальконе. Флора».
- Здавалось би, маленька статуетка, а скільки почуттів одночасно: 

захоплення цим сидячим на м’якій, ніби аж прозорій, підстилці з 
квітами в руках, з красивими формами молодого тіла і обличчям, за-
хопленим майстерністю автора, що зумів у спокійній динаміці фігури 
передати незбагнену красу ліній і форм жіночого тіла, захоплення 
скромністю цієї краси, а, глянь, яка проста композиція. Господи, 
скільки тепла у цьому невеличкому витворі!

- Дуже красива річ, - зі сльозами на очах, захоплено підтвердила 
дружина. – Це не той холодний образ Петра І, який ми бачили, хоча 
автор один і той же. 

Ось тут удвох, інколи не помічаючи Олександра Михайловича, вони 
милувались красою представлених творів, вихлюпуючи один одному 
емоції, що вирували в їхніх душах. Навіть без слів, лише захопленими 
поглядами давали зрозуміти, що вони відчувають, яку енергетику твору 
вбирають у свої серця.

А Вороневський спостерігав за їхньою реакцією і був задоволений, 
що хоч якось причетний до цих високих почуттів… Не кожен день 
можна було таке бачити. 

Вони вже добре вивчили маршрут від Вороневських до центру і на-
ступного дня залишили свого гіда відпочивати, а самі з етюдником 
поїхали в центр. Доїхали до зупинки біля Дворцового мосту. Перейшли 
на протилежний берег Неви і там на гранітній набережній Василь ма-
лював частину мосту, яким вони перейшли Неву і фрагмент набережної. 
Потім бродили містом, милуючись архітектурною довершеністю 
будівель. Де йшли, а де їхали, поки не опинилися біля Петропавловської 
фортеці. Зійшли з лівого її боку аж до самої води. Вода була якась сіра 
і знову повіяло на Ніну холодом. Раптом гримнув гарматний постріл, 
потім другий. Дві години дня. Вони посиділи на сходах, опустивши ноги 
у прохолодну воду. Потім Василь став малювати фортецю. На це в нього 
пішло годин три-чотири.

Вони обговорювали все побачене і почуте.
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- Тут красиво, величаве місто, але в Лубнах краще, правда?
- Правда. Красиве місто, але воно втомлює. Це якби тут жив і пізнавав 

його поступово, а ми наскоком хочемо все побачити. Гарне місто, але 
в затишних Лубнах, де на кожному кроці дерева, зелень, бо тут є цілі 
вулиці без жодної деревинки, краще.

Вони повернулися до Вороневських пізно ввечері. На вулиці було 
світло, хоча сонце вже давно сіло. Їх чекали ці добрі люди, примусили 
повечеряти, хоча Семенюти заходили до якоїсь їдальні. 

- Как погуляли? Где были? Что видели?
- Были на набережной против Зимнего дворца. Вот этюд нарисовал 

«Вид с набережной Невы», а потом добрались до Петропавловки, вот 
еще один этюд, - Василь виставив два етюди.

- Неплохие работы, но какие-то холодные. Да, времени зря вы не теря-
ли. А завтра давайте поедем в Петергоф – красивейшее место.

- Хорошо, а сегодня с вашего разрешения мы пойдем отдыхать – 
устали за целый день.

Вони прийняли душ, побажали господарям спокійної ночі і пішли спа-
ти, незчулися, як і ніч пройшла.

Вранці Олександр Михайлович постукав у двері:
- Давайте пораньше поедем, потому что день обещали солнечный, 

значит будет жарко.
У Петергоф приїхали годині о десятій. Людей було ще не дуже багато. 

Зайшли на довгий майданчик попід спорудою, внизу якої прямо перед 
ними спускалися каскади фонтанів - краса неймовірна.

Потім спустились і оглянули всі фонтани. Першим був фонтан, оздо-
блений скульптурою Самсона, що роздирає пащу лева, з якої потужним 
струменем високо-високо вгору б’є вода: враження незабутнє. Оглянули 
всі фонтани і фонтанчики – це справжнє царство водограїв і всюди було 
багато квітів. Наші герої вже ледве трималися на ногах. Зайшли у якійсь 
павільйон, замовили морозиво і довго ним насолоджувались. 

Потім гуляли парком. Скільки тут різних порід дерев! Скільки 
квітів! Недарма це місце називають ще й Петродворець. Василь ба-
гато фотографував. А Ніну - і біля фонтанів, і біля квітів, і просто 
посеред алеї. Всі куточки парку були доглянуті, всюди панувала чи-
стота. По обіді там стало справді багатолюдно. 

- Так, цю красу варто було побачити, - ніби над чимось роздуму-
ючи, мовила Ніна.

Ранком наступного дня вони відправились у Царське Село. Тут їх 
зустріло буйство квітучих піонів різних кольорів і відтінків. А внизу вели-



289

ка водойма, переповнена плавзасобами з відпочиваючими. Лунала музика 
і сміх. Деякі парочки запливали у тінь плакучих верб. Наші герої посиділи 
на лавці, спостерігаючи за дійством на поверхні води: було свято Нептуна. 
А потім пішли оглядати Царське Село, його палаци і будівлі. Це було про-
довженням досконалої розкоші, що панувала в центрі Пітера.

Така ж досконалість архітектурних форм! У Павловському, де чудовий 
підковоподібний палац утопав серед старих лип, грабів і дубів, посеред 
площі у цьому півколі стояв пам’ятник Павлові. 

У залах палацу розкішне ліплення з позолотою. Але найбільше 
вражала підлога. Це не просто чудовий паркет, а великі інкрустації з 
різних порід дерев, що створювали ілюзію казкових килимів, надзви-
чайно красивих, від них не можна було відірвати очей. Біля палацу теж 
було все впорядковано, але кроків за п’ятдесят-сімдесят від будівлі 
впорядкованість і чистота зникли. Хоча центральні алеї парку були 
чітко означені і квітники засаджені квітами, але такого порядку, як у 
Петергофі чи Царському Селі, тут не було – в глибині парку чагарникові 
зарослі, кропива і смітник.   

Кілька вечорів Василь і Ніна просто гуляли містом, а Ніні 
захотілося ще раз з’їздити в Петергоф, подивитись на казкову гру 
фонтанів. Вони любувалися білими ночами, наперед просячи про-
бачення за пізні повернення додому.

Якось сіли на річний трамвайчик і прокотились Невою. Дійсно, 
Ленінград – це казкове місто, але не всюди. Тут теж є просто страшні 
темні двори-колодязі, де панують сморід і дикі коти.

Одного дня Василь стояв малював, а Ніна спустилась гранітними сходами 
до води. Проти сонця вода була тепла і лагідно плюскотіла біля її ніг. Ніна 
сіла на теплий граніт і опустила босі ноги в Неву. Було дуже приємно, ноги 
відпочивали від навантаження, яке на них випадало всі ці дні.

- Насолоджуєшся ласкою невської води? – підсів до неї Василь. – Я 
вже закінчив малювати. Давай сьогодні раніше повернемося до на-
ших друзів. Зайдемо в магазин, купимо все для вечері та почнемо 
збиратися додому в рідну Україну.

- А ти не радий, що побував в Ленінграді?
- Та ти що, Ніно?! Я дуже радий. Я стільки пізнав нового, стільки побачив 

власними очима та ще й разом з тобою. Це ж яке щастя ось так блукати 
білими ночами, взявшись за руки! А яке свято душі, коли разом з коханою 
заглиблюєшся в твори великих майстрів пензля і різця! Це незбагненно 
відчувати, що поряд найдорожча людина відчуває і сприймає все це так, як 
ти, а, може, й глибше, бо я спостерігав за тобою, за твоєю реакцією.
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А який благородний Олександр Михайлович! Скільки він віддав нам 
свого часу. Ми б і правда не побачили стільки без нього. Пам’ятаєш, 
як він вів нас до кованого забору, щоб ми побачили, як він говорив, що 
можна викувати людськими руками з металу.

- Правда, Васю, то ж таки диво: з металу, а легке, як мереживо і 
таке ж красиве.

- Я навіть не знаю, як їм віддячити за їхню увагу і доброту.
- А ти подаруй їм один з твоїх пітерських етюдів.
- Та це я зроблю, але хочеться щось більше для них зробити.
За вечерею Василь Іванович подякував господарям за все, що вони для 

них зробили, хотів заплатити гроші за квартиру, але Вороневські про це 
навіть чути не захотіли і ніби аж образилися. Тоді Василь запропонував 
їм вибрати один з етюдів, намальованих тут. Вони соромились і це зроби-
ти. Василь сам взяв один з них і подарував: «Очаровательной Александре 
Михайловне и прекрасному нашему гиду Александру Михайловичу на 
добрую память. Василий и Нина Семенюты. 1967 год. Ленинград».

Після відкриття нового музею Семенюта їздив лікуватись у Карпати. 
Там він знайшов майже постійну квартиру і час від часу лікувався во-
дичкою Поляни квасової, а ні – то Моршинською.

Одного разу пішов у Карпати, але з дороги не сходив. Стояв на дорозі і 
малював карпатський краєвид. До нього під’їхала машина, з неї вийшла 
жінка, а за нею і чоловік. Вони подивились на роботу Василя, їм вона 
сподобалась і вони, від’їхавши в тінь, чекали поки він її закінчить, а 
потім ще мокру купили і довезли його до санаторію. Василь не хотів 
брати з них гроші, але вони залишили йому сто п’ятдесят рублів, на які 
він придбав фарби і купив у Львові керамічну декоративну таріль – в 
подарунок Ніні. Він майже з кожній поїздки привозив їй в подарунок в 
основному вази і вазочки, ніби вибачаючись за ту розбиту ним у пориві 
відчаю, що Ніна його зрадила.

Відчувши себе досить здоровим, щоб знову взятися за великий обсяг ро-
боти, почав наполегливо шукати приміщення для картинної галереї, щоб 
визволити картини і скульптури з підвалу, де вони зберігались. Поряд з 
музеєм стояло напівзруйноване приміщення. Там останньою була кравець-
ка майстерня, її перевели в будинок побуту, і приміщення стояло кілька 
років без вікон, без дверей, на покрівлі росли карликові берізки. Василь 
звернувся до влади міста і йому віддали цей напівзруйнований будинок.

Знову – перебудова, добудова і т.д. Старе приміщення треба було по-
ставити на новий фундамент, бо інакше б воно завалилось, там і так фа-
садна стіна трохи нахилилась вперед. Метр за метром замінили старий 
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фундамент. А ось з прибудовою нових приміщень для галереї було чи-
мало клопотів: поряд з цим приміщенням жили в старому комунальному 
будинку ліліпути, і саме там, де Семенюта спланував добудову (іншого 
місця просто не було), у них були грядочки. Так цими грядочками займа-
лись і міськвиконком, і райком партії. Добре, тоді земля була держав-
ною – її віддали під забудову, а ліліпутів і всіх мешканців того будинку 
невдовзі переселили, а будинок знесли, бо він був в аварійному стані.

Влітку перебудували, перекрили приміщення новою покрівлею, але 
до настання холодів не всі роботи завершили. Штукатурку, підлогу з 
гранітної крошки, її шліфовку робили вже в холод. Змонтували систему 
опалення, поставили посередині топку, але ніякої тяги – все було мокре. 
Наступної ночі вода у відрах замерзла, а систему запустити не змогли. 
Василь кидається в усі боки, але нічого вдіяти не може. Третьої ночі по-
чали паяльними лампами прогрівати систему, щоб не лопнула, бо моро-
зи, як на гріх, вдарили добрячі. 

Тим часом трохи стряхла кладка, неохоче загорілися дрова, система 
почала прогріватись – уже хоч не лопне. Спробували засипати вугілля, 
воно хоч і ліниво, але загорілося. Та цього тепла було замало, щоб 
приміщення висохло. Василь замовив на заводі металеві дуги з труб, 
через які провели спіраль – створили електрообігрівачі. Розвішали їх по 
всьому приміщенні і почали сушити його. Коли приміщенні висохло, 
його пофарбували, а до весни галерея була готова до прийому картин. 
Та їх треба було одягти в рами. Багета в Лубнах не було. Василь привіз 
багет з Києва, вони своїми руками зробили рами, а підставки для скуль-
птур замовили на меблевому комбінаті.

Василь днював і ночував на роботі. Але саме в цей час завагітніла дружина. 
І ось перша композиція в галереї змонтована. Урочисто відкрили цей 

осередок культури в Лубнах. Були гості з Полтави, з Києва. Приміщення 
було не дуже велике, тому здавалося, що людей прийшло дуже багато. 
Всі зали були заповнені. Десь у ці ж дні в Лубни приїхав з Чувашії ху-
дожник Юрій Антонович Зайцев. Наприкінці двадцятих - початку трид-
цятих років двадцятого століття він проходив військову службу в Луб-
нах. То ж і прийшов в музей, розговорився з Василем Івановичем, і той 
запросив його до себе. Незважаючи на різницю в роках (Юрію Антоно-
вичу тоді було під вісімдесят), вони подружились.

Зайцев прожив у Семенют майже все літо. Він бував з Василем на за-
няттях художньої студії, яка вже працювала в новому будинку культури. 
Зайцев дуже зацікавився творчістю Василя Івановича, переглянув усі 
його роботи. Був в захваті від його техніки і майстерності створення 
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власної палітри. Вони годинами розмовляли, сидячи за чашкою чаю, 
переглядаючи телевізор. Але ночувати в квартирі не хотів, бо побачив-
ши під старим горіхом ліжко, оселився там. У хату йшов тільки під час 
дощу або прийняти душ. А то й умивався надворі. Якось в умивальнику 
закінчилася вода і він зайшов у хату набрати води. Ніна на ганку готува-
ла сніданок. Тут на столі вона з вечора поставила домашній сир, щоб він 
не так швидко зіпсувався, посипала його цукром. Туди налізло багато 
мурашок і вона зібралася висипати його в помийне відро.

- Ви що?! – схопив її за руку Юрій Іванович. - Не робіть цього, - і за-
брав у неї тарілку з сиром. – Така смакота!

- Так там же повно мурашок. Що з ними робити?
- А я їх з’їм. 
- Хіба їх можна їсти?
- Ой, Ніно Семенівно, якби ви знали, який я вдячний цим мура-

шинкам. Якби не вони, не стояв би я зараз перед вами. А ви їх хотіли 
в помийницю кинути, - і він розповів, як у таборі на Колимі вони 
працювали на лісоповалі:

- Ні хліба, ні м’яса, ніяких білків взагалі в раціоні не було – давали 
баланду, яку навіть тюремні коти не їли, і гнали на тяжку роботу. До-
бре, коли конвой був хоч трохи людяний, то в’язні знаходили якийсь 
харч у тайзі: то шишку, то ягоди, то гриби. Але найбільше рятували саме 
оці комахи – мурашки. Там були цілі термітні споруди, де вони жили. 
Звідусіль тягли свою здобич, щоб прогодувати тих, що були всередині. 
Тож ми бігли до цих мурашок і, глибоко зануривши руку в їхнє гніздо, 
діставали звідти яйця і личинки, і запихали похапцем у рот, щоб якомога 
більше встигнути з’їсти, поки конвоїри роблять вигляд, що нічого цього 
не бачать. А ви хотіли викинути такий смачний сир, - він узяв на столі 
ложку. – Можна, я його з’їм у пам’ять тих днів?

Ніна стояла розгублена:
- Та їжте, якщо вам так хочеться. Але я все одно не розумію, як 

можна його їсти. 
- І слава Богу.
Коли в Лубнах відкрилася картинна галерея, першим влаштував тут 

свою виставку саме Юрій Антонович Зайцев. Він привіз свої карти-
ни і заповнив ними галерею. Після виставки багато з них подарував 
Василеві Семенюті, а той, у свою чергу, передарував їх, як і всю зібрану 
ним колекцію творів, картинній галереї – в дар місту.

Згодом Юрій Антонович запросив Семенюту в Чебоксари на 
своє вісімдесятиріччя. Василеві довелося звертатися за дозволом у 
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Міністерство культури. Він одержав як дозвіл, так і право представля-
ти на цьому ювілеї Україну і привітати маститого художника від імені 
українського міністерства культури.

Прилетів у Чебоксари пізно ввечері. Ніде нічого і нікого не знає. І рап-
том, спускаючись трапом, чує:

- Товарищ Семенюта, вас ожидают у входа вокзала.
Декілька днів Василь Іванович жив у Зайцева. Ходили на його ювілейну ви-

ставку в Спілку художників Чувашії, Семенюта виступив у Чебоксарському 
педінституті, де були урочистості з приводу ювілею – всюди радо вітали друга 
Юрія Антоновича і гостя з України. На банкеті Семенюту посадили поряд з 
міністром культури Чувашії, який запросив Василя відвідати їхню оперу. Того 
дня йшла єдина опера, що виконувалась чуваською мовою. В її основі був чу-
васький фольклор, а всі інші вистави йшли російською. Вони сиділи в урядовій 
ложі. Зі сцени Василь почув напрочуд знайомий голос. Ця чувашка на сцені 
нагадала йому Ліду, що колись вечорами співала на Молдаванці в Одесі.

- Хто виконує головну партію? – поцікавився у міністра.
- Що, сподобалась? Це співачка з Одеси.
- Здається, я її знаю.
- Звідки?
- Це моя давня подруга, - міністр звів догори брови. 
В антракті вони пішли за куліси. Зупинились біля дверей гримерки: до 

них ішла героїня опери. Василь пішов їй назустріч: 
- Ліда, здрастуй! – вона ошелешено дивилась на незнайомця,  а 

потім на міністра:            
- Хто це? – запитала, але той не встиг відповісти, бо Василь заспівав:
- Прилинь, прилинь до бережка, - і жінка рухнула йому на груди.
- Васильок! Васильочок, звідки ти тут з’явився? 
- З України.
Міністр тактовно залишив їх. А Ліда повела Василя в свою гримерку. 

Розповіла, як опинилась у Чебоксарах, як стала співати в їхній опері, 
розповіла про себе і своє життя.

- Забери мене звідси, Васильочок. Я тут задихаюсь. Я встаю і лягаю з 
думкою про Україну.

Вона запросила його після спектаклю до себе, але у нього вже був кви-
ток додому – через півтори години він відлітає. Зараз він особливо го-
стро відчув, що для нього значить рідна земля. Якась невидима пупови-
на з’єднує його з рідним Посуллям, з Україною. Там його дім, його сім’я, 
там його Ніна. Ліда – це добре, але Ніна – це все, весь сенс його життя. 
Там його діти, там його мати, там його робота, його коріння.
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І ось він на рідній землі. Вдома не був кілька днів, а здалося – 
вічність. Він ні в чому не був винен перед Ніною, але в ньому по-
селився якийсь неспокій. Ніна не змогла полетіти з ним у Чебоксари. 
Спочатку він не придав цьому ніякого значення, а зараз щось мучило 
його. Він розповів дружині про сім’ю Зайцева, про його дружину, 
років на двадцять п’ять-тридцять молодшу за нього, яка називала 
Юрія Антоновича лише на «ви». І взагалі вела себе не як дружина, а 
як прислуга. Розказав про виставку, про урочистості, про свій виступ 
у Чебоксарському педінституті.

Розповів, що перед Чебоксарами зробив зупинку в Ульяновську, а про 
Ліду – ні слова. Чому? Це відбулося не з його волі. Адже він ніколи нічого 
не приховував від дружини. І зараз це гнітило його, ніби він цією зустріччю 
зрадив Ніну. І таки не витримав – розповів. А Ніна тільки дивувалась:

- А я-то думаю, чого це мій Кабаська пригнічений, чи щось не 
договорює, - вона тихо і лагідно усміхнулась чоловікові:

- Васю, любий, я ніколи навіть у думках своїх не допускала ніякої зради. Я 
довіряю тобі і думаю, що ти цієї довіри не проміняєш ні на що, як і я твоєї.

Він обійняв дружину. Від серця відлягло і появились нові мрії, нові плани.     
Тим часом на другому місяці вагітності Ніна потрапила в лікарню 

на збереження плоду. Свекруха і сестра Жанна не просто радили 
зробити аборт, бо дитя після такого лікування буде неповноцінне, 
а вимагали зробити його. Сама б вона ніколи на це не пішла. Та й 
для чого тоді було лягати на лікування? Їй так хотілося мати ще 
одне дитятко! Андрійкові вже десять років, то ж хай буде ще одне. 
І вона звернулась до чоловіка:
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- Васю, як бути? Я хочу, дуже хочу мати ще одне дитя, але мати і Жан-
на настирливо радять зробити аборт, мовляв, дитя народиться з вадами. 

Василь зніяковів, безпорадно глянув на дружину.
- Ніночко, як ти вирішиш, так і буде, я прийму будь-яке твоє рішення і 

буду на твоєму боці. І любитиму тебе ніяк не менше. 
Ніна трохи образилась у душі, що він ніби умиває руки, не хоче брати 

на себе ніякої відповідальності. А він просто не міг вимагати від неї ні 
того, ні іншого – надто любив, щоб хоч якось образити своєю вимогою.

Після чергового візиту свекрухи Ніна зважилася на аборт, а невдовзі 
домовилася про операцію з найкращим лікарем.

І ось за годину-півтори вона ляже в те кляте крісло – і дитятка в 
неї вже ніколи буде! Від розпачу і страху розриваються на шматки 
душа і серце. Ніхто не хоче її підтримати! Аж ось вривається в палату 
гінеколог Варвара Федосіївна, яка вела Ніну і лікувала з метою збере-
ження плоду, і з порогу кричить:

- Ви що надумали? Стати вбивцею? У вас нормально розвивається 
дитя, а ви його хочете позбавити життя! Не думала, що допомагаю не 
матері, а... – їй, здається, забракло слів, - а злочинниці–вбивці. Як ви 
посміли навіть думати про таке? То чим же ви краща від фашистів, що 
вбивали немовлят? 

Лікар кричала на всю палату, соромила молоду жінку, а потім присіла 
біля Ніни і ніжно, по-материнські мовила: 

- Не робіть цього.
Молода жінка подалася до неї і припала головою до її плеча:
- Спасибі вам. Я й не хочу цього, але мені говорять, що дитя буде 

калікою і радять зробити аборт. 
- Тіпун їм на язика! Заспокойтесь. На збереженні лежать сотні мам, 

і в усіх народжуються нормальні діти. І ваше дитя буде нормальним, 
повірте мені. Хороша моя, у вас все буде добре. 

Вона пригорнула жінку і усміхнена вийшла з палати. Ніна готова була впа-
сти в ноги цій жінці в подяці за те, що вона підтримала її. І коли та вийшла, 
встала і пішла до Галини Юхимівні повідомити, що відмовляється від аборту. 

Та полегшено зітхнула:
- Так це ж прекрасно!
Коли в лікарні з’явився Василь, і Ніна сказала, що не зробила і не буде 

робити аборт, чоловік усміхнувся, взяв її за плечі, пригорнув до себе і, 
ніби чув лікаря, мовив:

- Так це ж прекрасно! Я знав, що ти зробиш все правильно, бо тобі, 
тільки тобі треба було це вирішувати. Хоча я й лаяв себе, що все переклав 
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на тебе. Але в ті хвилини я не знав, як краще зробити, бо вдома й мати 
пиляла: такі діти повноцінні не бувають. Але я вірив тобі, я вірив у тебе, 
вірив у наші почуття, а не матері чи Жанні. Ти в мене найрозумніша жінка. 

І він знову поцілував її.
У лікарні Ніна пролежала ще два тижні. Варвара Федосіївна всіляко 

підтримувала молоду матір. А коли Ніна прийшла додому, свекруха на-
крила її мокрим рядном:

- Тобі мало чоловіка інваліда? Для чого ти залишила дитину? Хочеш і 
сама загнутись, і чоловіка на той світ відправити?

- Мамо, в мене буде нормальна дитина, ніякого інваліда я не народжу. 
Чому вам так хочеться, щоб у мене було якесь лихо?

- Почуємо, що ти потім заспіваєш. І як будеш управлятися з двома 
дітьми і хворим чоловіком. Я няньчити цю дитину не буду. Треба думати 
головою, а не тим, на чому сидиш.

І пішло, і поїхало. Зрештою, невістка не витримала:
- Досить! Насточортіло вас слухати. Я ж вам не забороняла народити 

чотирьох, де чотирьох - п’ятеро. Правда, одне ви уграли. І мене приму-
шували вбити свою дитину.

О! Що Ніна цими словами наробила! На неї вилилося стільки 
прокльонів, що їх вистачило б на сотню невісток.

- Тоді були зовсім інші часи. А ти хоча б Андрієві дала раду. 
Василеві потрібний догляд, як малій дитині. Ти мало з ним навоз-
илась, тобі ще й дитину подавай, - зайшла свекруха з іншого боку. 
– Та й роки у вас уже не ті, щоб родити. А коли воно виросте? Ти 
над цим думала? Досить з вас і однієї дитини.

- А це вже не вам вирішувати. Я буду народжувати.
- Та я знаю, що ти розумна на язик. От і Василеві голову задурила, що 

він повівся, як дурень, на твоєму поводу.
Далі Ніна вже не могла її слухати, одяглась і, грюкнувши дверима, 

пішла з двору.
На вулиці вітер жбурляв сніг і сік обличчя, але вона не відчувала 

болю. Вона йшла в невідомість. Ноги самі несли її до чоловіка. За-
раз вона лаяла себе, що поїхала з лікарні додому, а не пішла відразу 
до нього. Коли вона з’явилась у музеї, Василь злякався: Ніна була 
несхожа сама на себе.

- Що з тобою? Ти з лікарні? Ти втратила дитя? Ніно, не мовчи. Що 
з тобою? 

Вона підняла на нього очі:
- Я з дому.
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- Чого ти в таку негоду пішла? Тобі ж мороз і вітер приморозив щоки. 
Ти що, не відчуваєш? 

Він вискочив з музею, схопив снігу і почав розтирати їй щоки. 
– Що, почало пекти?
- Я нічого не відчуваю, мене пече образа. 
І Ніна розповіла, як її після лікарні зустріла мати.
- Хвилинку, - він відчинив двері кабінету і покликав:
- Іване Івановичу! Мене, можливо, не буде до кінця дня, дивись тут за 

порядком. Не забудь здати музей на пульт.
Йому теж було дуже боляче, що його мати ніяк не заспокоїться. «За 

що лаяти жінку, яка не хоче вбивати власної дитини? На це ніхто не має 
права. Це може вирішити лише Ніна. І врешті-решт, це моє дитя. Я лю-
блю цю жінку, люблю її з моєю дитиною, а, значить, люблю і це ще не 
народжене дитя. І нікому тепер не дозволю вбити його, якщо Ніна так 
вирішила, - думав він. - І коли вже мати угомониться?».

- І що ти їй сказала?
- Сказала, що це не її діло і що я буду народжувати.
- Ну і правильно. Я щасливий, що у мене така дружина, і я люблю це 

моє маленьке дитя. Рідна моя, у все у нас буде добре. Не зважай ти на 
матір. У неї зовсім інші погляди і заміж ти ж вийшла за мене, а не за мою 
матір, і нам вирішувати наші сімейні справи. А зараз поїхали десь у цю 
заметіль – нехай вона вимете весь негатив з наших сердець.

Вони сіли у «Запорожець» і поїхали за місто. 
Йому хотілось розрадити дружину, підтримати, захистити від усіх 

і всього. Поїхали в Засулля, де повернули на луки. Зупинили машину 
неподалік від чиєїсь хати, а самі подалися в сніг, який був всюди - білів 
аж до обрію, падав з неба, вітер зривав його з-під ніг і ніс в очерети, що 
згинаючись від вітру, шуміли поряд: ши-у, ши-у, ши-у, ши-у.

Вітер намагався розкрити їхній одяг і задував під поли, бив в обличчя. 
Та вони не звертали на це уваги: в їхніх душах вирувала не менша буря. 
Василь лаяв себе, що зранку не зайшов до лікарні і не забрав дружину, 
тоді може вдалося б уникнути сварки з матір’ю, але ж він не знав, що її 
сьогодні випишуть, бо у розмові з лікарем не було і натяку, що Ніну можна 
забрати додому. І зараз він мовчки поклав їй на плечі руку і повів у очерет, 
де не так дошкуляв вітер. Їм стало тепліше. Василь розстебнув пальто і 
обхватив ним дружину, намагаючись всю її закутати, притягнув до себе. 
Вони стояли вдвох, як одне ціле, і слухали шум очерету і завивання вітру. 

Вони майже не говорили – говорили їхні серця. Холоду не відчували і 
вітер майже не дошкуляв. Скільки так простояли, теж не відчули. Може, 
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вічність, а, може, мить. Їм було затишно і добре разом. Цей степовий 
вітер відніс від них десь у безвість весь душевний біль, роздратуван-
ня, неспокій, клопіт, натомість посіявши душевну рівновагу, спокій і 
впевненість в правильності того, що вони зробили чи то не зробили.

Зимові дні короткі. Тож почало й смеркати.
- Ніно, у тебе ціла шапка снігу на голові.
Він рукою збив з неї сніг, струсив своє пальто і вони пішли до машини.
- Спасибі тобі, любий.
- За що?
- За спокій, що поселив у мою душу.
- То, золотко, не я, бо у мене того спокою не було, то вітер, то степовий вітер.
Він пригорнув дружину і ніжно виціловував її обличчя: очі, щоки, вуста.
Мотор добряче захолов. Василь кілька разів прагнув його завести. 

Нарешті це вдалося і вони виїхали на трасу. Сніг не припинився, але 
по трасі можна було їхати. У музей Василь не заїхав, відправилися 
прямо додому.

Андрійко сидів за столом і робив уроки.
- А де ви були? Бабуся сказала, що мама вже прийшла з лікарні. Я че-

кав вас, а вас все не було.
- Ми, синку, за місто їздили, любувались, як сніг нуртує серед лу-

гових просторів.
- А чому мене не взяли?
- Тобі треба уроки робити, - зауважила мама.
- Я теж хочу подивитись на сніги за містом…
- Ми з тобою, синку, ще поїдемо. Обов’язково поїдемо. А зараз роби 

уроки. Чи, може, вже вивчив, то покажи, як виконав письмове завдання, 
- запропонував батько.

- Я ще трохи не закінчив.
- То працюй, не будемо тобі заважати. Потім покажеш. Тільки ж не 

затягуй до ночі. 
Тим часом Ніна приготувала вечерю. Кухонька у них була невеличка. 

Щоб сісти за стіл, треба було спочатку пройти і сісти з одного боку в 
кутку, а потім відкрити підвісний столик і тільки тоді можна було накри-
вати на стіл, коли хтось сяде і від плитки і тільки одне місце за столиком 
було вільне доступне. За першим завжди сідав син, а за останнім – Ва-
силь. Ніна ж сідала біля плитки, щоб зручніше було щось звідти дістати.

Після вечері батько пішов з сином перевірити, як той виконав уроки, а 
мати залишилася на кухні прибрати посуд. Вона вже зовсім заспокоїлась, 
але в глибині душі ще ятрилась рана образи. 
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Василь дуже серйозно поговорив з матір’ю, і вона не діставала 
невістку своїми прокльонами. А з Ніною Василь був аж надто уваж-
ний. Вона ще кілька днів побула на лікарняному і вийшла на роботу. 
А там її як учителя української мови включили до складу комісії по 
всесоюзному перепису населення. Сама вона була членом комісії, а 
не переписувачем, яким було набагато простіше – відповідали лише 
за свою дільницю, тоді як Ніні Семенівні треба було перепровірити 
списки всіх переписувачів, що були під її контролем, а це майже тре-
тина міста. Так що зранку до вечора вона обходила вулицю за вули-
цею, будинок за будинком, де вже побували переписувачі. І так всю 
територію, яка була закріплена за її групою. Додому поверталася змо-
рена і дуже часто з мокрими ногами. Вона боялася, щоб це не впли-
нуло на хід її вагітності. Але кому до цього було діло? Ніна нікому не 
скаржилася, навіть Василеві, роботу виконувала добросовісно, за що 
одержала якусь мізерну премію.

І знову уроки, уроки. Ніна любила свою професію. Любила, як діти 
слухають її розповіді на уроках літератури. Вона уміла торкнутися не-
видимих струн дитячих сердець, і вони звучали в унісон з прочитаною 
нею поезією, чи сміялись разом з Остапом Вишнею, Іваном Котляревсь-
ким чи героями «Кайдашевої сім’ї», плакали над долею «Наймички» 
та «Катерини», захоплювалися чистим коханням Шури Ясногорської, 
переймалися патріотизмом віршів Павла Тичини: у її класах учні пи-
шалися, що вони - часточка народу, «якого правди сила ніким звойована 
ще не була». Діти просили Ніну Семенівну почитати вірші про кохання 
Сосюри, Павличка, чи того ж Тичини. Коли вона читала, в класі стояла 
абсолютна тиша. Чути було лише голос вчительки.

Ніна відбула екзамени і пішла у відпустку, а потім у декрет.
В останні дні вагітності стояла чудова погода. Ніна почувала себе 

добре, проте весь час була під наглядом лікарів. За підрахунками 
Ніни, цього дня вона мала народити, але ніяких ознак цього не було. 
І вони з чоловіком пішли прогулятись, як завжди, увечері. Останніми 
днями вони далеко не ходили. От і того вечора пішли у бік вокзалу, 
але дійшли до одіяло-повстяної фабрики і повернули додому. Василь 
побоявся йти далі. Біля меблевого комбінату у палатці продавалися 
кавуни. В період вагітності Ніні нічого особливого не хотілося, а за-
раз так закортіло кавуна, хоч ставай і тут же його їж. Вона вибрала 
досить велику кавуниху, але таку, щоб можна було донести. Взяла 
її сама, бо Василеві не можна було піднімати більше двох буханців 
хліба. Так і несла на руках біля самого плеча…
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- Ніно, ну що ти видумала? Давай я понесу, ти і так он яку кавуниху 
несеш перед собою, - але вона відсторонила його.

- Не заважай мені надихатися цього кавуничого духу.
Василь лише розсміявся, розуміючи її хитрість.
Вечеряти Ніна не захотіла. Добряче приклалася до кавуна - так 

хотілося! Мабуть, увесь би з’їла, якби не Андрійко і Василь, які теж 
ласо смакували цією великою ягідкою. Хлопці після вечері сіли біля 
телевізору, а Ніна пішла лягла. Вона думала: невже я прорахувала-
ся? Сьогодні ж мала б народити. 

Коли Вася, вклавши сина, прийшов до неї, сказала йому про це.
- Народиш, обов’язково народиш. І все буде добре. Ніночко, все буде 

добре, - він поцілував дружину, як малу дівчинку, у лоб, у щоки, а потім 
поцілував її великий живіт.

- Ось тут б’ється життя нашого нового дива. Хай Бог дає і тобі, і йому 
сили. А зараз давай спати.

Близько третьої ночі вона прокинулася – почалися перейми і вже на 
світанку вона була в пологовому відділенні. Перейми були якісь слабкі і 
нечасті. А потім зовсім припинилися. Вона навіть заснула. І лише після 
четвертої години дня біль почав наростати, наростала й частота його.

Її відправили у пологову палату. Крісло стояло проти вікна, за яким 
росла вся увішана жовтаво-рожевими плодами груша олександрівка 
«сентябрька». Груші зазирали у самісіньке вікно і ніби всміхалися 
до Ніни, осіяні сонячним промінням, яке й на Нінині ноги кидало 
свої відблиски. Ніна крізь біль усміхнулася цій красі і почула від 
сусіднього крісла голос лікаря:

- Гляньте, вона ще й усміхається.
Раптом її тіло оперезав такий біль, що здалося, ніби вона втратила 

свідомість. Ніна почула крик дитини і побачила, як її тільце майнуло і 
десь віддалилося з криком.

- Дівчинка, три двісті, народилась о сімнадцятій п’ятдесят.
- Хто?
- Дівчинка.
- Не може бути. Ви помилилися, - і лікар, і акушерка розсміялися. Хто-

хто, а вони знали. 
- На, дивись, - розставила акушерка ніжки дитині.
- Дівчинка.
Ніна була приємно здивована. Вона чомусь не надіялась, що буде 

дівчинка, хоча їй так цього хотілось. Але ж у всіх Василевих братів були 
хлопці та й у свекрухи – четверо хлопців.
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А у Ніни дівчинка! Це було 28 серпня 1970 року. 
Коли дитятко принесли в палату годувати, Ніна роздивилася це ма-

леньке личко, чистеньке, з великими оченятами і крихітним носиком, 
у верхній частині якого були два біленькі дородові вугрики – більше 
ніяких дефектів вона не знайшла. Дівчинка народилась біленька, чи-
стенька ще й гарненька і без будь-яких натяків на вади. І отой носик 
знай тикався у груди мами, шукаючи сосок, а знайшовши, дитя спочатку 
активно смоктало, а потім, зрідка посмоктуючи, посапувало біля грудей. 

Десь там, у дитячій палаті, плакало дитя, а Ніні здавалося, що то її На-
талочка плаче. Вона не витримувала і йшла дивитись. Переконавшись, 
що її дитя спить, і сама йшла спати.

У перший же день увечері її прийшли привітати її з народженням доч-
ки Василь і Жанна. «Вітаю з Наталочкою» - кричала сестра через вікно. 
Наступного дня прийшла свекруха. Вона передала Ніні свої побажання 
найшвидшого одужання і назвати онуку Іриною. Та коли довідалась, що 
дівчинку назвали Наталкою, у пологовий більше не прийшла.

Прийшов день забирати Ніну з лікарні. За ці дев’ять днів на вулиці 
встановилася справжня осінь. Щодня лили дощі і було холодно. Ніну 
виписали близько одинадцятої, а Василя не було до третьої. Ніна з усіма 
пожитками сиділа в коридорі, бо на її місце вже поклали іншу жінку. 
Ніна ледь не плакала: піти не може, бо холодно і дощ, таксі треба було 
ловити в місті, а чому чоловіка не було, не знала. .

А Василь спочатку затримався у міськвиконкомі, де вирішувалось 
якесь питання по роботі, а потім не міг завести свого «Запорожця». 
Нарешті піймав таксі і приїхав за дружиною і донечкою. Ніна вся в 
сльозах. Він не знає, як її заспокоїти. Винен, кругом винен. Треба 
було зразу брати таксі, а не копирсатись у тому старому мотлоху, та 
ще, як на гріх і сусід зайшов, не відв’яжешся від його балачок. Тре-
ба було прямо з міськради їхати, то не чув би оце: «Ми тобі зовсім 
не потрібні. Я сиджу тут, ніби без роду і племені, одна-однісінька в 
коридорі. Всіх уже забрали, а я сиджу і ловлю косі погляди медпер-
соналу. Добре, що хоч дитя не віддали на руки». 

«Вона ж знає, що це не так. Чому ж таке говорить? – стукало в голові. – 
Але ж справді я винен. Я ж знав, що її у першій половині дня випишуть, 
а докрутився аж до третьої години».

А тут ще й таксист не захотів заїжджати на вулицю Рєпіна – там стояли 
величезні калюжі води і грязюка, яка й справді могла засмоктати колеса. 
Вони вийшли з дитям на дощ. Василь взяв речі, розкрив над ними па-
расольку, але вітер заламував її, і, як Ніна не закривала дитя від вітру, 
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наступного дня у дитини піднялась температура. Може, воно ще в по-
логовому відділенні застудилось, але Ніна лаяла себе і Василя, що вони 
застудили дівчинку.

Наталочка дуже крутила голівкою – перша ознака, що болять вуш-
ка. Ніна надавила біля одного вушка, дитя сильно заплакало, і вона 
вирішила лікувати сама. Порадилася зі свекрухою, нагріла солі, ви-
сипала її у мішечок, приклала до свого вуха, потримала – нічого не 
пече. І приклала до вушка дівчинки. Дитя заспокоїлось і заснуло. Тре-
ба ж було забрати ту сіль, але Ніна побоялась розбудити дитя. А коли 
зняла цей триклятий компрес, мало серце не розірвалось: на вушку 
був пухир – все вушко спечене.

Іван Дмитренко, добрий знайомий сімейства, працював завідуючим 
отоларингологічним відділення. Тож дівчинка опинилась у його руках: 
лікували запалення середнього вуха і опіки, які умудрилася зробити 
мати. Потім він став хрещеним батьком Наталочки. Після цього випадку 
дівчинка не хворіла. Росла спокійним дитям. Ніні не довелося возитись з 
нею так, як з Андрієм, який ріс дуже хворобливим – його мучили ангіни. 
Почали прослуховуватись шуми на серці і вже в п’ять років йому зроби-
ли операцію - видалили мигдалини. Але на тому не скінчилося.

На щастя, з Наталочкою такого не було. Дівчинку мати зовсім не ко-
лисала і не сповивала її повивачем. Одягне легенько, прикриє одіяльцем 
– дитя саме й засинало, а колисання Андрія ще десятки років давалося 
взнаки: Ніна сонною дуже часто правою ногою колисала «колиску».

Наступного року на березі Сули дівчинка пішла. З Донецька 
приїхали Семенюти: брат Анатолій з сім’єю. Як завжди, виїхали 
відпочивати до річки. Розташувались у густій тіні осик і чагарників 
метрів за п’ять від крутого берега. Вже всі скупались і сідали в тінь. 
Ніна теж пішла скупатись, бо стояла спекотна днина. Наталочку за-
лишила серед дорослих – дитя ще не ходило.

Ніна почала спускатись до води, та не дійшла й до середини стеж-
ки, як оглянулась і тієї ж миті побачила, що її доненька зіп’ялась на 
ніжки і швидко пішла до неї, та не просто пішла, а побігла. І бігло 
дитя над самим берегом. Василь кинувся за донькою, але Ніна вже 
підхопила її на руки. Їй здалося, що ще б один крок – і її донечка з 
цієї кручі шубовснула б у темінь води. Та воно й правда: один крок 
вліво – і прірва. Для дорослих високо, а для дитяти – прірва. Такими 
були перші кроки їхньої донечки. Потім батько скаже: «Я як поба-
чив, що вона встала і побігла, зрадів, а потім заціпенів, у мене ніби 
відібрало на якусь мить ноги: там же справжня безодня!»
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І ось перший день її народження. Можна було б і не писати про нього, 
та це дасть розуміння тих складностей, що виникли потім. Саме того 
дня Володя, найменший Іванович, приїхав із Житомирщини і привіз 
свою майбутню дружину Тамілу.

Ніна клопоталася на кухні і сказала Васі, щоб запросив їх на святкову 
вечерю. Прийшли рідні і найближчі друзі. Всі вже сіли за стіл, а Володі 
немає. Ніна йде на другу половину, де він жив, і питає, чому вони затри-
муються. А Таміла і відповідає:

- Мене ніхто не запрошував.
- Як не запрошував? Василь же зразу по вашому приїзді сказав Володі, 

щоб ви приходили на наше свято.
- Так, але мене ніхто не запрошував.
Так почалися перші непорозуміння.
Першого вересня Ніні йти на роботу. Свекруха відмовилась догля-

дати онучку, поки невістка на уроках. Тож у останні дні серпня Ніна 
влаштувала донечку у лісгоспівські ясла, згодом перевела її в най-
кращий садочок міськвно з тим, щоб змінити на садочок у своєму 
мікрорайоні. Тут він був найкращий, навіть підлога з підігрівом, та-
кого більше не було в дитячих установах.

Водили її в садок по черзі всі, але найчастіше батько, бо йому на робо-
ту було на десяту годину. Дівчинка часто підганяла батька:

- Швидше, ми вже «опоздали» (садочок був російськомовний).
Дівчатко росло активним, допитливим і дуже вигадливим. А ким вона 

тільки не була! І співала, і танцювала, і під її командою під горіхом те-
атр створила, витягли з хати сидіння з дивану, стільці і все, що їй треба 
було для дитячої вистави. Любила малювати, а згодом кроїти і шити. 
Порізала для цього й мамин одяг. І дуже любила воду. Бавитись у Сулі 
– це найкраще заняття для неї, як згодом - і для її донечки. Але великої 
води на морі злякалася. Коли дівчинці було п’ять років, дві сім’ї Семе-
нют – Василя і Анатолія, виїхали на Азовське море.

Анатолій, середній брат Василя, жив з сім’єю у Донецькій області, 
а у Донецьку жила ще одна гілка Семенют – Жмаки. Отож всі вони і 
виїхали на відпочинок. Анатолій працював шофером і в своїй автоколоні 
домовився взяти машину на два тижні. Машина була з будкою. Туди й 
завантажили намети, дрова, живих курей у клітках, бідони з прісною 
водою. Там лежали кавуни, дині, помідори та інші овочі. Окремо лежали 
дрова. Взагалі, спорядились як у експедицію, де немає людей. 

Їхав цілий кортеж - вантажівка і три чи чотири легковики: Василь з 
сім’єю, Сашко з сім’єю Анатолія і власною, Даша і Толя, Дашина се-
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стра Галка та її діти, Андрій і Тетяна, сім’я Івана Жмаки з Донецька і, 
здається, сусіди Толі. 

Розмістились на якомусь безлюдному дикому пляжі. Розбили табір: за-
били кілки і натягли мотузки, мовляв, це наша територія, хоча на неї ніхто 
і не зарився. У цій загорожі поставили машини, палатки, посередині, 
ближче до моря, кухню.

Досвід табірного життя у Василя Івановича був великий – кожного 
літа він з учнями студії, а згодом художньої школи два тижні жили і пра-
цювали на пленері біля Сули. Але тут Анатолій Іванович керував усім і 
всіма сам, бо до нього ж усі приїхали. Отже, всі його гості. Та хто б тут 
не був «начальником», було дуже весело і комфортно. Гурт був немалий 
– двадцять чоловік! Але жили як одна дружна сім’я.

Наталочка плюскалася на березі, боялася заходити в море. Воно її ляка-
ло незвичністю і величністю. Тож коли Ніна взяла її на руки і понесла до 
води, дівчинка, як кліщ, вхопилася рученятами за шию матері і уже в воді:

- Мамочко, в мене так сердечко тільомпається, ось послухай. 
- Не бійся, водичка тут тепла і ти з мамою.
- А я не боюся, тільки сердечко тільомпається.
Андрійко вже добре плавав. Вони з братом Анатолієм цілими дня-

ми сиділи у воді. Там був порятунок від спеки. Коли ж сонце пере-
бувало в зеніті, всі тікали в тінь палаток. Ніхто на сонці не згорів, 
тільки носи лущилися…

На третій  чи на четвертий день до їхнього табору під’їхав «Запоро-
жець». Звідти вийшло двоє молодих людей, певно, молоде подружжя. 
Спочатку стали метрів за десять від табору, а на ніч під’їхали в тінь 
вантажівки. Анатолій дозволив їм там поселитися на кілька ночей. А 
потім ще під’їхали чиїсь «Жигулі». Звідти вийшла весела компанія. А у 
вихідні дні пляж ожив, тут було багато, як то кажуть, і піших і кінних. 
Після вихідних пляж знову опустів.

А якось пізно ввечері, як завжди перед сном, вони всі пішли в море. 
Ніні довелося вперше в житті спостерігати цікаве явище: їхні тіла у воді 
світилися ніби люмінесцентні, так же світилися медузи і рибки. Ніхто з 
присутніх не міг пояснити цього явища.

У палатці Ніна довго не могла заснути і вони з Василем вийшли на 
берег. Сіли і почали згадувати, як вони ось так вночі вперше сиділи на 
березі Сули, як він освідчився їй у коханні.

- Мені здається, що цих п’ятнадцяти років і не було, що ми з тобою 
тільки-но зустрілися і що я закохався в тебе без тями, - хвилі лагідно 
хлюпотіли у них під ногами. - А у нас он уже двійко таких чудових 
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діток. Та ніякі клопоти, ніякі роки не змінили наших почуттів, зробили 
їх стійкими, врівноваженими – так, але я й зараз з якимось душевним 
трепетом торкаюсь твоїх рук, твого тіла. Ніночко, я, як і тоді, все ще 
боюся, що втрачу тебе. Що я не заслужив такого щастя.

- Кабаська, який же ти чудний. Я ж люблю тебе, то куди ж можу «втра-
титись» від тебе? – вона обвила його шию руками і всім єством притис-
лася до нього. Їм було так добре.

- Ей! Опівнічники! Вам що, по сімнадцять, чого не спите? – гукнув 
Анатолій, вийшовши зі своєї палатки.

- А ти, брате, чого не спиш?
- Та щось жарко.
- Отож і нам жарко було, а тут так гарно.
Анатолій підійшов до них, і вони вже втрьох зустріли світанкову зорю. 

Про що тільки не говорили! А Ніна якось відволіклася від тих розмов і їй 
пригадалось, як минулого літа вона з Наталочкою пішла на базар. Жінка 
купила все необхідне і сумка стала важкою. Наталка спочатку енергійно 
крокувала поряд, а вже по дорозі з базару почала розкисати:

- Мамо, у мене болять ніжки. Візьми мене на ручки.
- Наталочко, у мене ж сумка важка, як я тебе візьму?
- Візьми мене на ручки, я не можу іти, - і вона присіла, показуючи, що 

ніжки і правда болять.
Мати взяла донечку на руки.
- Ти ж міцно тримайся за шию, - дитя прямо зрослося з мамою.
Вони наближалися до переходу через дорогу біля хлібозаводу, як рап-

том перед ними з’явився Володя.   
- Давай допоможу, - він протягнув руки до дівчинки, вона з охотою 

пішла до незнайомця.
- Давай і сумку твою.
- Та досить з тебе і Наталочки.
- Давай, кажу, сумку, - і він забрав у неї важкеньку таки ношу. 

– Як добре, що я тебе зустрів, хоч донечку твою побачив, а вона 
в тебе гарненька, - він усміхнувся до дівчинки. - Та ти теж гарно 
виглядаєш. Я радий за тебе.

Не встигли вони дійти до другої школи, як їх нагнав Василь. Якось 
зло привітався, нічого більше не сказав і, ніби чужий, як вихор, помчав 
уперед. Він знав Володю, бо той колись трохи вчився в студії, знав і про 
їхні стосунки з Ніною.

- Мама, он папа пішов, - дитя здивовано подивилося на маму: мовляв, 
чого це він не з нами.
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- Певно, по роботі кудись побіг, - не знати кому і чому відповіла жінка. 
Їй стало ніяково за свого чоловіка.

А Василь мчав додому, його з’їдала ревність. Він зараз не думав, що 
дружині важко нести Наташу і сумку, чи може взагалі їй стало погано 
– ні! Його роздирало те, що поруч з його Ніною йшов інший, та ще й 
колишній її друг, і головне – вона йшла з ним і сміялася! Може, вони 
таємно зустрічаються, а він і не знає нічого, вірить їй, як самому собі.

«Візьми себе в руки, Василю, - заговорив внутрішній голос, - не наро-
би дурниць. Ти ж на колінах клявся. Так, клявся. Чорт забирай, клявся. 
Але чому вона залишилася з ним, а не наздогнала мене, - кипіло в серці. 
– А чому вона повинна бігти за тобою?»

Він не міг дочекатися дружину. Хвилини йому здавалися годинами. 
«Про що вони говорять? Що згадують? Чим він кращий за мене?» - ніяк 
не міг заспокоїтись.

У Володі вистачило природного такту не задавати зайвих запитань, 
він просто допоміг своєму давньому другу. Доніс все до самого двору, 
опустив дівчинку на землю.

- Біжи, Наталочко-полтавочко, - і передав Ніні сумку. – Тепер сама 
справишся, а я побіг на роботу, сьогодні чергую, - він не знав, що ще 
сказати, щоб не виказати свого здивування і не образити якимось словом 
цю зовсім не чужу йому людину. – Був дуже радий стати тобі корисним 
хоча б у такій спосіб.

- Спасибі, Володя. До побачення, бо мені ще треба їсти готувати.
- До побачення, Нінок.
Дорогою він розповів їй, що з ним трапилося на шахті, що він тепер 

живе і працює в Лубнах, одержав квартиру на Олійницях. Що в Лубнах 
уже більше двох років, а її зустрів уперше…

Наталочка випередила маму і була вже біля порогу. Двері були відчинені. 
Василь глянув на годинник: «Ні, вони навіть на стояли, не розмовляли про 
щось своє, тільки їм відоме. Ніна прийшла швидше, ніж я чекав».

- Так ти вдома? Я думала, що ти так поспішав кудись по роботі. Чому 
ж не приєднався до нас, а побіг, ніби на пожежу. Чи ми зовсім чужі тобі? 

Вона глянула на Василя і зразу ж помітила злі вогники в його очах, 
побачила, що він стримує себе, але роздратування в голосі стримати 
чи приховати не зміг:

- Я не хочу, щоб моїх дітей носили на руках чужі дяді, - ледве видушив 
роздратованим голосом.

- Що таке? Він допоміг мені нести. Що тут поганого? 
- Не  знаю. Я не хочу говорити на цю тему.
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Ніна ще не зрозуміла яким зусиллям волі він тушив у собі вогонь, що 
розпинав його, розпинав зсередини.

- А чому ти не зупинився і не взяв у нього Наталочку? Вона з то-
бою і ніжками пішла б. 

«А й правда, чому?» - подумав Василь. 
– Як вона здивувалася, що тато промчав, ніби й не батько. Які у неї 

були здивовані оченята, коли ти пробіг і не зупинився. Ти ж просто як 
дикун промчав. Я такого від тебе не чекала.

Василь нічого не відповів. Він боявся, що ревність візьме гору і він об-
разить дружину, на плечі якої і так ліг весь тягар їхнього побуту.

- Ніно, давай змінимо тему розмови. Я все це розумію, але зробити з 
собою нічого не можу.

Його очі благально дивились на дружину. Ніна зрозуміла, що він 
її приревнував!

- Господи, Васю, ти що, приревнував мене до Володі? Та він для мене 
не більше, як просто хороша людина. Заспокойся. Нагода бути з ним, а не 
з тобою, давно в минулому. Я ніколи і не подумала б проміняти тебе на 
кого, тим більше на Володьку. І в тебе немає ніяких підстав підозрювати 
мене, ревнувати.

Вона підійшла до Василя, обняла його і потягла до сумки, що сто-
яла біля порогу:

- Візьми сумку, занеси на кухню, - Василь подивився на дружину. – 
Візьми, візьми. – Він взяв і тут же опустив.

- Ніно, ти що збожеволіла? Хіба можна стільки нести?
- А ще й у Наталочки ноги заболіли. То як же мені було відмовитися 

від допомоги?
- Ніно, пробач. У мене в юності був друг Микола. Дуже хороший 

хлопець. Правда, він був офіцером, а я рядовим, та у відпустку в 
Лубни ми якось приїхали одночасно. У нього в Лубнах була кохана, 
яка теж його кохала і чекала. Дівчина була дуже красивою і була 
вартою його кохання. Він теж був красенем – не рівня мені. І ось, 
кинувши дома речі, як слід не привітавшись з рідними, помчав на 
крилах любові до неї, до своєї Люсі. І раптом зустрів її з іншим 
– вони йшли і весело про щось розмовляли. Так, як ви сьогодні. 
Микола вихопив з кобури пістолет, нажав на курок – куля влучила 
прямо в серце коханої.           

Він не тямив себе, підбіг, схопив кохану на руки, і припадаючи до неї 
вустами, кричав несамовито на всю вулицю:

- Я люблю тебе, кохана! Люсечко, я люблю тебе! 
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Та Люся вже нічого не чула. Він на руках приніс свою любов до її 
батьків і цілісіньку ніч проридав над нею. Батьки не зрозуміли, що тра-
пилося з їхньою єдиною дочкою і плакали разом з ним. А вранці Микола 
пішов у військову комендатуру і заявив:

- Я вбив кохану.
Був суд. Його розжалували до рядового і відправили в штрафбат. 

Він вижив, хоча шукав собі смерті – ліз у саме пекло бою. Після війни 
приїхав у Лубни, поставив пам’ятник на могилі коханої і виїхав з Лубен 
назавжди. Та кожного року в день її народження вся її могила була усте-
лена трояндами – для нього вона жила. Жила довгі роки.

Зараз я не знаю, чи він одружився, чи зміг забути свою кохану. Все це 
я згадав, коли побачив тебе з іншим. Ви теж ішли і весело про щось роз-
мовляли. Я стис серце в кулак і помчав додому. Тут я засік час, скільки ти 
будеш іти – ти прийшла швидше, ніж я чекав. І в мене не було пістолета, 
- він усміхнувся. - Бачиш, до чого може привести любов.

- Любий, так це ж не любов, це буйство ревності.
- Я нічого не можу зробити з собою. Прости, що так тебе люблю, а 

інакше – не умію. Вже, здається, можна було б і заспокоїтися, скільки 
років разом, а я боюся, боюся, що ти підеш від мене.

- Ну куди я від тебе піду? І невже ти міг би вистрелити в матір своїх дітей?
- Не знаю, Ніночко, не знаю. Краще йди до мене, моя люба.
Все це, ніби наяву, пропливло знову перед нею і знову вона почула:
- Іди до мене, моя люба. 
Ніна підняла на нього очі, вони знову були лише вдвох. Толя подався 

в намет, до своєї Дар’ї.
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У музеї трапилась ЧП: незважаючи на сигналізацію, залізли 
крадії. Вони винесли деякі експонати, які міліція швидко знайшла 
на горищі одного з ініціаторів крадіжки. Це були підлітки – учень 
дев’ятого класу Клепица з дружками. Їм просто не було чого роби-
ти, тож і потягнуло на «подвиги».

Це не вплинуло на авторитет музею і його роботу. Працівники музею 
склали і видали «Путівник по музею», «Довідник по місту».

Василя Івановича неодноразово нагороджують грамотами за відмінну 
роботу музею. Про нього, про музей, про студію, а згодом і про художню 
школу, про художню галерею, про «Лубенські художні весни» писали 
видання різних рівнів – від місцевої газети до республіканських газет 
і журналів. Статті про нього з’являлися і в союзній пресі. Він багато 
малює. В сім’ї, на роботі рівновага і спокій. У цей час і народилися пла-
ни організувати в Лубнах, а не в Києві, республіканську виставку творів 
митців України. Зухвалі плани! У Лубнах  - і республіканська виставка! 
Але ж чому лише в Києві люди можуть бачити кращі витвори митців? 
Чим же наші лубенці гірші від киян?

І він їде до Києва. Спочатку в Міністерство культури, куди вже добре 
знав дорогу, а потім у Спілку художників.

Спілчани трохи насторожено зустріли цю пропозицію Семенюти, а 
згодом підтримали його починання. 

І ось в Лубни привезли велику кількість картин і скульптур малої 
форми і в картинній галереї по вулиці Карла Лібкнехта було урочи-
сто відкрито першу Республіканську виставку мистецьких творів 
«Лубенська художня весна». Жодне місто в Україні таких виста-
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вок не мало, а в Лубнах вони стали проводитися кожні два роки. На 
відкритті виставки були керівники області і міста, керівництво Спілки 
художників і художники, які привезли свої роботи. Було море квітів, 
дуже багато відвідувачів, шанувальників справжнього мистецтва. Це 
свято мистецтва охопило все місто: у вітринах магазинів було вистав-
лено твори-малюнки дошкільників і учнів шкіл міста, у дитячому пар-
ку розгорнула свою виставку художня студія. Після обіду центральну 
площу Лубен заповнили святково одягнені мами, папи, бабусі і дідусі 
– більше сотні дітей, що прийшли творити свої шедеври крейдою на 
асфальті – був конкурс дитячого малюнку. Вся площа була розділена 
на квадрати, кожен з них мав свій номер і кожен учасник мав такий же. 
Тому діти швидко знайшли свої місця.

А потім комісія з художників, які приїхали на виставку, визначи-
ла переможців, які одержали грамоти і призи від Спілки художників 
України. Вручили призи і від місцевої влади. 

Вже під вечір Василь Іванович запросив усіх художників поїхати до 
Лисої гори і скупатись у Сулі після спекотного дня. Всі погодились. І ось 
столичний «Рафік» і кілька машин спустились до самої річки. Почали 
з шумом виходити з машин і побачили великий казан, з якого духмяно 
парувала юшка. Їхньому здивуванню не було меж, бо за кущами вони 
побачили на ряднах і рушниках порізаний хліб, на тарілках – ковбасу і 
сир, у полив’яних мисках - перемиту редиску, а поряд стояли невеличкі 
глиняні полумиски, які виблискували поливою проти сонця, що вже 
зібралося сідати. Але найбільше дратувала ніздрі юшка над тліючим 
вугіллям і – ніде нікого! Та ось хтось з художників помітив кілька вудок, 
що мирно лежали собі на рогатинах-кілочках, забитих у землю, занурив-
ши кінці в воду, на якій спокійно плавали поплавки: 

- Хлопці, тут і риба ловиться! Ми ще й порибалимо!
Один з любителів рибної ловлі помітив, що на двох вудках зару-

халися поплавки.
- Гляньте, а там он клює! – то хтось з вихованців Василя Івановича 

організував той «кльов».
Почали тихо виводити з води перший улов – а там пляшка холодного 

пива! Художники розгадали цю шараду і вистьобали весь улов, який був 
на видноті. Тоді Василь до них і каже:

- Шановні, цю «рибку» ви виловили без труда, а тепер, якщо добряче 
потрудитесь, то знайдете ще надцять таких «рибинок» та й сядемо вечеря-
ти. Вони тут десь вздовж берега б’ються хвостами. Це мої хлопці прихо-
вали «рибку», щоб пиво, ой, ні, щоб «рибка» бува не затхнулася на сонці.
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Хлопці розбрелися берегом і відшукали майже все пиво. Знайшли і 
ціннішу «рибку». Сміх, захоплення, радісні вигуки лунали над берегом. 
Особливо, коли витягували щось міцніше від пива. Усміхнені, раді, мов 
діти, несли вони свій улов до ряден, винесли дещо і з машин. Всілися 
на траву і почалася трапеза. Яку потім довго згадували між собою і в 
Спілці. Знадобився Василеві досвід Цессіса. Згадували цю «рибалку» і 
за два роки, коли відкривали другу «Лубенську художню весну», але вже 
в новому приміщенні, в новій галереї, яку відкрили не без участі Васи-
ля Семенюти, хоча він тоді вже не працював директором музею, а був 
директором художньої школи. Бо ще коли відкривали першу галерею, 
Семенюта добився при підтримці архітектора і голови міськради, щоб у 
проекті дев’ятиповерхівки була картинна галерея. 

На другу «Лубенську художню весну» приїхали і корифеї українського 
мистецтва Тетяна Яблонська, Михайло Дерегус, Олександр Максимен-
ко, Борисенко та інші. Їх зацікавили розповіді про таку особистість, як 
Василь Семенюта, хоча дехто з них і раніше знав його особисто. Цього 
разу йому радо пішли назустріч у Спілці, коли він попросив привезти 
твори з усіх регіонів України – його прохання задовольнили. Роботи зво-
зили до Києва, а звідти вже відбирали і везли у Лубни. Тут проводили й 
закупівлю робіт, як це практикувалося на республіканських виставках. 
Після закінчення виставки художники дарували свої роботи Лубенській 
галереї, дитячій художній школі. 

Після урочистого відкриття виставки і після конкурсу дитячого ма-
люнку на асфальті в Будинку культури вручали цінні подарунки від 
Спілки художників і місцевої влади. Виступали художники і майже ко-
жен говорив про унікальність Лубен, підкреслюючи, що крім Києва, 
тільки в цьому місті діє республіканська виставка. Після цього зібрання 
відбулася дружня зустріч художників на галявині за Мацьківцями, між 
сосновим лісом і тихоплинною Сулою.

Галявину застелили скатертиною метрів на п’ятнадцять-двадцять – і 
чого на ній тільки не було! Спасибі Бею, голові тамтешнього колгоспу. 
Звичайно, знову не обійшлося без запашної юшки, а особливо смачними 
здалися курчата, запечені в печі.

«Лубенська художня весна» стала престижною виставкою. Вона 
проводилася кожні два роки і щоразу мала якусь особливу «род-
зинку»: то всі художники виходили на пленер, то відправлялися на 
екскурсію живописними місцями Лубенщини чи у ВІЛАР, коли до-
велося ховатися від дощу на величезній веранді їдальні, де їх теж, 
ніби ненароком, добре пригостили.
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Запам’ятали художники і червневі вареники з вишнями, якими їх од-
ного разу пригостила дружина Семенюти. Ніна знала, що Василь при-
везе їх оглянути свою майстерню, і з самого ранку ліпила вареники, 
нарвавши вишень ще з вечора. Коли кияни завалили у двір, вона поста-
вила на стіл величезну миску цих вареників, а поряд - сироп з вишень. 
Вони їли їх руками, хоча вона поставила поряд тарілочки і виделки, але 
їли руками і так завзято, що аж по бородам текло та й у рот попадало, 
а сміху було на весь двір. Всі їли стоячи і дивувалися, де можна було 
взяти так рано стільки вишень. Тоді Ніна провела їх до непоказної ви-
шеньки, на якій ще лишилися соковиті червоні ягоди. Хтось із гостей не 
полінувався, пішов і зірвав кілька, але повернувся до миски з вареника-
ми, мовляв, тут вони смачніші.

Ці вареники, як і першу «рибалку», дуже часто згадували і в Спілці 
художників, і при особистих зустрічах. 

Семенюта умів організувати і роботу, і відпочинок. Згодом захотів по-
казати в Лубнах роботи художників усіх республік Союзу. Першою була 
«Квітуча Молдова», а з Грузією і Білорусією вів переговори, з’їздив у 
Тбілісі і Мінськ. Уже домовився про виставку Грузії, аж тут розпався 
Радянського Союзу.

Варто нагадати, як Василь Іванович Семенюта створив художню шко-
лу і скількох художників виховав. Працюючи з 1955 року в художній 
студії, яку сам і створив, він мріє про художню школу, але втілити мрію 
в життя вдалося лише через двадцять років. Для цього він відкрив ще 
одну, вже дитячу студію при Будинку піонерів, думав, що дирекція цього 
закладу погодиться відкрити тут цілу школу, бо місця було достатньо, 
але на студію погодились, а на школу – ні. 

А студії для дорослих і для дітей не могли прийняти всіх бажаючих. До 
дитячої студії приводили і шестирічних діток. Набір в обидві студії був на 
конкурсній основі. Було багато незадоволених, що їхні діти не потрапили 
вчитися. Все вказувало на те, що треба відкривати школу. Місцева влада 
вирішити це питання не могла, бо все це було пов’язано з фінансуванням. 

Семенюта знову їде в Міністерство культури до міністра Єльченка. 
Розповідає йому про роботу студії і доводить, що у Лубнах потрібна ху-
дожня школа. Дайте дозвіл. 

- Якщо буде приміщення, перешкод у фінансуванні не буде, - завірив міністр.
Але приміщення для школи знайти не вдавалося. І з Будинком піонерів 

нічого не вийшло.
Про все це довідались в управлінні культури в Полтаві, і вирішили ско-

ристатись з дозволу міністра і замість Лубен відкрити художню школу в 
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Кременчуці. Коли Семенюта дізнався про це, він зі слізьми на очах при-
йшов до І.П. Гончарова і розповів про дозвіл міністра і що цю ситуацію 
Полтава хоче використати для Кременчука – там є приміщення.

Чи то прохання Василя, чи то бажання відстояти честь Лубен таки 
спрацювало і Гончаров сказав:

- Цього не буде, - і віддав під школу будинок для відселення по 
вулиці Лисенка.

І знову Семенюта планує, руйнує, реконструює, будує, прибудовує. 
Хто він був насправді: художник, вчитель, будівничий, архітектор, ре-
ставратор, скульптор, вихователь, краєзнавець, історик, мистецтвозна-
вець, різьбяр, дизайнер? Важко відповісти на таке питання однозначно, 
бо все це було його суттю, його життям. Де він брав сили і час, та ще й з 
таким станом здоров’я, одному Богу відомо.

Отримавши будинок під школу, де все, від підлоги до стелі, потребу-
вало неабиякого ремонту, Семенюта налагодив зв’язки з директорами 
установ і заводів. Вони допомагали, чим могли, бо насправді будинок 
був зовсім непридатний для занять школи. Всі, так чи інакше причетні 
до школи, до дітей, які мусили б там навчатись, допомагали відкрити 
школу. От і батьки дітей з обох студій працювали на будівництві. Навіть 
полковники і генерали з військового містечка рили траншеї для різних 
комунікацій, бо це ж робилося для їхніх дітей. Допомагали, бо знали, 
що Семенюта всі справи доводить до кінця: побудував і відкрив музей, 
з руїни зробили картинну галерею, а скільком своїм учням дав путівки у 
велике мистецтво! Тож зробить і школу. Хоча ніхто не чекав, що саме таку 
школу він зробить. Колишні учні, на той час уже члени творчих Спілок, 
теж допомагали своєму вчителеві хто чим міг. Так, Альберт Чаркін, ко-
трий приїхавши до Лубен побачив, з яким ентузіазмом будується худож-
ня школа, забезпечив її наочними посібниками, яких не було і в художніх 
училищах. Він привіз з Ленінграду цілу машину гіпсових скульптур та 
зліпків: торси, руки, ноги, вуха, носи тощо. Дарували школі свої роботи 
і художники, і студенти, колишні учні Василя. Згодом і відомі митці були 
частими гостями школи, дарували свої роботи, запрошували учнів до 
своїх майстерень. На цьому матеріалі вчилися майбутні митці.

У день відкриття з самої ночі йшов дощ, але невеликий дворик школи 
був заповнений батьками і учнями. Тут і на вулиці зібралися колишні 
учні, котрі працювали в Лубнах або вчилися в інститутах. Всі вони були 
так чи інакше зв’язані з цією школою і з цим вчителем. Вони прийшли 
порадіти за нього і вклонитися йому. Він теж тримав їх у полі свого 
зору, а дуже багатьом допоміг у житті: кому добрим словом або пора-
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дою, кому влаштуванням на роботу, а кому і вступом до інституту чи 
організацією виставки його робіт.

Всі стояли і чекали на Василя Івановича. А він ще вдома рознерву-
вався через негоду: а що, як на відкриття не прийдуть люди? І яка ж 
була його радість, коли побачив стільки народу, що чекали на нього, 
хоча він і з’явився заздалегідь.

Під ноги йому кидали квіти. Спочатку він обминав їх, а потім пішов по 
квітах, бо обминути їх стало неможливо. Слідом за ним всі пішли з вулиці у 
дворик, але й там були квіти і ніде було ступити. Прозвучало багато теплих 
слів, висловлено щирих подяк на адресу Василя Івановича Семенюти.

А як були здивовані чи приємно вражені всі, хто зайшов до їхньої 
виставкової зали!  Стіни і стенди були завішані кращими роботами учнів, 
а в кутках стояли величні античні скульптури, мало не до стелі. Навпро-
ти вікна – зелений оазис: безліч квитів, акваріум і маленький фонтан-
чик, що приємно дзюрчав, порушуючи тишу. Всі класи були красиво 
оформлені. У кожному класі свої наочні посібники, свій постановчий 
матеріал, у класі історії мистецтв – кіноапарат, в усіх класах столи для 
занять, мольберти, стільці – школа була забезпечена всім необхідним 
для навчання. У класі скульптури були гончарні круги і спеціальна гон-
чарна глина у ямі – бери і твори!                  

Василь Іванович у своєму виступі подякував усім, хто зробив цю школу. 
Дякував незвично піднесено, ніби це зовсім не він все це спланував і втілив.

Всі класи були укомплектовані ще зі студії і заняття в них уже більше року 
йшли за програмою художньої школи, хоча ці заняття у студіях вів він сам.

І зараз йому хоч розірвись – кадрів не було. Він запросив художників-
педагогів з Києва. Одна з них приїхала і почала працювати, але їй 
потрібна була квартира, і тому за місяць вона повернулася до столиці. 
Деякий час працювала випускниця художньої студії, яка закінчила 
керамічний технікум. Трохи працював Гаркуша – випускник студії і 
Львівського декоративно-прикладного інституту. Потім Семенюта знай-
шов подружжя художників на м’ясокомбінаті. Жінка мала спеціальну 
педагогічну освіту, а чоловік закінчив художнє училище. Це подруж-
жя Корабльових. Спочатку прийшла працювати дружина, але невдовзі 
звільнилась, а потім став працювати її чоловік Микола Іванович Кораб-
льов. Він трудився тут до кінця своїх днів.

Не було проблем з викладачем історії мистецтв. Цей предмет читала Та-
мара Самуїлівна Мошнікова, яку свого часу Семенюта знайшов у військовій 
частині і взяв працювати в художню галерею музею, бо за освітою вона була 
мистецтвознавець. Але саме в галереї Семенюта хоч трохи навчив її розби-
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ратись у мистецтві. У школі Мошнікова працювала по сумісництву. Кадра-
ми школу укомплектували, але з приходом Наталії Миколаївни Савченко 
стало не вистачати годин на ставку. А тут ще й директор музею почав вис-
ловлювати незадоволення, що Мошнікова часто відсутня на роботі в музеї, 
що вона працює в школі. Ось і стало питання про відмовлення Мошніковій 
у роботі в школі. І почалася справжня війна: їй не хотілося залишати школу.

У Курську в цей же час на художньому факультеті педагогічного 
інституту вчився Толя Харчук. Туди його послав Семенюта і зараз чекав 
на роботу в школі. Але ж Курськ – це Росія, і звідти було непросто от-
римати випускника в Україну.

У відділі освіти і науки Полтавського обкому партії працював Василь Ло-
бурець. Колись Ніна одночасно з ним вчилася в інституті. Правда, він був уже 
аспірантом, але в інститутському комітеті комсомолу вони працювали разом.

Анатолій Харчук, його кохана, Василь Іванович і Ніна їдуть у Полтаву. 
Ніна йде на прийом до Лобурця, просить допомогти виклопотати Харчу-
ка з Курська на роботу в Лубни в художню школу. Що він і зробив. Для 
Анатолія це була подвійна допомога: робота в художній школі, про яку 
вони мріяли з Василем Івановичем, ще коли той після студії працював у 
нього в музеї, а по-друге – це ж у Лубнах, де він закохався в Люду і у них 
намічалося весілля. Батька у Толі не було, мама нічим допомогти не мог-
ла і його не відпускали в Україну. То ж допомога Василя, а вірніше його 
дружини, була дуже доречною. Та й школа одержала ще одного вчителя 
з вищою художньою освітою.

Кожного літа в серпні художня школа повним складом виїздила 
на природу – художню практику на пленері. Вибиралися з дітьми 
три Івановичі – Василь, Анатолій і Микола, на кожного по сорок 
чоловік. Але всі – під началом Василя Івановича.

Харчі батьки звозили і зносили за день до від’їзду, але лише такі, що 
не псувалися, а м’ясо, молоко, яйця, овочі купували вже в колгоспі, на 
території якого ставав табір. Інколи діти заробляли ці продукти самі. На-
приклад, попросить голова колгоспу зібрати огірки чи помідори, діти 
день попрацюють і за це мають м’ясо, молоко, мед, яйця і ті ж огірки чи 
помідори – все свіже, бо брали на один день, а потім їм ті харчі підвозили 
з колгоспу на скільки вони заробили чи заплатили готівкою.

У таборі був суворий розпорядок дня і залізна дисципліна. Без до-
зволу Василя Івановича за межі табору ні учні, ні вчителі не мали 
права виходити. До табору також.

У Василя Івановича два тижні і вдень, і вночі на грудях висів 
свисток. Якщо він когось губив з поля зору, свисток зараз же кли-
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кав усіх до нього. І не дай Бог хтось не з’явиться – того ж дня буде 
відправлений у Лубни до батьків. Але в Лубни ніхто не хотів, тому і 
дисципліна була справді залізною.

Підйом у сьомій ранку, десять-п’ятнадцять хвилин зарядка, потім 
водні процедури в річці, де теж без дозволу в воду ніхто не мав права 
входити і за межі вказаних меж запливати. Двадцять-тридцять хвилин 
на купання і на сніданок. Чергові по кухні, змінивши «постових», які 
всю ніч підтримували багаття, до цього часу встигали приготувати їжу.

Потім ранковий етюд і обов’язкове завдання: спіймати і передати 
стан природи ранку. Після ранкових три-чотиригодинних занять – ку-
пання і обід. Після короткого відпочинку - ігри: хто в футбол, хто в 
шахи, а то просто слухали музику або самі співали. Та найбільше всіх 
приваблював футбол. Команда тренувалася кожного дня. І як же вони 
здорово набили хвалькам -«дядькам» з місцевого колгоспу! Не про-
пустила жодного гола у свої ворота. Ото була радість! Ото було свято 
для всього табору! Навіть деякі батьки приїхали вболівати за команду 
художньої школи. І всі разом раділи успіху.

До речі, в таборі майже щодня чергувала чиясь із батьків маши-
на – на всяк випадок. Але, на щастя, минулося. Ця ж машина при-
возила з Лубен свіжий хліб для дітей. А після феєричної перемоги 
над справжньою футбольною командою села, ця машина примчала з 
Лубен морозиво. Спочатку хотіли купити лише для команди, а потім 
батьки склались і купили всім дітям, та ще й не по одній порції. В 
таборі було справжнє футбольне свято!

Кожного дня після обіду, коли спадала спека, йшли малювати 
вечірній етюд. Василь Іванович учив дітей ловити настрій природи 
– дерев, кущів, трави, неба в усі пори дня. Його треба було спіймати, 
бо він швидко мінявся.

Тут же випускали газету-блискавку. Події з життя школи, особливо 
смішні і прикольні, у дружніх шаржах зразу ж потрапляли на її шпальти. 
Були в школі і свої поети, які влучно і дотепно коментували ті шаржі. 
Вони й «Альманах» випускали з власними віршами і оповіданнями. Ва-
силя Івановича цікавило все, що цікавило дітей. І він їхні інтереси спря-
мовував у потрібне русло. У студії, а згодом і в школі ніхто не палив, 
ніколи ні від кого не чули нецензурних слів.

А вечорами біля вогнища невимушено заходили бесіди про високе 
мистецтво. І не лише про живопис, а й про архітектуру, поезію, му-
зику, моду, кіно, про естетику взагалі, про етику поведінки, культуру 
спілкування, повагу до батьків, до старших – і все це на позитивних 
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прикладах. Інколи в табір до майбутніх художників приїздили письмен-
ники, поети, художники, майже кожного літа приїздили студенти. Інколи 
гостювали в таборі день-два. Приїздили художники з Києва і Полтави і 
йшло щире, невимушене спілкування. Воно не було обмежене рамками 
часу, бо часто гості приєднувалися до учнів і йшли з ними на етюди, 
розставляли свої мольберти і малювали поруч з дітьми.

Інколи в табір приїздила дружина Василя Івановича. Вона допомагала 
приготувати на кухні щось смачненьке, чергові тоді задирали свої но-
сики догори. Бо бувало й таке, що чергові по кухні так насолять, що ту 
їжу і їсти не можна, або кашу переварять. Чого тільки не траплялося! То 
засмажка згорить, то чай википить, а вода ж привізна. А одного разу всі 
повернулись із занять трохи раніше, і раптом у палатці з продуктами по-
бачили матір одного учня. Вона відбирала продукти, що їх дала своєму 
синові, мовляв, тут і так прохарчується – он скільки всього є. Але то був 
винятковий випадок. Всі учні жили дружною сім’єю.

Одного літа вони стали табором за Березочею, на півострові між Су-
лою і Бурчаком – краса неймовірна! Старезні верби розкидали свої ша-
тра навколо чудової галявини, що виходила прямо до Сули, що у тіні 
цих верб здавалася темною, прямо чорною, а латаття проти сонця буяло 
своїми заростями, берег пологий, чистий. А трохи за поворотом – обри-
вистий. Але на острів треба було переправлятися через Сулу. У них був 
чималий надувний човен, куди й склали палатки, посуд і всяке причан-
далля – сокири, лопати, пилку. Микола Іванович чи то справді не вмів 
плавати, чи то прикинувся таким.

- А гребти веслами можеш? – запитав Василь Іванович.
- Можу.
- То сідай і жени човен на той берег. Там хлопці вивантажать – і гайда 

собі. Забереш їжу і етюдники. 
Микола Іванович хвацько скочив у човен та, мабуть, не зовсім вда-

ло, бо опинився у воді, задравши догори ноги. Сміху було! Човен стоїть 
собі, а Микола Іванович брьохається у воді.

Продукти перевезли без усіляких пригод, а потім етюдники і дітей, 
які не вміли плавати. Останнім переплив Сулу Василь Іванович. Тут 
і Ніна прожила в палатці з ним цілий тиждень. Вечорами біля багат-
тя вона читала вірші і весь табір слухав поезію Лесі Українки, Та-
раса Шевченка, Михайла Лермонтова, Павла Тичини, Володимира 
Сосюри, Аліг’єрі Данте.

Тут і Василь Іванович намалював «Ніч на Сулі». Ніна тримала ліхтар, 
а він малював. Був повний місяць. Він з’являвся на небосхилі великою 
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червоною діжею, проглядаючи крізь зарості і буйство зелені. Але Ва-
силь малював його, коли він став уже високо над землею і вмивав своє 
обличчя у дзеркалі води, відбиваючись у срібній доріжці до самого бере-
га. Пахло водою і сухим сіном. Велике латаття у місячному сяйві здава-
лось якимось казковим. У палатках спали діти, лише двоє «кострових» 
підтримували вогонь у багатті. А на розкладних стільчиках біля самої 
води сиділи двоє закоханих у природу і одне в одного.

- Ніно, який я щасливий цієї миті, як мені приємно, що поруч сидиш 
ти, - обізвався Василь, закінчивши малювати. – Хто б інший оце міг 
малювати серед ночі разом зі мною, підсвічуючи мені. Іди до мене, - він 
обняв дружину і так вони стояли кілька хвилин, а, може, й довше, доки 
їхню увагу не привернула чимала рибина, що зринула проти місяця над 
водою і з плюскотом нирнула в глибину.

- Ти помітила, що риба теж грала сріблом, як і оця водяна стежина 
від блиску місяця?

- Ніби щось блиснуло, але я не встигла цього зафіксувати.
- Яка тепла і світла ніч. Аж не віриться, що вже кінець літа.
- І спати зовсім не хочеться, - горнулася до чоловіка дружина.
- Давай пройдемося лугом, скупаємося в цьому розкішному сяйві ночі.
- Давай. Я тільки складу етюдник і перевірю, як там наші «кострові».
До табору повернулися, коли заграла вранішня зоря, і на трави впали 

роси. «Кострові» окликнули їх, як тільки вони наблизилися. Але оклик 
цей був незвичайний – тричі заплакав пугач, а Василь Іванович тричі у 
відповідь передражнив птаха.

- Молодці, точно ніхто не з’явиться в таборі, якщо такі хлопці 
оберігатимуть його спокій.

Василь Іванович з дружиною зарились під ковдру в своїй палатці, і 
скоро Ніна спокійно спала на його плечі.

Однієї такої чудової ночі місцеві хлопці вирішили, як вони потім пояс-
нювали, налякати непрошених гостей в їхньому дивному таборі, бо вони 
зайняли їхнє улюблене місце. Та не тут-то було. Не на тих напали. Саме 
тоді, коли сільські хлопці один за одним вискакували з води, їх і почули 
чергові «кострові». Вогник у них ледве-ледве жеврів, і тому непрохані 
гості не помітили його. А в таборі всі почули, як заплакав пугач – це був 
знак небезпеки. Дорослі тихо вийшли з палаток і стали за деревами і в ку-
щах. А  коли «орда» з криком і шумом кинулася до палаток, їх, як рабів Бо-
жих, пов’язали. Вранці батьки цих «ординців» - лоботрясів благали весь 
табір і особливо Василя Івановича, щоб не передавали справу в міліцію. 
Після цього ніяких наскоків на табір юних художників ніколи не було. 
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Згодом у районі знали, що коли десь зупиняється табір художньої шко-
ли, а їх пізнавали по етюдниках, туди краще йти з добром – завжди при-
ймуть. А зі злими намірами краще не потикатись.

Одного ранку, коли табір ще спав міцним сном, Василь і Ніна йшли 
через зарослі старих верб у луг, купаючись в росяній траві, хоча це вже 
було не так приємно, як кілька днів тому, бо прохолода пробігала тілом. 
Але вони не могли не побачити схід сонця серед цього царства зелені, 
яку вже трохи помітила осінь.

Верби заплелись мережаним контражуром, краплинки роси грали 
всіма барвами веселки; співом стрічали схід сонця птахи, хоча і не так, 
як навесні, але їхній щебет заповнював простір і сповнював їхні душі 
радістю і щастям. І вони, вже не зовсім молоді люди, йшли назустріч 
великому світилу, то обнявшись, то пропускаючи один одного вперед, 
ішли ще квітучим лугом, хоча цього ранку на них дихала осінь.

- Ось яка вербиця! Васю, глянь, як її обступили квіти! А це що, громо-
виця вдарила в неї, чи то так усохли ті кілька стовбурів? Ти тільки поди-
вись, дерева теж можуть бути закоханими – так переплелись, як у пориві 
великої і красивої любові, обнімаючи свої тіла зверху донизу.  

- А ти поет! Так, тут дуже живописні місця. Ця вербиця і мені 
подобається. Треба буде приїхати сюди помалювати. Ось закінчиться 
учнівська практика і ми з тобою приїдемо сюди самі.

А зараз вони, зачаровані красою цього ранку, стояли перед вербами, за-
тамувавши подих. Їхні очі вбирали навколишню красу. Ці дуже близькі 
люди часто дозволяли собі такий стан взаєморозуміння, спільного мов-
чання і радості єднання з природою, коли очі тануть в очах, коли слів не 
потрібно, бо їх і не вистачить, щоб передати ті почуття, що вирують в 
їхніх душах, коли ці дві душі стають однією і до них з небесних висот 
лине чарівна музика – музика їхніх сердець.

У перших числах вересня, коли осінь ще не ввійшла в свої права, і сто-
яла по-справжньому літня днина, саме сюди й приїхали Василь і Ніна. 
Зупинилися майже там, де Бурчак впадає в Сулу.

Луки тут чомусь були нескошені. Стояла висока трава. Квітувало ще 
дуже багато рожево-фіолетових квітів, а понад берегом розквітло щось 
біло-кремовими суцвіттями, і було воно повзуче, бо обкрутило кущі і 
де-не-де подерлося високо на дерева.

Серед цього царства рослинності стояла їхня вербиця. Саме до неї в 
гості вони й приїхали. Василь якнайшвидше почав малювати, прагну-
чи перенести всю цю красу на полотно. Він малював не просто етюд, 
а картину «Красуня вербиця». Ніна далеко не відходила. Вона любила 
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спостерігати, як працює чоловік, тому блукала поблизу, насолоджую-
чись сонцем, повітрям і все ще квітучим лугом. У цьому було щось ча-
клунське, воно з юних років вабило жінку до себе, в себе. Потім присіла 
на ковдрі, яку розстелила, як тільки приїхали. Василь тепло усміхнувся.

- Ну що, нагулялась, надихалась і прийшла мене зваблювати? Ні, не вийде! 
А сам кинув пензлі, витер ганчіркою руки і схопив дружину в обійми.
- Я все спостерігав, як ти, мов птаха, літала в уповільненому темпі над 

лугом, над цими квітами. До піднебесся не здіймалась – милувалась зем-
ною красою. Рідна моя, єдина, що так розуміє мою душу. Я такий щасли-
вий, що ти в мене є. А ти така гарна. Спасибі тобі, що ти є в моєму житті.

Він цілував її плечі, руки. Поцілунки були ніжні, без пристрасті, 
поцілунки справжньої подяки.

- Скільки тобі довелося зі мною і через мене пережити. Та твоя краса 
стала для мене ще досконалішою, а ти ще ріднішою.

Він ніжно погладив її волосся, потім обличчя від скронь до підборіддя, 
а потім покрив поцілунками.

- Пішли покупаємося. 
- Пішли. Тільки я не взяла купальника. Думала, що вже холодно. Ди-

вись, яка золота днина, справжнє тобі літечко.
Василь взяв дружину за руку і підняв від землі. 
- Та як же я буду купатись?
- Пішли, пішли. Тут нікого немає, а мене тобі нічого соромитись.
Вони підійшли до води.
- Яка прозора і чиста річка! Видно кожен камінчик на дні. А глибина яка! Я 

боюся лізти у таку глибину, - вона схопилась за чоловіка ніби й справді боялася. 
- Вода-то глибока, але ж річечка неширока – від берега до берега і пливти 

нікуди. Хіба вздовж. Так що тут утопитись ніяк не можна. Роздягайся, пішли 
в воду. Слухай, тут немає нікого, давай справді не будемо мочити одяг.

Він швидко все скинув і пішов у воду, яка зразу ж покрила його 
плечі і була така чиста, що було видно повітряні пухирці на його тілі і 
камінчики, на які стали його ноги.

- Роздягайся, йди до мене! Вода така тепла, - він плюскався, як дитя. - 
Ну, йди ж уже сюди!

Ніна роздяглась і опинилась у його обіймах. Вода дійсно була теплою і 
сягала їй до самого підборіддя. Та під ногами був чистий твердий пісок, 
весь усипаний камінцями.

- Ніно, а ти вся в пухирцях. Твоє тіло ніби сріблом відсвічує, а пухир-
чики легенько злітають догори. А для чого ти трусики намочила? Ти 
що, соромишся мене? 
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Вона ніби не почула його запитання:
- І в тебе, глянь, ще залишились такі пухирики на грудях, на плечах. Як 

ніжно вода ворушить твої волосинки на грудях. Дивись, я тебе ще при-
ревную до цієї води Я так пестити не вмію.

- А ти б бачила свої груди! 
Він пірнув у воду і поцілував спочатку один сосок довгим-довгим 

поцілунком, потім другий.
- Давай попливемо до гирла.
- Я ж не плаваю.
- Та хіба ж це проблема.
Він обхватив тіло дружини однією рукою і, як перелесник, поніс її у 

воді, пливучи за течією. Ніна однією рукою теж обвила шию коханого, а 
другою і ногами допомагала йому пливти.

Бурчак почав подавати голос, а коли допливли майже до гирла, він 
прямо-таки забурчав.

- Бурчак і справді про щось бурчить-кричить, зливаючись з Сулою. 
Може, це він признається їй у коханні? – сміючись, сказала Ніна.

- А, може, то він сварить свою кохану, що вона так же приймає в свої 
обійми води Удаю і Сліпороду?

- Так вона ж приймає і води Сулиці, Шепелівки, води Оржиці. Ні, він 
бурчить, бо сам чистий, прозорий, і не може дозволити, щоб дух ревності 
ввійшов у цю його чистоту. То швидше радість злиття двох життєдайних 
джерел чути у цих звуках. Послухай, ні, ти послухай: він не сварить 
свою кохану, він радіє, що впав у її обійми.

- А ти філософ.
І він виніс дружину на берег, та тут же й опустив ноги, бо забув на 

мить, що він не може нічого піднімати. А так хотілося нести її і нести, 
таку близьку і рідну. Нести її не тільки у воді, де не відчував її ваги, не-
сти її лугом, землею, летіти з нею повітрям над цими водами і лугами.

Ніна стояла вся мокра і всі ворсинки на її тілі стали дибки – з води 
було холодно. Вона була щаслива і така жадана для нього – і він пригор-
нув її. Так і дійшли до одежі.

- Ну, давай з милом помиємося і будемо чисті, - і дружина спустилася 
до води, а він слідом за нею.

- На ось мило, русалочко моя, - він любувався її тілом. - Помий мені спину. 
Вона намилила все його тіло, а він її, потім плюхнулись у воду, пригор-

нувшись одне до одного. Ніні було трохи соромно, а він насолоджувався 
кожним дотиком до її тіла.

- Старі будемо, будемо тільки згадувати ці хвилини. 
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- Ну, присіли.
Він потягнув дружину до дна, а потім швидко підняв її на поверхню, 

вона відбивалась від нього, але він потягнув її знову, і знову до самого дна.
- Ти що, втопити мене надумав?
- Оце по-справжньому сполоснулись. Тепер пішли на берег, я щось 

зголоднів.
Вони вийшли на берег, обтерлися і одягнулися в сухе. О! Як було 

приємно і затишно! Бо хоча і сонячна днина, але ж стояв уже вересень.
Ніна завжди любила спостерігати за ним, як він їсть, як працює, лю-

била дивитись йому в очі, любила спочивати на його грудях, любила 
його руки, красиві, ніби виточені, з довгими красивими пальцями, ве-
ликими красивої форми нігтями, завжди коротко підрізаними, тільки 
один палець – вказівний на правій руці – після травми на фронті, 
ледь помітно відхилявся від інших пальців і був трохи коротший від 
пальця на лівій руці. І зараз вона спостерігала, як він насолоджується 
знищенням продуктів.

     

Якось по телевізору Василь почув, що в Академії наук у Києві 
загорілася бібліотека і саме історичний відділ, де зберігалися рукопи-
си, документи ще часів Київської Русі, там же було багато документів 
доби Богдана Хмельницького. Ніна сиділа в іншій кімнаті, готувалася до 
уроків, перевіряла зошити.

- Ніно, ти чуєш, що зробили вандали?
- Що?
- Підпалили нашу історію.…
- Як? Що ти таке говориш?
- Горить бібліотека Академії наук, де зберігаються найцінніші історичні 

реліквії нашого народу.
Дружина вийшла до чоловіка. На ньому обличчя не було.
- От гади! Яке там замикання? Це явний підпал! – весь вечір його хви-

лювало лише це питання. Він довго не міг заснути.
- Це ж треба – піти на такий злочин! Ніна, ти розумієш, що це злочин 

не лише проти нашої історії, це злочин проти людства.
- Васю, заспокойся, давай спати.
- Ні! Ти-таки  не розумієш що сталося. То їм заважає музей Гончара, а 

це пішли на такий злочин, аби знищити нашу історію. А немає в народу 
історії, вважай, його й самого немає.
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Коли Василя Івановича наказом по обласному управлінню культури 

було призначено директором художньої школи, там, мабуть, забули, 
що він ще й досі залишався директором музею, що його потрібно 
звільнити з цієї посади.

Заввідділом культури у Лубнах у той час був Іван Сахно – колишній 
кадровий офіцер. Що там робилось з тією культурою, йому було бай-
дуже, якби план виконували та працівники порядкувались йому. А 
Василь Іванович його мало влаштовував, бо був занадто незалежним 
і активним. І коли Семенюта неодноразово звертався до нього, щоб 
було призначено іншого директора музею, він просто не реагував на 
це. Тоді Семенюта їде в обласний відділ і говорить: «Шановні, я не 
можу бути директором двох установ. Сахно вже і так шість місяців не 
може призначити іншого директора». 

Семенюта пропонує призначити директором музею наукового 
співробітника Зінаїду Трохимівну Шевченко, але коли звідти под-
звонили до Сахна, той сказав, що вже підібрав на місце Семенюти 
гідного науковця Івана Івановича Горенка.

Семенюта добре знав Горенка, знав його позитивні і негативні риси 
цього працівника музею. І розумів, що як науковець, той на своєму місці, 
але директором музею? З цим не впоратись.

По приїзді Семенюта й пропонує Горенку приймати музей. Він 
відразу погодився і його тут же підтримав Сахно, хоча тому було 
байдуже, хто очолить музей – він збирався на пенсію, а з Іваном 
Івановичем вони вже давно обговорили це питання.

- Іване Івановичу, давай створемо комісію по передачі музею, - за-
пропонував Семенюта.

- Василю Івановичу, ти, я, Мошнікова – вже комісія. Хто краще мене 
знає, де кожен експонат лежить і скільки їх.

Тож склали акт передачі, а оскільки Іван Іванович завідував фондами музею 
і відповідав за них, то запропонував не робити ніякого перепису експонатів, 
мовляв, це лише зайва трата часу. Всі експонати і так на ньому. Семенюта, 
Горенко і Мошнікова підписали акт передачі музею Івану Івановичу Горенку, 
вказавши в ньому тільки загальну кількість експонатів по темам.

Так у 1975 році Василь Іванович розлучився зі своїм дітищем. У 
нього ніби щось у серці обірвалося – скільки праці, скільки нервів, 
енергії і здоров’я він залишив тут. Залишив тут і кращі роки свого 
життя і такі дорогі серцю спогади.
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Якби цієї миті хтось сказав: залишайтесь тут, а ми знайдемо лю-
дину для директора школи, Василь залишився б у музеї. Але роки 
брали своє та й хвороба не відступала, час від часу, особливо після 
нервового або фізичного перенавантаження, давала про себе знати. 
Та й зарплата в школі була вищою, ніж у музеї. І часу вільного було 
у нього тут більше. До того ж, з Ніною було гірше, ніж з ним самим. 
Вона ніколи ні на що не скаржилась, але він помічав пригаслі очі 
дружини. На всі його запитання відповідала: все добре, все гаразд. 

Але ж її фіброма матки після родів не піддавалась ніякому лікуванню і 
почала швидко збільшуватись. Почали підозрювати рак, але чоловікові 
вона про це нічого не говорила. А Василь у зв’язку з вивільненням 
часу по роботі мріє побудувати собі майстерню. Та не завадить і кухню 
нормальну, і дітям окремі кімнати. Він цілу зиму звозив матеріали, а 
навесні почав будівництво. Бо й справді, це нікуди не годиться – робо-
ти його зберігаються в гаражі, мокнуть, псуються; в домі вже всі за-
кутки забиті. Тим більше, що з державними роботами по будівництву 
вже покінчено. Треба й про себе і про сім’ю подумати.

Під час літньої відпустки оформив у Чорнухинському районі музей і 
одержав за цю роботу ліс і дошки. Ще десь заробив шифер на дах. Та 
й грошенят трохи зібрали: за дешевою ціною купив у людей ракушняк, 
а коли розібрали попередню прибудову, там теж був ракушняк. У нього 
були добре налагоджені зв’язки з будівельними організаціями, та й кар-
тини згодилися, тож за літо прибудували до материного будинку нове 
житло. Ніна, як могла, допомагала чоловікові. Вона домовилася з бать-
ком свого учня Гультяєвим і той погодився позачергово зі своєю брига-
дою змонтувати водяне опалення і встановити котел і всю сантехніку. 
І взяв за цю роботу відносно недорого – чотириста рублів. Зате в зиму 
сімейство ввійшло з теплом. Залишилася одна підлога.

Для Ніни ж навантаження в школі і ця робота вдома вилилось у зле, 
і перед Новим 1976 роком вона потрапила в гінекологію. Їй запропо-
нували операцію: фіброма на такій стадії, що може переродитись у рак. 
Маючи спадковість до онкозахворювання, Ніна погодилася на операцію.

Василь ходив, як хмара. Його нічого не радувало, ніщо не цікавило – 
життя ніби зупинилось. А про себе думав: недаремно все життя боявся 
втратити дружину - вірного і щирого друга, таку дорогу і кохану жінку. 
Напередодні Нового року її будуть оперувати. «Господи, відведи від неї 
найгірше», - молився він.

І ось Ніна на операційному столі. Через деякий час її будить Галина 
Юхимівна і цікавиться:
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- Ви мужня жінка?
- Що, рак?
- Ні, ми вас не оперували.
- Як не оперували? Чому ж я тут?
- Не вірите? – вона взяла руку хворої і провела нею по її животі. – Ба-

чите, ви не оперовані. Ми не змогли вас заінтубувати. Перепробували всі 
наконечники, навіть дитячі. Викликали всіх анестезіологів – все марно. 

Її вивезли з операційної. Підійшов Василь:
- Все добре?
- Мене не оперували.
- Як? Що ж вони з тобою робили півтори години? Тут така метушня 

була. Я вже не знав, що й думати. На мої запитання ніякої уваги.
- Говорять, що не змогли заінтубувати.
- Що це таке?
- Не змогли подати в легені суміш для дихання.
Він дивився на дружину і не знав, як і чим їй допомогти. Йшов поряд 

до ліфту, далі йому не дозволили.
Вже в палаті години через дві Ніна відчула біль у горлі і те, що язик 

не вміщається в роті – все розпухло і страшенно боліло. Наступного дня 
біль трохи вщух і її оглянув ЛОР-лікар.

- Як можна було так познущатись над людиною? У вас все горло роз-
бите. А патології горла немає ніякої. Можна лише дивуватись, як можна 
було так непрофесійно діяти.

Горло лікували близько тижня. Почали знову готувати до операції, аж 
почалася менструація. Ніну виписали додому. За тиждень знову лікарня, 
знову аналізи. Її готують до операції.

Настав операційний день – четвер. Після уколу її підняли в операційну. 
Василь чекав у коридорі і провів до самих дверей.

- Люба, тримайся. Все буде добре, - а в самого голос тремтить і 
сльози на очах.

- Васю, заспокойся. Все, як ти кажеш, буде добре.
Двері операційній відчинились і каталка закотилась у палату.
- Ніно, я люблю тебе, пам’ятай це і обов’язково... 
Жінка вже не почула, що він далі сказав, бо двері закрились і її підвезли 

до операційного столу.
Вона пам’ятала, як її поклали на стіп, наділи кисневу маску і наказали 

рахувати. До скількох нарахувала, Ніна не пам’ятала.
Цього разу її оперував хірург Черненко. Операція тривала більше двох 

годин: викинули матку і правий придаток з кістою.
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Коли її везли в палату, Василь знову був поруч. Лікарі йому сказа-
ли, що операція пройшла нормально. Дружина скоро одужає. Ніна 
нічого цього не пам’ятала.

Перші три дні вона жила на крапельницях і майже весь час спала, бо да-
вали дійне знеболююче. На третій день вона сіла і спробувала встати. На 
неї накинулась медсестра: «Ви що, хочете, щоб розійшлися шви?» 

А коли вже під вечір медсестри не було в палаті, Ніна встала і зробила 
кілька кроків, тримаючись за бильця ліжок.

На сьомий день зняли шви – їй розпанахали весь живіт, тому швів було 
багато. А чи була в цьому потреба? Та тоді Ніна про це не думала. Голов-
не, що в неї не рак!

Дмитро Юхимович Шпильковський, друг Василя, працював у 
лабораторії і зробив ретельний аналіз всього, що вирізали з організму 
Ніни. Це він в першу чергу й заспокоїв Василя: немає ніякого раку.

Шостого березня Василь привіз дружину додому. Вся їхня прибудова-
на оселя була залита сонцем, тоді як раніше воно в квартиру не зазирало. 
Це перше, що вразило Ніну, а друге – ніби вона ввійшла не в свій дім, 
все здалося чужим. Андрій розкрив перед нею новенький холодильник, 
який вони щойно придбали.

- Це тобі до Восьмого березня ми з батьком купили. 
Вони показували, що встигли зробити в домі без неї, трохи не встигли 

достелити підлогу на кухні. Буквально дощок п’ять.
А ввечері привели з садочка Наталочку. Радості малої не було меж: 

вона не відходила від мами, все щось їй щебетала.
Сьомого березня Ніна і Василь пішли привітати зі святом ста-

реньку пенсіонерку з третьої школи Серафиму Костянтинівну, у 
якої не було ніякої рідні. А потім пішли до Люби Початко – ху-
дожника-самородка, унікальної жінки - інваліда дитинства, яка 
надзвичайно майстерно малювала олівцем квіти, колосочки жита, 
росу на пелюстках. Все це створювало ілюзію живого світу цих рос-
лин, а ще як гармонійно поєднувались на її малюнках кольори! Як 
композиційно досконало були укомпоновані всі її роботи! Хотілось 
дивитись і дивитись на них, та й навіть понюхати, бо здавалося, що 
вони несуть у собі й запах.

Та по дорозі до Люби Ніна відчула себе дуже погано. 
- Васю, давай перепочинемо. Я не можу йти, - вона обперлась на пар-

кан і хвилин десять відпочивала, а потім все-таки дійшли і привітали 
Любу та її маму зі святом Восьмого березня.

Повертатись додому Ніні було дуже важко. Вона часто зупинялась і 
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відпочивала. Між тим, вони запросили до себе на Восьме березня лікаря 
Черненка з дружиною. Щось готувати не було сили. Тому вона керувала, а 
Василь готував. Відбули, як-то кажуть, гостей і Ніна злягла геть знесилена. 

Дев’ятого березня добралась до жіночої консультації і її прямо з 
регістратури відправили в інфекційне відділення – гепатит! Під час операції 
чи то інструментами, чи з кров’ю, яку їй вливали, занесли інфекцію, і про-
була Ніна в лікарні аж до травня. Ще й раділа, що не заразила діток. 

Василь з двома дітьми якось-таки давав раду, не дивлячись на те, що 
закінчував усі роботи в домі, та і в школі роботи було вдосталь. Але в 
школі працювали тільки чотири дні на тиждень, а по господарству йому 
допомагала Ірина Сергіївна, його мати. Вона й за дітьми наглядала, коли 
Василя не було вдома. Вона тоді дуже злякалася, що у невістки рак. Що 
ж тепер буде робити Василь з двома дітьми? Правда, Андрійко вже в 
дев’ятому класі, а Наталочці ще ж так потрібна мама.

Вона й вирішила допомогти Василеві, якщо з невісткою щось 
трапиться. До цього часу все, що вони прибудували, числилось на 
матері, а зараз вона оформила дарчу на сина і подарувала йому ще 
й дві кімнати свого будинку і все, що син прибудував. Ніна про це 
нічого не знала і знати зараз не хотіла. Головне - якось вибратися з 
лікарні. А що там вдома планували, її не обходило.

Однієї ясної днини Ніна гуляла біля свого відділення. Аж бачить від 
лісу, що за лікарнею, з букетом перших весняних квітів біжить до неї 
донечка, а позаду йдуть Василь і Андрійко. Їй так хотілося підхопити на 
руки Наталочку, обняти їх усіх, але вона боялася їх заразити і розмов-
ляли вони на відстані. Вони теж розуміли, що ближчого спілкування 
поки слід уникати. Дівчинка говорила, попереджуючи всіх:

- З мамою цьомкатись не можна.
Наталочка вже дуже скучила за маминою ласкою, хоча вони й часто при-

ходили до неї, але ж пригорнутися до мами, поцілувати її було не можна.
Ніна просила не приходити до неї так часто, але Василь кожного дня 

стукав до неї у вікно. Стоїть, усміхається, очима пестить дружину, а вона 
дивиться на нього з вікна неприродно жовта. Їм не треба було говорити, 
вони спілкувалися очима не гірше, ніж словами. Тим часом за вікном 
почали розпускатись дерева, з’явився і перший цвіт – зацвіли абрикоси, 
а Ніна все ще була в лікарні. Нарешті Василь привіз дружину додому.

Знову стояв чудовий сонячний день і все вдома було залите сонцем. Як 
Ніні раніше хотілося сонячних вікон, але сьогодні вона злякалася цього 
сонця: так же сонячно зустріла її ця оселя і взимку. Але ж довелося зно-
ву лягти в лікарню. Не хоче вона більше туди, ой, як не хоче!
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Дітей вдома не було, тільки вони вдвох.
- Давай, скидай швидше все з себе і у ванну – змити з себе весь дух 

лікарні. Він уже просяк усі твої клітини, рідна моя. Господи! Я уже так 
скучив за тобою, - говорив він до дружини, коли та милась. – Як добре, 
що вже уже позаду. Тобі допомогти?

- Ні, не треба. Справді, як добре, що все вже позаду.
Вона обмилась, Василь накинув на неї рушник, витер її, і вона пішла 

до спальні, на більше сили не було. 
Василь приніс їй овочевий суп, не засмажений, а лише кинув туди ку-

сочок масла і шматочок хліба:
- Поїж домашнього. Сам приготував.
- Та мені й їсти не хочеться.
- А ти поїж, - він ніжно поцілував дружину. 
- Добре, раз сам приготував, попробую, на що ти здатний.
- Ти їж, а я тобі кефіру принесу, а, може, щось інше? Тут десь були 

яблучка. Дати? Я ж не знаю, що тобі можна їсти. Мені сказали: строга 
дієта. А що саме можні їсти, не сказали.

- Та ти краще сядь біля мене, не бігай, як коза недоєна, я ж не мале 
дитя. Сядь, сядь біля мене. Я вже незаразна.

- Я ось тут стер тобі моркву, їстимеш? – говорив він з кухні.
- Васю, покинь усе, йди посидь біля мене.
Він був такий збуджений, що й правда бігав від Ніни до холодильника, 

від холодильника до Ніни. 
- Мама вдома! Ура! Мамочко, я такий радий, що нарешті ти з нами. 

– Андрій кинув свою сумку і зайшов до мами. – Як ти себе почуваєш?
- Добре, синку, - вони обнялися і поцілувалися.
- А це батько тебе годує? Та ти їж, бо він ще з учорашнього дня готу-

вався тебе годувати. Я піду помию руки і приєднаюсь до тебе.            
- Тепер, люба моя, я тебе залишаю з Андрійком, - він обняв дружину. 

- Мені пора в школу. Андрійко, ти ж не забудь забрати Наталочку, бо я 
сьогодні не зможу. До вечора, любі мої.

На роботу Ніна Семенівна вийшла тільки на екзамени, і то тільки 
тому, що Андрій закінчував десятий клас і треба було простежити, як 
він їх буде здавати. Може, в чому потребуватиме її допомоги. Після шко-
ли Андрій пішов працювати, заробляти трудовий стаж, та й художню 
школу треба було закінчити. А без трудового стажу важко вступити до 
інституту. Отож він і влаштувався на «Лісмаш». 

На все життя пам’яттю про цю синову роботу для матері став крючок 
для в’язання, виточений там.
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Відпустку провели біля Сули. Ніні не можна було бути на сонці, то 
вона сиділа в тіньочку, а Василь з дітьми як не у воді, то на сонці, то 
за мольбертами. Частіше вони були лише вдвох, бо в будні Андрій на 
роботі, а Наталочка – в садочку. 

Лікарі радили Ніни обов’язково пролікуватись на курорті. Найкра-
ще в Трускавці. Але купити туди путівку було майже нереально. Ва-
силь звернувся в Полтавську спілку художників допомогти в цьому 
питанні. Відповіли, що треба було замовляти в минулому році. Тож 
він замовив на майбутній рік.

Тоді вони звернулися до Івана Солдатенка, який з сім’єю дуже ча-
сто, інколи й двічі на рік, лікувався в санаторіях. Працював він тоді 
ще в Спілці письменників.

- Триста сорок рублів і путівка Ніні забезпечена, - відповів.
Але Василь не хотів, щоб Ніна їхала сама, та й йому не завадило б 

підлікуватися, однак другої путівки не було. Іван Миколайович пообіцяв 
подзвонити в Трускавець – там спілчанський санаторій і напевне місце 
знайдуть і для Василя Івановича.

Тож коли вони приїхали в санаторій «Нафтуся», про них там уже зна-
ли. Керуюча санаторієм прийняла їх обох, але поселила не в окремому 
номері, а на веранді, взявши з Василя гроші лише за ліжко. А їм і кра-
ще було, бо у номерах жарко, а на веранді вночі хоч виспатись можна. 
Єдине було погано: Ніна харчувалась у спілчанській їдальні, а Василь 
– де прийдеться. Їжі у Ніни було стільки, що й на трьох вистачило б, але 
в їдальню можна було потрапити лише за перепусткою.

Інколи Ніна приносила їжу зі свого столу, але в основному Василь 
харчувався в кафе. Зате водичку пили разом і лікарське обстеження 
у «Нафтусі» було для обох однакове. Їм призначили аналізи, водні 
процедури, масаж тощо. 

Курортників було багато. Місто було просто переповнене ними. Щось ку-
пити в магазинах було даремною тратою часу, зате в туалетах фарцовщики 
бенкетували по-справжньому і ніяка міліція туди й носа не показувала, а 
купити можна було все. Правда, ні Василь, ні Ніна шмотками не цікавились. 
А ось сувенір якийсь купити, то інша річ. Грошей на щось велике і дороге 
у них не було, але намисто з бісеру купили. Часу на походеньки у них було 
обмаль – процедури, масаж, відпочинок забирали весь день.

Біля санаторію «Нафтуся» був невеличкий дворик з альтанкою, 
можна було відпочити і на шезлонгах. І всюди квіти, квіти, квіти. 
У місті теж багато квітів. Під час їхнього відпочинку їхні погляди 
на всіх клумбах притягували бегонії найрізноманітнішого забарвлен-
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ня, відтінків, форм, розмірів. Багато зелені. Навколо бювету буяли 
червоні маки, різної форми стрижені кущі.

Неподалік від дитячого санаторію на майданчику перед великою 
критою аркою в тіні величезних дерев збирались охочі поспівати. 
Тут стихійно створювався прекрасний хор, знаходився і диригент, 
тож хор співав не просто, як ото за столом співають. Ні, тут співали 
за всіма правилами хорового мистецтва. Василь і Ніна майже кож-
ного дня приходили послухати цей спів, що з котловану міста ли-
нув аж до небес. Здавалось, цей спів і самому Богу був приємний. 
Навіть вітер вщухав від нього і лише лагідні його порухи несли цей 
спів над містом, з тихим шелестом він ховався у листі кущів і дерев, 
осідав на пелюстках квітів і в душах людей, які тут стояли, сиділи 
на лавках, слухаючи мелодії рідної землі. Слухаючи найніжнішу, 
найвідвертішу мелодію людської душі.

Якось після душу подружжя вийшло посидіти в альтанці, подихати 
вечірньою прохолодою. Вони тихо розмовляли, Василь робив замальов-
ки в своєму маленькому альбомі. Перегорнув сторінку і почав малю-
вати альтанку, що стояла напроти: йому сподобалось буйство троянд, 
що повзли на неї. Аж тут підходять до них ще доволі молоді люди, 
двоє чоловіків і жінка, красива смугляночка з розкішним темно-кашта-
новим волосся по плечі, як тепер би сказали, справжня леді. Це були 
відпочиваючі з Молдавії. Відомий їхній поет Йон Ватаману, його чарівна 
дружина Єлена і режисер кишинівського театру. Цей трохи солідніший 
і вже з пузцем. Вони бачили, як Василь малював скульптуру «Нафтуся» 
біля відкритого бювету. Отож і підійшли познайомитись.

Слово за слово – і просиділи до ночі. Розмовляли про диво Карпатсь-
ких гір, про живопис, поезію, театр, буденне життя. Зійшлися люди ми-
стецтва, а їм завжди є про що поговорити.

Наступного вечора Йон зайшов до Семенют і запросив їх до свого но-
меру. Там уже був накритий стіл, де переважали фрукти. Розкинулися 
розкішні грона винограду якогось янтарного солодкого-солодкого сорту, 
а також синього, з сивизною і приємною кислинкою. У центрі столу сто-
яло вино у красивій плетеній корзині з двома ручками по боках, як у 
амфори. Вино на смак дуже приємне і пилось, м’яко вгамовуючи спрагу.

Того вечора Йон Ватаману подарував Семенюті свою збірку 
віршів «Зеленая колыбель песни», в перекладі російською Лариси 
Васильєвої. Художник не залишився в боргу і подарував поету один 
з етюдів. Єлена мало говорила, вона весь вечір в’язала, поспішала 
закінчити безрукавку для своєї доньки. 
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Тоді ж у Василя виникла ідея організувати в Лубнах виставку робіт 
молдавських художників. Йон був вхожий у Спілку художників Молдавії 
і пообіцяв провести там попередні переговори.

Згодом Василь і сам поїде в Кишинів і домовиться з керівництвом 
Спілки про виставку у Лубнах, яка й була проведена під назвою «Квітуча 
Молдова». Василь з цією метою їздив у Білорусію і Грузію, уже були 
певні домовленості, але так склалися події, що ці виставки не відбулися.

А тоді Ніна наступного дня вільний час провела з поезією Йона. А 
після обіду переклала українською поезію, яка їй найбільше сподобала-
ся «Молдавия, бусинка огня». Коли ввечері вони знову зібралися на про-
щальну вечерю, Ніна прочитала їм свій переклад. Було щире здивування 
на їхніх обличчях. Особливо був вражений режисер театру:

- Ви акторка?
- Ні.
- А звідки у вас така дикція? Боже, та у нас не кожен актор так прочитає, 

як ви. То хто ж ви за професією?
- Учитель. Учитель української мови і літератури.
- Учитель?! Та ні, облиште.
- Учитель, учитель, -= підтвердив Василь. Його вже почав дратувати 

цей тип, бо він дивився на Ніну, як кіт на сало.
Йону ж сподобався переклад і він попросив його у Ніни на згадку.
А вранці подружжя Ватаману і режисера в санаторії вже не було. Се-

менюти ж побули тут ще днів десять. Вони полюбили це місто і часто 
вечорами блукали його вулицями, піднімались вверх і ніби над містом 
спостерігали за вогнями машин, що рухались унизу. На верхніх вули-
цях було більш вітряно. Тут розташувався великий приватний сектор. 
Василь з Ніною вирішили, якщо наступного року не зможуть дістати 
путівки, то приїдуть сюди лікуватись диким способом і поселяться у ко-
гось на квартирі: вони довідались, що так тут лікуються чимало людей.

Але наступного року Василь дістав дві путівки через Спілку 
художників і вони поселились у висотному корпусі в номері на двох. 
Звідси було близько до лісу. Василь цього разу взяв з собою масляні 
фарби і вони ходили в ліс, де він малював. Так з’явилась картина «Пар-
тизанськими шляхами». Василь малював, а Ніна десь поблизу гуляла, 
збирала маленькі букетики весняних квітів і дарувала їх художнику. Це 
були дуже інтимні хвилини їхніх стосунків. Він брав дарунок і її руки і 
цілував їх за кожну квіточку. Коли ж була погана погода, він з вікна ма-
лював панораму будівництва нового корпусу санаторію.

Малювали і в парках і на тихих вуличках.
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У похмурі дні чи в дощ з санаторію можна було не виходити: в їдальню, 
в процедурні кабінети вели переходи… Але вони не сиділи в номері, а 
йшли гуляти або слухати хор, який так само збирався на тому ж місці, 
тільки склад його був інший, а спів такий же досконалий.

Перед від’їздом вони відправились попрощатись з карпатським лісом. 
Сніг уже повністю зійшов. Ніна викопала собі паличкою букетик білих 
пахучих пролісків, яких тут було море. Їх росло два сорти – одні ніби 
великі конвалії, тільки невеликим ланцюжком, а інші розкривали пе-
люстки, ніби спочатку лопнули три верхні пелюстки, а потім розкри-
лись три нижні – такі ніжні білі дзвіночки звисали на зеленій ножиці, 
створюючи красиву, надто красиву гармонію, що притягує зір.

Тут зустріли і повзучу ліану, листочки якої і взимку були зелени-
ми. Такі у квіткових магазинах продавались як кімнатні рослини. 
Ніна і їх викопала кілька корінчиків. Це було легко зробити, бо по-
взучи стебла рослини, торкаючись землі, тут же укорінювались і 
розвивалась уже нова рослина.

В іншому місці, вже на стежках санаторію, вона зустріла дивний 
первоцвіт, якого в Лубнах не було. Чимось схожий на фіалку, але зовсім 
не пах і листя по формі зовсім інше. Ця рослинка бережно лягла у сумоч-
ку Ніни. Всі ці дари Карпат Ніна привезла додому і висадила у своєму 
квітнику. Вони швидко розрослися, і Ніна дарувала їх знайомим. Коли ж 
вони переїхали у власний будинок по вулиці Пушкіна, їх було дуже бага-
то. Росли вони і радували око і тут. Але однієї зими майже всі пропали. 

Залишилося кілька кущиків, які ростуть і понині, нагадуючи жінці про 
ті часи, про чоловіка, про її Васильочка, про дотики його рук і губ, коли 
вона дарувала їх йому там, у Карпатах.
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Працюючи на «Лісмаші», Андрій весь вільний час готувався до 
вступу в інститут. По можливості відвідував заняття у художній 
школі, а вечорами там же малював. Заробивши більше року трудо-
вого стажу, Андрій з батьком їде у Львів, де батько влаштовує його 
на річні підготовчі курси при Львівському інституті декоративно-
прикладного мистецтва. Він, як свого часу батько, частий гість у 
Куценків-Шевченко. Раїса Филимонівна обов’язково нагодує хлопця 
смачною домашньою їжею, а з Євгеном Георгійовичем вони теж зна-
ходили спільну мову, адже обох єднало мистецтво.

На вступних екзаменах до інституту всі Семенюти жили в квартирі 
Куценків: Раїса поїхала з внуком у санаторій, Євген Георгійович от-
римав нову квартиру, робив ремонт і ночував там. До Семенют прихо-
див майже щодня і тепер Ніна частувала його чимось смачненьким, що 
спеціально готувала до його приходу. Решту часу вона готувалась разом 
з сином до екзаменів з української мови і літератури, з історії, а батько 
давав останні поради з малюнку, живопису та композиції.

І чекали кожну оцінку після екзамену під інститутом майже всі бать-
ки. Ніна там не витримувала, то чекала вдома. А Василь сновигав під 
інститутом, бо в інститут нікого не пускали.

Нарешті, екзамени закінчилися! Андрій став студентом, щасливішого, 
ні, не сина, а батька, мабуть, не було. Він так мріяв бачити свого сина 
художником! Тим паче, що всі дані для цього у того були.

А вдома вже й Наталочка підросла, щоб ходити в художню школу. 
Та батько віддав її в музичну. Дівчинка бігала на заняття зі шко-
ли в школу. Домашні завдання з музики готувала в музичній або 
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художній школі (там теж було піано), дома інструменту не було. 
Мати бачила, що дочці важко дається навчання в музичній школі без 
власного інструменту, але купити його в них не було можливості, бо 
почали будівництво власного дому.

     

- Ніно, ми що, сьогодні будемо сидіти вдома? Може, поїдемо на етюди?
- Я не проти. Наталочка теж проситься на річку. Оце просилася 

піти з дівчатами, я її не пустила. То давай і самі відпочинемо, і 
дитині задоволення буде.

- То я піду помию машину, а ти приготуй щось взяти з собою.
Василь вивів «Запорожця», набрав теплої води і пішов драїти машину, 

а потім підключив шланг і сполоснув її холодною водою – вона аж за-
сяяла. Здавалось, такою чистою вона ніколи не була. Василь вимив її і 
всередині і від неї аж пахло свіжістю.

Аж на порозі з’являється Таміла. Побачила, що Василь із шланга миє 
машину і просто завелась: кричить на весь двір, що Василь у них під но-
сом змиває бруд і що цей бруд ось-ось потече до їхнього порогу. На крик 
невістки вийшла й мати і вже вдвох сварили Василя, що той теж завівся 
і не зміг стриматись, почав і собі кричати:

- А де ж мені накажете мити?!
- До свого порогу їдь і мий, - хоча добре знали, що туди не можна 

проїхати: квітник, дерева на перешкоді. Та й вода їхніх порогів аж ніяк 
не доставала. Вода була біля гаража і швидко входила в грунт.

Але їх стримати було уже неможливо: вони говорили один одному 
всілякі образливі речі, що не несли в собі нічого доброго і прини-
жували людську гідність.

Врешті-решт, після взаємних образ Василь заскочив у хату сам не свій, 
гнів просто вулканом бив з нього.

- Не буду я тут жити! Не буду! Хай їм все подвір’я залишиться! А я не 
буду більше терпіти, ніби я тут взагалі ніхто, а повновладна хазяйка нашого 
двору тільки Таміла Іванівна! Хто вона взагалі, щоб так кричати на мене? 

Він ще щось кричав, стукав кулаками об стіл, аж поки Ніна не 
зупинила його:

- Ти чого кричиш? Що я тобі зробила, що ти кричиш? Що сталося?
Вона дивилась у кімнаті телевізор і нічого не чула, що було у дворі. 
- Та ти б чула, як напала на мене Тамілка.
- А я тут при чому? Чого ти кричиш?



335

- Вибач, Ніночко. Ти тут ні при чому. Але я тут жити не буду! Не буду 
слухати, як мене принижують. Ніби це і не моє дворище.

- Заспокойся. Вся ваша гризня мені зовсім непотрібна. І якби ти не 
звертав уваги і не опускався до їхнього рівня, було б усе добре. Взяв би 
і пішов від сварки, а то тремтиш весь. Куди таке годиться? Ви ж родичі, 
хіба ж можна так низько опускатися? 

Вони хвилин п’ять-десять посиділи мовчки. 
- Ти знаєш, мені й на етюди перехотілося. Продам я к «єдрєнєй 

фєнє» цю таратайку і не буду їздити мимо їхніх дверей, не буду її 
мити, будь вона неладна!

- А як же ти будеш без машини? Я ж тобі етюдник вже не зможу носи-
ти, як це було раніше.

- Все одно продам. Хай заспокояться. Я взагалі дурницю упоров з цим 
«Запорожцем» – для чого я купив стару бляшанку?  Всі ці кляті нестат-
ки. Стану на чергу і буду чекати нову машину. Потрохи до підходу черги 
і грошенят назбираємо. І дасть Бог, я вже тоді тут жити не буду!

- Не гарячкуй! По-перше, ти правильно зробив, що купив, як ти кажеш 
цю «бляшанку»: навчився на ній їздити, усі пробні рани вона прийняла на 
себе. Згадай лише один удар об бордюр по дорозі з Києва. Пам’ятаєш, як 
ми з Віталієм Георгійовичем тягли тебе додому? Бідний, йому мабуть було 
дуже шкода тягти тебе новісінькою «Ладою». Він же її тільки купив! Коли 
я прийшла до нього, він перебирав мотор, щоб переконатись, що з ним 
все гаразд. А я йому: «Віталій Георгійович, виручайте, рятуйте: Василь 
Іванович десь біля Пирятину стоїть: розбився на своєму «Запорожці». Ти 
знаєш, я видно налякала його своїм виглядом. Він відповів, що зараз збере 
мотор і ми поїдемо: «Ідіть додому. Я за вами заїду». Я прийшла додо-
му, а мені все дзвонять і дзвонять: «Ваш чоловік розбився. Стоїть і чекає 
вас під Пирятином». Нерви мої зашкалювали. І лише коли побачила тебе 
на ногах біля цією «бляшанки», заспокоїлась. А по-друге, ця «бляшанка» 
скільки років нас виручала! Скільки ти намалював етюдів, дякуючи саме 
їй. Щоб ти робив без неї? То ж хай ще послужить нам. На чергу ти ставай, 
а «Запорожець» продамо хіба що навесні.

- Продам, продам. І з цього клятого дворища з’їду назавжди!
- Куди? 
- Куди очі бачать. Проситиму Володю, щоб знайшов десь ділянку землі 

– збудую власний дім.
- За які шиші? Мені і тут добре. Квартира у нас – хоч конем гуляй. І в 

тебе хороша майстерня. Чого тобі ще не вистачає?
- Спокою. Хочу спокійно дожити віку.
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- Добре. Поговоримо про це, коли ти будеш справді спокійний, а зараз 
складай у машину все, що лежить на веранді, а я піду покличу Наталоч-
ку, вона десь у Голубів гуляє.

Ніна прийшла з Наталочкою, а батько ще й не думав нічого скла-
дати в машину.

- Що таке? – спитала дружина.
- Перехотілося мені будь-куди їхати.
- Поїхали. Там ти відійдеш душею і Наташа покупається в річці. Вона 

так зраділа, що ми їдемо. Не лишай її цієї радості. Поїхали.
- Гаразд. Лише ради вас. Я й етюдник не братиму.
- Бери.
Вони поїхали в Мгар, стали на мілкому березі, щоб дівчинці було де 

побавитись у воді. Василь роздягнувся і зайшов з дочкою в річку.
- Давай, не бійся, Наталочко, пливи.
- А я й не боюся. Дивись, папка, я вже плаваю.
Вона вже дійсно плавала, але батько був біля неї насторожі. 
Вони поплавали, потім повалялись на березі. Але настрій у Василя не 

покращився. Ото тільки Наташа і натішилася. Ніна теж одержала мало по-
зитивних емоцій: тільки посміялась з того, як Василь перекидався у воді.

Минуло чимало часу, але думка піти з батьківського двору не покидала 
Василя. Ніна ж зовсім забула цю розмову. І Василь не згадував, але шукав 
місце, де можна було б побудуватись. Володя, хоч і працював головним 
архітектором міста, нічого не міг йому запропонувати, а, може, не хотів, 
щоб Василь залишав його самого на тому дворищі з чужими людьми.

А Безорудько сказав Василеві, що на вулиці Пушкіна жінка продає 
хату і саме там, де Василь мріяв жити ще з юнацьких років. Він пішов 
до тієї жінки. Хата була дуже убога, але ж яке місце! Все Посулля і 
Бродовський ліс лежали перед очима. Та ціна хати була «непідйомна» 
для Василевої кишені: сім тисяч, а вони навіть після продажу «За-
порожця» зібрали лише п’ять тисяч. А за п’ять вона не погодилась 
продати. Може, якби ще кілька разів сходив і поторгувався, вона б 
і продала, та за що ж починати будівництво? Ось цими думами він 
і поділився з Ніною після тривалого мовчання: не хотів тривожити 
дружину, знаючи її думку.

- Васю, я не хочу будуватись. Для чого? Тим більше купувати ту руїну. 
А далі що? Перебиратись туди жити? З цього помешкання у ту діру? Ти 
що, справді здурів? Ні, ні, ні! Я ще при своєму розумі. Мене влаштовує 
моя квартира.

- А ми продамо її і швидко збудуємо гарний дім.
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- Ні, не хочу я ніякого дому. Облиш свої безглузді ідеї. Тобі ще не 
осточортіло будувати, будувати, будувати. Ти що, уже без цього жити не 
можеш? То дай хоч мені спокій. Я нічого не хочу будувати.

- Люба моя, я хочу з’їхати з цього дворища. Уже скільки часу пройшло, а в 
мене болить душа від образи. Та й ти себе будеш почувати набагато краще.

- Васю, вгамуй свої почуття і буйну фантазію. Я тобі кажу: мені і тут добре.
Він облишив тиснути на дружину. Та думка про власну хату, своє дво-

рище засіла у його голові так глибоко, що не покидала  ні вдень ні вночі 
і підсвідомо не давала йому спокою.

Якось після Нового року дзвонить Іван Прокопович і пропонує 
Василеві проїхатись на лижах до Лисої гори. Василь говорить, що вже 
давно не ставав на лижи та й лиж у нього немає.

- Нічого, ми все спорядження візьмемо в спортивній школі. Я вже про 
все домовився, шукаю напарника, і згадав, що ви розповідали, як хваць-
ко ходили на лижах. То, може, спробуємо?

- Гаразд. Тряхнемо сивиною.
- Та яка ж у вас сивина? Легкий іній припорошив скроні. Ви ще муж-

чина – ого-го-го!
- Яке там ого-го? Тут від того «ого-го» лишився один пшик. Якщо чес-

но: мені і хочеться, і колеться. Хочеться з вами побути, поспілкуватись, 
згадати давні часи, коли крила молодості несли з гори, але боюся, щоб 
не підвело здоров’я. Але така ж звабна пропозиція. Добре, їдемо.

Над землею вставав морозний ранок. Сонце запалило край неба. 
Ось і червоний край його диска показався над горизонтом. Навкру-
ги заіскрився свіжий сніжок, що випав цієї ночі і прикрив всі темні чи 
нечисті місця. Місто ще й не прокинулося, а двоє чоловіків років за 
п’ятдесят у теплих спортивних костюмах і легких куртках з лижами на 
плечах прямують до Бродовського лісу.  

Перед самим лісом стали на лижі і пагорбами тихо спустилися на 
луг, що сонно лежав під сніговою ковдрою. Сонце вже стало над 
землею. Сніг сліпив очі, виблискуючи самоцвітами. Вони де лісом, 
де відкритою місциною йшли до Лисої гори. Кілька разів, як діти, 
радіючи снігу, спустились аж до Сули.

Іван Прокопович тримався молодцем, а Василь Іванович уже добряче 
посапував. А під час одного спуску повернув у чагарник, зібрав обе-
ремок сухого хлищу і розпалив багаття в затишку біля підніжжя гори. 
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Захотів обсмажити сало, яке захопив з собою разом з буханцем хліба і 
термосом чаю у рюкзаку за плечима.

- Ну ви, Василю Івановичу, і передбачливий. Хіба що ста грамів бракує.
- Я не п’ю, тому й не подумав прихопити щось гарячіше від чаю. Хоча 

мені зовсім не холодно, навпаки – по тілу йде дуже приємне тепло.
- Мені теж не холодно. І день сьогодні – одне задоволення. Я ж знав, 

коли треба йти на лижах. А яка краса навкруги! Який спокій! Гляньте на 
ліс - щось казкове йде від його сніжних шат. Кажуть, ліс взимку німий, а ви 
прислухайтесь, як на сонечку щебечуть синиці і горобці. Та тут справжній 
рай для душі. А ми сидимо у кабінетах, у тісних квартирах і не бачимо цієї 
краси, не даємо душі, серцю, очам своїм намилуватися цим раєм.

- А ви справжній художник, Іване Прокоповичу. Мало того, що пре-
красно ходите на лижах, ви ще й природу розумієте, як справжній 
поет. А ось уже й сало наше зашкварчало, - він дістав із рюкзака 
хлібину і ніж.

Вони так смачно уплітали те духмяне сало, смажене на шпичаках, 
з хлібом, що їм можна було тільки позаздрити. А потім все це за-
пили гарячим чаєм.

- Господи, та це ж кип’яток! – хльоснувши, скрикнув Іван Прокопович.
- Ніна перед самим моїм виходом заправила термос.
Ще трохи покаталися на Лисій горі і, перейшовши Сулу, протилежним 

берегом пішли додому. Іван Прокопович майже весь час ішов попереду, 
а Василь Іванович лише інколи виривався вперед.

Радісні, задоволені, вони любувалися довкіллям і містом, що височіло 
над Сулою. Десь поряд з водокачкою Василь пішов поряд. 

- Знаєте, я ще з юнацьких років полюбив ці місця і мрів поселитись 
он там, - він показав у бік «білого дому». - Саме у цих місцях, які 
ми тільки що залишили позаду, я три доби переховувався, коли втік 
від німецької каторги, і відтоді мене сюди тягне магнітом. Я тут, біля 
Лисої гори, і в коханні признавався своїй дружині.

- Так тут же так красиво і дихається на повні груди.
- Дуже красиво. Я тут малюю і взимку, і влітку, і восени – в будь-яку 

пору року тут надзвичайно красиво. А повітря яке чисте! Моя Ніна, коли 
жила в Луганську, мріяла подихати цим повітрям.

- Надіюсь, уже надихалась?
- Не скажіть. Вона, як і я, любить тут бувати.
А вже біля самого мосту Іван Прокопович запитав:
- Ну як, задоволені прогулянкою? Я особисто дуже задоволений. Душа 

і очі відпочили від повсякдення кабінетних стін.
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- Я теж задоволений. Може, ще коли вдасться зробити таку вилазку. Ви 
знаєте, і живіт мій веде себе цілком пристойно – ніде нічого не болить.

- От бачите, ця прогулянка нам обом пішла на користь.

     

Наближався 1980 рік. Вся країна готувалася до літньої Олімпіади в 
Москві. Готувались і Лубни. Особливо почали чепурити місто навесні. 
Дякуючи Олімпіаді, деякі лубенчани отримали нормальне житло і 
нарешті покинули підвали і напівзруйновані помешкання. 

Хтось із міськради подзвонив у школу і передав Семенюті, що його 
хоче бачити Гончаров. Василь подумав, що знову треба щось малювати 
для міста і дуже неохоче пішов туди: до кожного свята треба було ма-
лювати портрети вождів або на трибуну, або на міськраду. Зайшов до 
голови, привітався.

- Сідайте, Василю Івановичу.
Коли той сів, Гончаров продовжив:
- Ви ще не залишили своєї мрії поселитись на «видах»? Пам’ятаєте, ви 

мені розповідали?
- Хоча вже й пізно, з величезною радістю зробив би це.
- Ми там знесли старий будинок, може, вам сподобається те місце.
- А де саме?
- У самому кінці вулиці Пушкіна, внизу, за садибою Донченка. Я чув, 

ви в тому районі хотіли купити хату.
- Так це ж було ще три роки тому.
- А я тільки недавно про це довідався. То гляньте.
- Спасибі. Я обов’язково подивлюся. 
І він прямо з кабінету голови подався оглянути місце.
Зруйнована хата, з якої люди тягли дерево, внизу справжнє 

сміттєзвалище, заросле бур’яном і чагарником, з усіх сторін до руїни 
підступали американські клени і в’язи. Як на іншого, то біг би від 
цього місця не озираючись, але Василеві воно сподобалось, більше 
того – воно його заворожило. Він постояв над ним у заростях бузку 
і блискавично спланував, де що поставити. Повернувшись додому, з 
непідробною радістю звернувся до дружини:

- Бачила б ти, яке чудове місце запропонував мені Гончаров.
- Яке місце? Ти що, роботу збираєшся міняти?
- Та ні.
- То що, може, вже на кладовищі?
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- Та Бог з тобою. Для будівництва.
- Що ти зібрався будувати?
- Дім.
- Ти знову за своє? А я–то думала, що ти вже вгамувався. Я не хочу 

будуватися. Мене все і тут влаштовує. Не мороч мені голову.
- Ніно, поїхали подивишся. Ну, хоч прогуляєшся зі мною.
- Нікуди я не поїду. У мене повно роботи сьогодні.
- Поїхали, я тебе дуже прошу. Ну, Ніночко, голубонько, поїхали.
- Васю, я не хочу нічого будувати. У мене ще шпари не відійшли від 

цього будівництва. З мене досить.
- Ніно, поїхали, тобі теж сподобається.
- Чи тобі не зрозуміло, я не тільки не хочу будуватись, я й не можу 

після операції. Чи ти так вже в’ївся в це будівництво, що не можеш без 
нього? То прошу тебе, дай мені спокій.

- Ріднесенька, поїхали. Пішли, хоч одним оком зирнеш, - він обняв 
дружину і почав її цілувати.

- Ну й занудистий ти чоловік. Тобі хоч кілок на голові теши.
- То поїхали?
- Тільки прогуляємося, але будуватись не будемо.
Він ахав і охав, доводив Ніні, яка тут краса, а Ніна бачила невеличкий 

п’ятачок безладу і яругу, повну сміття, що поросло бур’янами.
- Ну і що тут красивого? Хіба-таки наше подвір’я гірше за це зва-

лище нечистот?
- Ніно, мені обридло: там не стань, там не поклади, там не заїдь, туди 

не піди. Я хочу жити вільно, і щоб ти себе відчувала справжньою хазяй-
кою у своїй хаті.

- Я себе відчуваю хазяйкою і там, де ми живемо. І на роботу мені, і 
Наталочці в школу - п’ять хвилин. Ти нарешті зрозумій – не хочу я буду-
ватись, не хочу нічого міняти. Не хочу і не можу.

Він слухав дружину, а про себе вже вирішив, що буде тут жити. 
Збудує дім, у якому всім буде добре. 

- Люба моя дружинонько, я добре розумію, що тобі не можна 
нічого важкого робити, але ж ти і не будеш нічого робити. Я сам 
зроблю все. Ти тільки дай згоду, бо без твого благословення я не 
почну ніяких робіт. Ти прийдеш у готовий дім, тільки повернеш 
ключем і зайдеш хазяйкою.

- Де? У цьому проваллі? Та тут і сусідів ніде немає.
- Та ми з цього провалля зробимо лялечку. Дай тільки згоду.
- Ні.



341

З цим «ні» вони й додому повернулися. А він повів на те місце свого 
брата Володю. Тому теж сподобалось місце. Але він не хотів, щоб брат, 
хоча б поки жива мати, покинув батьківське дворище.

Василь же кожного дня умовляв дружину погодитись. Нарешті привів 
Нінину сестру і почав переконувати дружину при ній, хотів заручитись 
її підтримкою, а та слухала, слухала та й говорить:

- Василю Івановичу, а навіщо вам цей клопіт з будівництвом? У вас гар-
на квартира, чудова майстерня, а головне – Ніна не хоче звідси нікуди іти.

- Спасибі, оце так підтримала! Оце так допомогла умовити се-
стру! – і вони розсміялися.

- Василю Івановичу, ви ж знаєте нашу Ніну, і умовити її змінити своє 
рішення майже неможливо. І уявіть – вона завжди має рацію, ніби бачить, 
що там стоїть за тим її рішенням. Умовити її зможете тільки ви, більше 
ніхто вам у цьому не допоможе. Якщо вам це вдасться, я буду за вас рада. 

На деякий час Василь припинив всі ці розмови, але земельну ділянку 
оформив на себе, щоб Ніна і не знала.

А коли приїхав на канікули Андрій, йому дуже сподобалась батькова 
пропозиція, і вони удвох умовили Ніну погодитись.

- Мамо, яке красиве місце! Яка природа навколо! Я бачив у батька і 
план будинку. Чому ти не погоджуєшся?

- А де гроші візьмемо? – спитала вона.
- У нас же є на машину п’ять тисяч. Оці гроші і пустимо на будівництво.
- А як прийде черга на машину?
- Поки та черга підійде, ми й дім збудуємо, - зрадів Василь і йому зда-

лося, що крига рушила.
- І ви, розумники, думаєте, що тих п’ять тисяч вистачить?
- Ні, ми продамо цю квартиру і гроші будуть. Вистачить і на дім, 

і на квартиру.
- А хто тобі дозволить продати?
- Як хто? Хіба що ти знову будеш проти, - зробив наголос на «ти».
- А мати?
- Ти хіба забула, що вона відписала на мене нашу половину?
- Добре. А де ми будемо жити?
- А ми домовимося з покупцями пожити тут, поки не добудуємося.
- І хто б на це погодився?
- Думаю, що такі знайдуться.
І вони оголосили продаж свого житла.
Василь тим часом розчистив майданчик під забудову, вирив траншеї 

під фундамент. До Андрія на канікули приїхав його друг по інституту 
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Андрій Сікорський: вони в художній школі ліпили жіночу фігуру на по-
вний зріст. Уже скінчили. Фігура вийшла класна! А в цей час треба було 
закладати фундамент дому. Василь завіз КрАЗ залізобетону на зовнішній 
кут, бо планували тут побудувати льох, то глибина фундаменту на цьому 
куті сягала трьох метрів – треба було її підрівняти до рівня фундаменту 
всього будинку. Кинувся, щоб хто закидав той бетон у траншею – нікого 
не знайшов. Поїхав у школу, забрати хлопців, щоб вони допомогли, але 
хлопці пішли на етюди і, коли повернуться, не відомо.

- Ніно, виручай. Пропадає КрАЗ бетону. Поїхали закидати його у траншею.
- Васю, ти що з глузду з’їхав?
Але іншого виходу не було. Пішли закидати той бетон.
З машини Ніна виповзла. А наступного дня треба було йти до свекру-

хи, яка лежала в лікарні з грудною жабою. Ніна зайшла в палату, до све-
крухи підійшла, тримаючись за бильця ліжок. Коли виходила з палати, 
до неї підійшла старенька жіночка:

- Я вас проведу, - і вже за дверима. – Ви так тяжко зайшли в палату. У 
вас мабуть геморой?

- Не знаю. Це я вчора дуже важко попрацювала.
- Нічого, все обійдеться. Думаю, що вам це допоможе. Наламай-

те березових гілочок і заваріть їх хвилин двадцять. А потім остудіть 
до приємного тепла і сядьте прямо на ці гілочки хвилин на тридцять. 
Зробіть так три дні. Може, скажете мені спасибі.

Так Ніна і зробила. Ї вже на ранок їй стало легше, а то ніби вся пряма 
кишка була ззовні. А за третім разом все сховалось і ніякого болю не 
було. Потім Ніна радила іншим людям той рецепт і всіх своїх рідних так 
лікувала від геморою.

Тим часом Василь завіз залізобетонні плити для фундаменту. І 
Андрій зі своїм другом Андрієм краном вклали всі ці блоки на раніше 
підготовлену ними ж подушку з піску, арматури і гальки.

Споруджувати будинок уклали договір з будівельним управлінням, 
бо інакше закупити цеглу було дуже складно. Всі роботи виконува-
ла будівельна бригада. Хлопці були розхлябані, безвідповідальні, 
часто просто п’яні. Спочатку Ніна варила їм їсти і щодня носила на 
будівництво, та коли побачила, як вони працюють, припинила, бо 
вони ще й у Василя вимагали грошей на випивку. З горем пополам 
до морозів вивели коробку і перекрили плитами. Позабивали вікна 
і двері і чекали весни.

Грошей за зиму зібрали мізер.  Покупців на хату не знайшлося. А тре-
ба ж було щось робити.
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Якось зайшов до них Володимир Кирилович Малик.
- Оце був на вашій будові. Щось там нічого не робиться. Що, грошей немає?
- Немає. І цей дім щось не продається.
- А мені люди говорили, що ви його і не продаєте.
- Як не продаємо? Продаємо.
- То я вам сам покупців посилав. Хороші покупці, з півночі приїхали, 

з грошима. І їм треба було купити житло, щоб тільки через рік туди за-
селитись. Те, що вам потрібно. Так той чоловік аж розсердився на мене 
і сказав, що ви нічого не продаєте.

- Треба буде з’ясувати, що це таке.
- З’ясовуйте. Та мені здається, що то ваша мати так йому відповіла. А 

поки що давайте я вам позичу грошей – добудовуйте. Скільки вам треба?
- Хоча б тисячі дві.
- А вистачить?
- Попробуємо. Ми ж за зиму трохи зібрали. 
Але не вистачило. Позичили ще в Івана Солдатенка.
А тут і покупці на хату пішли. Але ж їм потрібні були такі, щоб 

дозволили жити до кінця будівництва. Знайшовся і такий. Прийшов 
отець Анатолій, дав завдаток десять тисяч і сам попросив почека-
ти, поки він свою хату продасть. Це було Семенютам дуже доречно. 
Як-то кажуть, сам Бог його послав, бо якраз підійшла їхня черга на 
машину. То ж вони і всі комунікації до своєї оселі підвели, і дім май-
же закінчили, і машину викупили. Уже пройшло більше, як півроку, 
а хата в отця Анатолія не продавалась. У Семенюти з’явилися нові 
покупці. Василь Іванович пішов до отця Анатолія і говорить, що ми 
домовились чекати шість місяців, а уже пройшло вісім. У нас є хо-
роший покупець. Якщо ви купите нашу квартиру, то давайте решту 
грошей, а ні, то ми повернемо вам завдаток і продамо, бо нам конче 
потрібні гроші. На тому й домовились. Але гроші отця Анатолія дуже 
виручили Семенют. Вони не раз подумки дякували йому. А тепер роз-
рахувалися з усіма боргами, ще й на меблі гроші лишилися.  

В 1982 році заїхали жити в новий недобудований дім. 
Жили і штукатурили, стелили підлогу. Тільки закінчили все в домі, як 

Андрій задумав одружитися. Приїхала майбутня дружина Валя. Батьки 
Андрія зустріли їх на вокзалі. Василь по приїзді додому пішов з Ніною 
в сад під грушу. Сіли на лавці, а він і говорить:

- Ця дівчина не для Андрія. Вони жити не будуть.
- Та ти що? Андрій її любить, значить, вона його варта.
- Андрій може й любить, а вона? Ні, їй не Андрій потрібний.



344

Нова оселя

- Васю, не будемо вже про це говорити. Вона вагітна.
- Звідки ти взяла?
- Андрій сказав.
- Ну, тоді треба справляти весілля.
Незабаром приїхали і батьки нареченої. У Ніни і в Андрія 

найщасливіший день був четвер. У четвер вона зустрілася з Васи-
лем, у четвер вони розписались, у четвер народився син – все хо-
роше в її житті було пов’язане з цим днем. З цим днем і в Андрія 
розпочалося життя, в четвер він став студентом – все хороше і в 
нього було в четвер. Тому й розписалися вони в четвер, і скромне, 
дуже скромне весілля відгуляли в четвер. 

Молодята пожили до середини серпня в Лубнах, а потім поїхали в 
Хмельницький. Андрій - працювати головним художником міста, а 
Валя - побути трохи з батьками, бо їй залишалося ще один рік вчитися. 
Жили у її батьків. Площа квартири дозволяла: свого часу її батько був 
працівником обкому партії, а зараз читав лекції в торгово-промисловому 
технікумі. Мати Валентини була художницею. 

Перед Новим роком Валентина народила хлопчика, якого назвали 
Андрієм, як батька. Та батько ним довго не тішився, бо його забра-
ли в армію і відправили служити аж у Комі АРСР, а потім перевели в 
Чувашію. Відслужив півтора роки. 
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А в Лубнах після їхнього від’їзду почалися різні перевірки та 
перепровірки то однієї комісії, то іншої: звідки в Семенюти гроші? Чому 
так швидко збудував дім?

Перевірили всі накладні, а Василь, ніби передбачав таке, на кожну маши-
ну, яку замовляв, на кожну дошку, брав документ. Перевіряла і прокуратура, 
не пояснюючи, на якій підставі. Приходили з перевіркою і з партконтролю 
райкому партії, хоча Василь Іванович ніколи не був членом партії. Членом 
партії була Ніна, яка ніби відчувала цей клопіт – так не хотіла будуватись.

Та на фінансовій перевірці клопоти не скінчились. Почали чіплятися, 
на якій підставі побудували будинок більший, ніж дозволено за норма-
ми – аж шість на десять! І в два поверхи! Довелося доводити, що кожен 
член Спілки художників має право на додаткові сто квадратних метрів 
площі для майстерні. Таку довідку підписав голова Спілки художників 
України Скобліков. А майстерня Василя була втричі менша і саме вона 
була за дозволеними нормативами зайва! Хтось писав анонімки, що Се-
менюта на схилах Сули будує замок. І комісії йшли і йшли.

А тут ще й від Андрія з армії біля півроку не було листів ні до батьків, 
ні до жінки. Ніна виплакала всі очі. Думала, що його відправили до 
Афганістану.  Спасибі, зустріла колегу і та її хоч трохи заспокоїла – 
туди з вищою освітою не відправляють, а про обдарованих взагалі й 
мови не може бути, а він же художник.

А скільки ж все це забирало здоров’я і нервів?! Особливо діставали 
перевірки. За моє жито ще мене й бито: інші вимагали у держави і квар-
тири, і майстерні, а Семенюти в усьому собі відмовляли, самі будували 
все це. Якось хтось із членів цих комісій не витримав:
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- Який же це замок! Звичайний дім, тільки й того, що на два поверхи. 
Так тут же по-іншому і побудуватися не можна – територія-то дуже ву-
зенька. Ви ж переміряли: шість на десять по зовнішньому обміру – це 
що замок?! Гляньте, які будинки навколо будують! – видно і їм урвався 
терпець перевіряти всі кляузи.

Комісії, здавалось, уже все перевірили і ніби вгомонилися. Сім’я ста-
ла жити більш-менш спокійно. І від сина почали приходити листи, і 
невістка з внуком влітку гостювали у них.

Часто заходив Іван Іванович Горенко. Він жив унизу, зразу за домом 
Семенют. Заносив фрукти зі свого саду, а коли новосели почали клопо-
татись, щоб його і собі посадити біля дому, Іван Іванович сказав, що тут 
нічого не росте, бо дуже поганий грунт. Тож для перших дерев Семеню-
ти викопали глибочезні і широчезні ями і завезли туди родючий грунт. 
А згодом саджали, як звичайно. Росли всі однаково і однаково плодоно-
сили. Щоправда, грунти на цій землянці і справді були погані – жорства. 

А то якось Горенко зайшов дуже пригнічений.
- Іване Івановичу, що з тобою? – спитав Василь.
- Біда, Василю Івановичу, біда. Розтягують музей. 
- Як? Хто? – розхвилювався Семенюта: йому не байдужим було 

його дітище.
- Якби-то я знав хто? – сумно відповів Горенко. 
До Василя доходили слухи, що в музеї немає порядку, що він став 

прохідним двором, але Василь не вірив цьому – там завжди був порядок, 
навіть, коли Іван Іванович залишався замість нього директором, коли 
Семенюта їздив на сесії чи йшов у відпустку.

А то зайшов якось у музей, йому був потрібний Горенко. Хтось з 
музейних працівників сказав, що директор у фондах. Василь спу-
стився в фонди і жахнувся: всі відкрите, на столі пляшки горілки, 
ковбаса, хліб, консерви, - і сидять за столом якісь люди, п’яні в до-
шку. Очолює цю п’яну компанію зав. фондами Микола Сурмач. Івана 
Івановича тут і близько не було…

Василь зрозумів, що працівники музею спеціально послали його сюди, 
щоб він побачив, що діється насправді. 

Горенко тяжко хворів, а все це тільки прискорило його хворобу, бо він 
був патріотом музейної справи і не міг спокійно спостерігати, як грабують 
музей, як щодня влаштовують п’янки в фондах, а зробити вже нічого не 
міг (у нього був рак), і боявся щось комусь сказати, бо Микола Сурмач був 
родичем секретаря райкому партії, та й просто боявся цієї п’яної компанії. 
Він знав, що залишилося недовго, а після нього нехай розбираються.
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Хоча Василь Семенюта вже більше восьми років не працював у музеї, 
дуже боляче сприймав всі негаразди, що там відбувалися. Тож і розповів 
тоді голові міськради Гончарову, що він там побачив. Гончаров тут же 
набрав номер телефону Полтавського обласного управління культури 
і попав на заступника начальника управління Кального. Той швидко 
зорієнтувався, що й до чого. Адже пройшло вісім років після передачі 
музею, а з управління культури ніхто не поцікавився його роботою. А 
саме Кальний відповідав за роботу музеїв області. Він підбирає своїх 
людей і направляє з перевіркою в музей. А коли довідався, що цей шум 
підняв Семенюта, колишній директор музею, дав вказівки що і як треба 
перевіряти і що пошукати.

Перевіряли Лубенський музей директор Полтавського художнього му-
зею і зав. фондами Полтавського краєзнавчого музею. В акті перевірки 
зазначалося, що в музеї довгі роки не було належного обліку експонатів. 
Цікаво, що після цієї перевірки всі реєстраційні книги зникли. Хто і куди 
їх заховав, невідомо. А оскільки Горенко вже давно не вставав з ліжка, в 
музеї царив повний безлад. Микола Сурмач і науковий співробітник Ліна 
Банкова, яка згодом стала зав. фондами, робили в музеї все, що їм зама-
неться. Дружина Горенка тільки відкривала і закривала музей, а що там 
робиться, вона поняття не мала. Горенко з’являвся дуже рідко і ненадо-
вго. Та невдовзі він помирає. Музей залишається напризволяще. Невдовзі 
директором музею призначають Віктора Антоновича Шостака, учителя 
російської мови. Ключі від музею йому передає дружина покійного ди-
ректора. Вона ці останні дні відкривала і закривала музей, бо нікому було 
віддати ключі. І ось без усякої комісії, без прийняття музею Шостак теж 
хазяйнує там на свій власний розсуд і порядкує в фондах. 

Саме в цей час Банкова і Мошнікова, співробітники музею, їдуть ра-
зом за кордон. Цікавий і такий факт, що на людях ці дві жінки ворогу-
вали між собою, а зараз з дружніми почуттями їхали в одному купе. Ще 
один цікавий момент. Саме в цей період брат Банкової Станіслав по-
знайомився з племінницею Василя Семенюти, яка жила у них, навчалася 
в медучилищі, а тоді вже працювала медсестрою в третій школі. Він 
кілька разів проводив її додому і хотів зайти в дім. Про це племінниця 
сказала дядькові. Дядько не лише заборонив заводити його в дім, але 
й зустрічатися з ним, бо чомусь підозрював його в нечесності. А той 
продовжував нав’язуватися дівчині, вдаючи закоханого і наполегли-
во хотів побувати в домі, де вона жила. Для чого? Тут уже і Наташа 
щось запідозрила, а Василь Іванович про все це розповів при знайомих 
Банкової, і це дійшло до неї. Бо зразу ж було запущено проти Семенюти 
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весь арсенал наклепів, шантажу і анонімних листів. З цього ж джерела 
шириться чутка, що Семенюта добряче нажився на музеї, що його учні 
торгують за кордоном картинами, можливо, і картинами самого Семе-
нюти. Ну, виставлялися його учні за кордоном, так при чому тут Семе-
нюта? Хіба що при тому, що навчив їх малювати?

Саме Банкова, як розповідали працівники музею, швиденько знайшла 
необхідних людей у Миргороді, які торгували музейними цінностями, 
втягнула в цю аферу і Сурмача, за що той зрештою поплатився свобо-
дою, потрапивши в тюрму. Працівники музею говорили, що сам Микола 
не додумався б продавати експонати.

Чоловік Банкової працював слідчим і вона добре знала куди, як і про 
що капнути, або просто кинути тінь. Говорили, що в цьому їй допома-
гала Мошнікова. Коли їй потрібний був Василь Семенюта, ця людина 
була ясочкою, добрим сонечком, а зараз у відкриту пішла проти Семе-
нюти, бо він її, бачте, звільнив зі школи. Перше, що вона зробила, зняла 
з експозиції всі його твори, потім так пошкодила скульптуру Богдана 
Хмельницького, що її теж прибрали з експозиції.

Поширюється нова брехня: Семенюта брутально поводиться з дітьми 
в школі, що часто з’являється на роботу п’яний. Це при тому, що він і 
в рот не брав спиртного. Прагне і в школі підірвати повагу до нього. 
Підбила Харчука стати в опозицію до свого вчителя. Тоді вони з Харчу-
ком були нерозлийвода. Їх часто бачили в його машині біля її будинку. 
Подейкували, що між ними зав’язався роман. Василь Іванович відкидав 
цю побрехеньку, бо Людмила, дружина Харчука, набагато краща жінка.

Співробітники школи якось почули, як Тамара і Толя розмовляли в 
класі і Тамара говорила: «Ось приберуть Семенюту зі школи і саме 
ти, Толю, повинен зайняти його місце». Невже Харчук забув все те 
хороше, що для нього робив Семенюта? Невже забув і те, що зовсім 
недавно Василь Іванович врятував його від суду, а, можливо, і від 
тюрми. Вони з Миколою Івановичем напилися так, що ледве трима-
лись на ногах. Їх у парку затримала міліція. З п’яну Анатолій поліз 
з кулаками на міліціонера, і наніс йому тілесні пошкодження. І їх, 
як рабів Божих, пов’язали і в міліцію відправили. Склали протокол 
і справу мали подати до суду. Семенюта йде до начальника міліції 
і просить відпустити хлопців і припинити проти них справу. На-
чальник міліції говорить, коли потерпілий забере заяву, він не буде 
порушувати судову справу. Василь Іванович знаходить потерпілого 
міліціонера просить пробачити його співробітника. 

- Це вони по п’янці зробили, а так це мирні, хороші хлопці. І п’яними 



349

я їх ніколи не бачив. Що це з ними трапилось – не можу зрозуміти. Про-
бачте їх, будь ласка. Врахуйте й те, що вони педагоги, їм зовсім не до 
лиця весь цей скандал. Та й для школи. Я дуже вас прошу – пробачте їх.

- Тільки тому, що це ви звертаєтесь до мене, а я вас добре знаю і по-
важаю. Я прийму їхні пробачення при начальнику міліції.

Наступного дня Анатолій Харчук і Микола Корабльов разом з Ва-
силем Івановичем йдуть до начальника міліції. Семенюта говорить 
хлопцям, щоб каялися від щирого серця.

- Хлопці, вам треба просто на колінах просити пробачення, бо 
міліціонер дуже ображений і погодився говорити з вами тільки тому, 
що мене знає давно. Він показував мені синці, які ви йому залишили 
і з яких він зняв побої у лікаря. 

Тож коли вони зайшли у кабінет начальника міліції, де вже був і 
потерпілий, Анатолій почав опускатися на коліна. Начальник міліції 
зупинив його. Та хлопці, як малі діти, просили пробачення за п’яний 
мордобій. Їх вибачили, бо Семенюта, як батько, просив за них.

Та Харчук забув не лише це, а й те, що майже все, що він уміє, від 
Семенюти. Це він навчив його всьому. В Анатолія був художній хист, 
але без Василя, без його науки цей хист так би й залишився в зародко-
вому стані. Забув він, що називав Семенюту кращим своїм другом, що 
взяв його за хрещеного батька своєї доньки. Пізніше, коли таким «дру-
зям» вдалося довести Семенюту до слідства, Толя не став на захист 
свого вчителя, що зробили інші учні. Він просто при підтримці Тама-
ри готувався сісти на його місце, бо інформація, яку Банкова передає 
Мошніковій, говорить про те, що Семенюті недовго бути директором 
школи. А Тамара Самуїлівна в школі до нього звертається вже як до 
директора, ігноруючи присутність Семенюти.

Чути таке від людей і самому спостерігати для Василя було дуже боляче. У 
нього краялося серце від зради колишніх однодумців, колишніх вихованців.

Хтось фабрикує від імені батьків у обласний відділ культури листа, 
де зазначається, що Семенюта небачений самодур, який б’є дітей, що 
часто взагалі не з’являється на роботі, бо перебуває в запої, що йому не 
місце в школі з таким моральним обличчям. Хоч там і були здивовані 
такою інформацією, але досить ляпнути, а відмитися дуже складно. Все 
робиться аби дискредитувати Василя Івановича. Якось Семенюта хотів 
поговорити з Харчуком, але той різко обірвав його і сказав, що не такий 
він уже й розумний, щоб робити йому будь-які зауваження.

Після цього Семенюта віддав все на суд Божий, не розуміючи, як 
можна так себе поводити. 
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А Тамара Самуїлівна їде в Київ, знаходить друзів Василя, втирається в 
їхню довіру і безпардонно чорнить його в їхніх очах. Знаходить стежку 
і в Спілку художників і там пробує робити те ж саме. Та в Спілці знайш-
лися люди, що обірвали її і все передали Семенюті. Друзі, правда не всі, 
теж попередили Василя, що робиться в нього за спиною.

А Василь чекав, коли всі ці люди самі себе викриють – адже правда 
повинна перемогти.

А поки що страждає його серце, болить душа. І він сам собі говорить: 
ніколи не роби людям добра, бо наживеш ворогів. Так говорить, а думає і ро-
бить інакше: допомагає талановитим дітям вступити до інституту – дзвонить, 
їздить з ними; допомагає і тим, які вже вчаться і зіткнулися з неприємностями 
чи перешкодами. Адже комусь допомагати – це поклик його душі.

Наближалося шістдесятиріччя Семенюти. У Полтаві йому запропону-
вали зробити персональну виставку. Він погодився. А в Лубенському 
музею зберігаються його роботи, які він передав у картинну галерею. 
Семенюта просить віддати їх йому тимчасово для виставки в Полтаві. 
Мошнікова і Банкова зробили все, щоб ці роботи не були на виставці.

Після Полтави міськрада запропонувала зробити виставку його 
творів і в Лубенській галереї. 

На комісії по відзначенню шістдесятиріччя художника Борису 
Ванцаку, кореспонденту газети «Лубенщина», доручили написати 
статтю про ювіляра. Він погодився. Взяв у Василя необхідні для 
статті дані. А невдовзі на якійсь нараді під час перерви в невелич-
кому колі людей знову зайшла мова про жінок. Василь візьми і по-
жартуй з Борисом Сидоровичем: 

- Я знаю, як він і інших дівчат любить.
Тому й дух забило. Зразу ж стало перед очима, як цей Василь застав 

його в лісі просто на гарячому і подумав, що це ж Семенюта отак роз-
каже на всі Лубни. Хоча у того й на думці нічого подібного не було. 
Щоб потупити цю прить Семенюти, Ванцак відмовився писати про 
нього статтю. Її написав інший журналіст, але факт залишається фак-
том. Цю ситуацію вміло використовують інші люди. І з-під пера Ван-
цака з’являються інші статті, де він в унісон з деякими працівниками 
музею намагається звести нанівець усю роботу Семенюти по створенню 
краєзнавчого музею, по збору експонатів для нього. Так, ніби Семенюта 
і не віддав більше двадцяти років свого життя цій кропіткій роботі. Ніби 
це не він відродив у післявоєнних Лубнах музей, ніби це не він створив 
нову експозицію в новому приміщені, ніби не він зібрав і відкрив кар-
тинну галерею. Натомість всіляко розхвалювалася робота Банкової.
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Настав день шістдесятиріччя. Урочисте вшанування художника 
було в актовому залі Будинку піонерів, коридори якого прикрашали 
великі мозаїчні роботи Семенюти. 

Приїхали привітати ювіляра спілчани з Києва і Полтави, були пред-
ставники місцевої влади, з’їхалися родичі, знайомі. У залі було ба-
гато творчої інтелігенції. Відкрив це урочисте зібрання завідувач 
міськвідділом культури Кадуба. З доповіддю про життєвий і твор-
чий шлях художника виступив Володимир Кирилович Малик. З 
привітаннями виступали від Спілки художників Києва і Полтави, з 
теплим словом виступив ректор Київської консерваторії Олег Семе-
нович Тимошенко, який добре знав творчість Семенюти, і проректор 
Київського інституту культури Іван Миколайович Солдатенко. Від 
художньої школи - Анатолій Іванович Харчук. Зачитали і вручили 
вітальні адреси і телеграми від різних організацій і друзів. Привітали 
ювіляра діти і викладачі художньої та музичної школи. Останні при-
готували Семенюті прекрасний концерт.

Вечір продовжився в кафе-їдальні на екскаваторному заводі. Було ска-
зано багато теплих слів і побажань. і ось слово взяв Іван Миколайович. 
Він налив вина у кришталевий ріг, який привіз Василю в подарунок, і 
вимовив цілу промову, де охарактеризував Семенюту з найкращого боку 
і, побажавши йому многая лєта, передав ріг з вином по колу. Дійшов ріг 
до Гончарова, а той візьми та й прочитай, що там було викарбувано:

- Так це ж не нашому ювілярові дарунок, а якомусь Василеві Семено-
вичу, нашого звати Василь Іванович.

Іван Миколайович почервонів і почав виправдовуватися тим, що це 
їхній зять замовляв надпис і переплутав Івановича і Семенівну. Всі 
засміялися, але сміх був добрий, а Іван Прокопович скористався цим 
випадком і висловив ніби тост:

- Це щоб до кінця днів своїх Іванович і Семенівна були разом і щоб 
Бог, звівши їхні долі воєдино, продовжив їхній вік. 

«Многая лєта, многая лєта, многая лєта», - підхопили всі присутні.
Підійшов до Василя і Толя Харчук. Вітав з ювілеєм, признавався в 

любові до нього як до митця, вчителя, педагога. І так це було щиро, що 
не стало між ними ніякого непорозуміння. Василь сприйняв це дуже 
радо, бо потім признався дружині:

- Я такий радий за Анатолія Івановича, такий щасливий. Його вітання 
було для мене в цей час найважливішим. Він же, Ніно, талановита люди-
на, він уміє бачити і цінувати красу, а краса і підлість – несумісні.

З банкету найближчі друзі і рідні пішли на Пушкіна, 3.
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Тієї зими було багато снігу, то ж більшість гостей не зійшли, а з’їхали 
з гірки, що вела до воріт Семенюти. І вже в їхньому домі, біля каміну 
продовжили свято до ранку, а вранці вклалися спати, де хто зміг.

А в Людмили, дружини поета Михайла Ткача, розболівся живіт. Їй 
треба було зробити клізму. Ніна дала їй велику грушу і запропонувала її 
прокип’ятити. Що Люда і зробила.

Але тут озвався Олег Семенович. Йому захотілося чаю. Тамара Сол-
датенко, недовго думаючи, вилила окріп, у якому кип’ятилася груша, в 
чашку і прямо в ній заварила йому чай. В цей час на кухню заходить Ніна:

- Що ви робите, Тамаро Корніївно? Он чайник, давайте поставлю чай. 
Хіба ж можна це пити?

- Ніно, облиште. Ніяка чортяка його не вхопить, - у цю хвилину на 
порозі став Олег Семенович.

 - Ой спасибі, Томочко, я просто помираю, так хочу чаю.
І він взяв чашку, яку Тамара тримала в руках, бо Ніна хотіла той чай 

вилити в помийницю – та не встигла і зараз розгублено мовчала.
Після цього шістдесятиріччя Семенюти помітили, що в них зникли 

з бібліотеки деякі книжки. Можливо, й етюди з майстерні. Але вони 
помітили зникнення лише книжок. Одну з них пізніше побачили в 
бібліотеці своїх київських друзів. Їм було соромно, особливо Ніні, і вони 
нічого не сказали, тільки якась гіркота осіла у їхніх душах.

Відгриміли свята. Задовго до ювілею Полтавська обласна Спілка 
художників подала представлення на присвоєння звання заслуже-
ного художника Василю Івановичу Семенюті. Це вже було вдруге. 
Але й це представлення так десь і лишилося у шухлядах канцелярсь-
ких клерків. Місцева влада направила подання на Почесну грамоту 
Верховної Ради, що тоді прирівнювалось до нагороди орденом. Але 
до шістдесятиріччя тільки опублікували в пресі, що є така нагорода, 
але не вручили її нагородженому.

Минали дні за днями. Зняли виставку і в Лубенській галереї. Ва-
силь днів три не міг знайти машину, щоб вивезти картини. Так музейні 
працівники зажадали оплати за ці три дні, бо, мовляв, вони зберігали 
його картини. Дожився Семенюта!

Та над його головою збирались куди неприємніші і страшніші хмари. 
А збирались вони тихенько ще з середини сімдесятих років.

Десь після ювілею, щоб не було солодко Семенюті, в журналі «Перець» 
з’явилася критична замітка про сплюндрований пам’ятник Пушкіну, ав-
тором якого був Семенюта. Весь комізм цієї публікації був у тому, що 
Василя звинуватили, ніби він сам посміявся з Пушкіна. У цей же час 
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приходить додому анонімний лист: «Що розвонявся на всю Україну?! 
Ха-ха-ха!»

Це ж комусь треба було сплюндрувати сам пам’ятник, відписати про 
це в «Перець», а щоб ще більше допекти – прислати додому анонімку.

А одного дня Ніна помітила, що над їхнім двором за кущами бузку, 
прогулюється двоє достойно одягнених молодиків, не ті п’янички, що часто 
там розпивали пляшку на двох чи на трьох. Вона розповіла про це Василеві.

- Я теж, Ніночко, помітив, що там з’явились люди зовсім інші, ніж збира-
лися раніше. Мені здається, що за нашим будинком стежать, а хто – не знаю.

До них і додому приходили «любителі» прекрасного: одні подивитися 
картини Василя Івановича, інші хотіли приватно вчитися у нього малюва-
ти, ще інші приводили приватно навчати своїх дітей. Цих він відправляв у 
школу, а іншим відповідав, що не практикує навчання приватно.

А одного разу під виглядом піонервожатої зайшла дуже допитлива жінка. 
Її цікавило, чи то правда, що Василь Іванович знав наших героїв-патріотів.

- Не лише знав, а й дружив з Ванею Сацьким і Толею Буценком. Ство-
рив перші їхні портрети. Спроектував їм пам’ятник.

Але «піонервожата» все це слухала якось розсіяно, її зовсім не цікавила 
доля юних патріотів, бо вона далі запитала:

- А ще з ким ви тоді дружили? Взагалі розкажіть, як молодь жила в дні 
окупації, як проводила дозвілля? 

- Яке дозвілля? Про що ви говорите? Як можна було проводити якесь 
дозвілля в окупованому ворогом місті? Всі сиділи по своїх норах, бояли-
ся, щоб їх на вулиці не схопили і не відправили на каторгу до Німеччини. 
Може, хто і веселився, але я таких не знав. Яке дозвілля? Їсти не було 
чого, протопити хату не було чим, голову помити не було чим, а ви  - 
дозвілля! Тільки й чутно було: то там схопили когось, то там. А там 
вбитого знайшли. Навіть серед білого дня часто лунали постріли, а ви 
про дозвілля питаєте. Вибачте, шановна, але, якщо вас більше нічого не 
цікавить, то я буду малювати, бо я людина зайнята.

- Та нічого. Мене лише цікавить, з ким ви дружили в роки окупації і чи 
правда, що ви Гітлера на площі Кірова намалювали на асфальті?

- Дівчинко, тоді на площі Кірова ніякого асфальту і в помині не було. 
Так що я не міг його там намалювати. Тим більше Гітлера. Ви менше 
слухайте різні плітки. Та не дай Бог я намалював би у ті часи Гітлера на 
асфальті, як ви кажете, то ні мене, ні моїх рідних на другий же день не 
було б у живих. Та й з якого б це дива я малював би того Гітлера? 

Василь став біля станка, взяв у руки палітру і продовжив малювання, 
яке був облишив, коли появилась ця юна невдала «розвідниця».
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- Ну що, це вже все, що вас цікавило? 
Дівчина усміхнулась краєчком вуст і пішла до виходу. Василь спустив-

ся разом з нею і зачинив за нею двері: він боявся, щоб чогось не підклала.
Потім ще приходили «цікаві» і просились у майстерню. Вони щось 

видивлялись і ставили дивні запитання: де ви продаєте свої роботи, де 
їх можна купити? Чи є ваші роботи за кордоном? Василь здогадувався, 
що ці люди або з міліції або з КДБ. Та йому захотілося перевірити свої 
здогади. І на їхнє запитання чи був він за кордоном, відповів, що був. 
Тут він не збрехав, бо під час війни був у Польщі, Чехословаччині, 
Румунії, Німеччині і в Австрії, але сказав, що об’їздив весь світ. 
Цікавилися, що він  робив, з ким зустрічався.

- Воював.
Василя занепокоїло, чого це цікавляться його минулим. Що там у ньо-

го могли знайти, коли він ризикував своїм життям, як і інші солдати.
Потім прийшов кореспондент «Зорі Полтавщини» Наумов. Сказав, 

що хоче написати про Василя нарис, і почав задавати запитання, які в 
основному стосувались або періоду окупації, або періоду війни, питав 
про учнів його, які їздять за кордон; чи підтримує він з ними зв’язки, 
чи не продають вони за кордоном і його картини – там вони у великій 
ціні, а їх у Семенюти багато, чого б щось і не продати. А потім попро-
сив у художника етюд «Засуха». Василь не дав йому цю роботу.

Через деякий час він прийшов знову п’яний до чортиків. Не міг ніби 
і двох слів зв’язати. Та Василь уже все зрозумів. І як не намагався На-
умов заглянути йому в душу, ставлячи провокаційні запитання, вона 
була наглухо закрита. Проте він підіграв кореспонденту і викликав 
таксі, щоб його п’яного відвезли додому, а сам сів на свою машину 
і поїхав слідом. Коли таксі привезло того до його дому, а жив він у 
Засуллі, Наумов вийшов з машини зовсім тверезий і пішов не додому, 
а до телефона-автомата, а Василь ніби нічого не бачив і ні про що не 
здогадався, зайшов до його дружини та й каже:

- Вибачте, мене просто совість замучила. Я відправив  вашого чоловіка 
дуже п’яного додому на таксі. Як він доїхав? Може, потрібна моя допомога?

- Господи, та його вдома немає.
- Як немає? Він уже повинен бути вдома. Невже щось трапилось? 

Ніколи собі не пробачу, що сам його не привіз. Пішли подивимося, може 
він десь упав і лежить на землі.

Вони спустилися на подвір’я і через якусь мить побачили тверезого На-
умова, який дуже здивувався, побачивши Семенюту зі своєю дружиною.

- А що ви тут робите? – не зміг стримати злої нотки.
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- Мені стало соромно, що я вас у такому стані самого відправив і по-
боявся, що ви десь, вибачте, лежите п’яний, не в змозі зайти до хати, а 
надворі зовсім не тепло. Вибачте.

І Семенюта, не давши йому отямитись, пішов до своєї машини. Тепер 
він остаточно переконався, що його перевіряють.

Навідувалися такі «невідомі» і в школу. Одного разу зайшли гарно 
одягнені, ввічливі молоді люди і принесли картину формалістичного 
характеру і попросили Семенюту дати коментар. Він уже розумів, 
що це теж перевірка на його лояльність, а тому й коментар зробив 
такий, як і належало в ті часи.

А то сусід по школі розповів, що якийсь дуже підозрілий тип 
переліз через паркан і десь зник. Він чекав, коли той повернеться, але 
не дочекався. Можливо, шастали по школі. Можливо, апаратуру яку 
ставили. Але слідів злому або дзвінків з охорони (школа охоронялася 
міжвідомчою охороною) не було.

Обклали Семенюту з усіх боків і йому здавалося, не без Банкової. Ва-
силь тоді ще не знав, що на музей йому йшли листи з Америки від ко-
лишнього лубенчанина, і, якби це був тридцять сьомий рік, від Василя, 
та й від його сім’ї, не залишилося б і сліду. Але й так Василь і Ніна 
жили, як на вулкані. Ніна часто пригадувала, як Сірченко назвав її саму 
і її сім’ю націоналістичним кодлом і погрожував «не забувай, що у тебе 
є діти». Але вона ніяк не могла зв’язати до купи всю інформацію, що 
так чи інакше приходила до них, і свої спостереження, щоб з’ясувати, 
звідки насувається на них лихо. Чогось не вистачало. Своїми роздумами 
боялася ділитись з чоловіком, щоб не загострити його болячок.

А він, зберігаючи спокій дружини, не ділився з нею своїми здогадами 
– не бажав завдавати їй зайвих нервових потрясінь.

Та ось єдина радість за скільки часу! Демобілізували їхнього сина 
Андрія, і він з дружиною Валентиною і маленьким Андрійком їдуть 
до них в Лубни!

Цього дня Ніна поспішала з роботи додому, щоб швидше зустрітися 
з дітьми. Дорогою прикупила дещо до столу. Прийшла додому, а в дім 
її не пускає міліціонер, що стоїть на дверях. Під домом на чемоданах 
сидять діти з малим на руках.

- У чому справа? – запитала вона в дітей і в міліціонера. 
- Нас, як і тебе, в дім не пустили, а коли я намагався занести хоча б 

речі, їх викинули, а мене випроводили в двір, - відповів син. - І батько 
нас не зустрів на вокзалі. Я вже не знав, що й думати, але такого...

Ніна зробила спробу зайти в дім.
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- Хто ви така? – запитав міліціонер.
- Я хазяйка цього дому. Що тут відбувається? 
Вона знову хотіла переступити поріг, але двері їй заступив міліціонер:
- Вам краще туди не ходити, якщо не хочете, щоб обшук затягнувся.
- Який обшук? Що сталося? – а сама подумала: таки сталося!
- Вам скажуть потім.
В дім її не пустили. А тим часом у домі йшов обшук, були й поняті – Іван 

Іванович Любич і сусідка Галя. Обшук проводили представники ОБХСС 
і співробітник краєзнавчого музею Ліна Банкова. Якщо представники 
міліції робили той обшук, прямо скажемо, формально, то Банкова ретель-
но переглядала всі книги, а «Історію мистецтв» Гнедича кілька разів ре-
тельно оглянула, мабуть, шукала музейні штампи або сліди від них, бо 
надто прискіпливо розглядала перші і останні сторінки п’ятитомника. З 
такою ж ретельністю оглядала картини, що висіли на стінах. 

- Що ви шукаєте? – спитав Семенюта в неї.
- Те, що мені потрібно, - зло глянула вона на Василя.
- То дивіться, картини від того не злиняють! І їх не поменшає. Це все 

мої власні роботи.
- Як ваші роботи?
- Як це «як ваші роботи»? Всі ці картини створені мною. 
Але вона продовжувала знімати зі стін роботи і ретельно їх оглядала, 

інколи підморгуючи слідчому. Вона стукала молоточком і по стінах і по 
меблях. Василь губився в здогадах: що шукають?

У паперах знайшли «Диплом» музею за відмінну роботу. Йдучи з му-
зею Василь попросив його у Горенка собі на згадку. Знайшли копію акта 
ревізії – перевірки музею, де відмічалась хороша робота музею. Банкову 
аж пересмикнуло, коли вона це читала: бланк Спілки художників, який 
дав Семенюті про всяк випадок Ремчуков, ще коли Василь вступав у 
Спілку. Знайшли каталог виставки в Ленінграді за 1947 рік і довідку до 
нього, що Семенюта Василь Іванович був учасником виставки молодих 
художників СРСР у 1947 року. 

І все це чомусь забрали з собою, а для чого, не пояснили. Коли обшук 
закінчився, Банкова пояснила, що вони у нього шукали:

- З музею зникли цінні експонати і ми змушені були зробити обшук у вас.
- Не там шукаєте, шановні. Я вже десять років не працюю в музеї, - 

Банкова з’їдала Семенюту очима.
- А ми ще в письмовому столі не дивилися.
І вона направилася до столу, де лежали фарби, пензлі, підшивки га-

зет - все це вийняла, обдивилась ящики, передивилась усі газети. Звер-
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нула увагу на статті, які були хоч якось помічені. Що вже вона хотіла 
там відшукати, Бог її знає. Раптом її погляд зупинився на цілому стосі 
конвертів з листами. Вона накинулась на них, як гончий пес на здобич.

- Ну, досить, - зупинив її слідчій. – Підпишіть акт, - звернувся він 
до понятих. - І ви, Василю Івановичу, підпишіть акт обшуку і про-
бачте, що зробили у вас безлад.

Вони пішли. У дім зайшли Андрій, Валя з малим.
- Нічого собі - п’ять годин тримали нас надворі. Що вони шукали?
- У музеї пропажа.
- А ти тут при чому? А взагалі, ти спитав у них дозвіл на обшук? 

– сердито питав син.
- Та я й не подумав про це. Все одно вони не могли в мене нічого знай-

ти – тут ніколи нічого музейного не було. Мої речі в музеї є, а музейних 
у мене не-ма-є. Діти, будьте спокійні: ваш батько не злодій. Я все життя 
віддав тому музею, все, що зібрав цінного, передав туди, а тепер би щось 
крав?! Яке безглуздя! Та і як? Я ж не маю до експонатів ніякого доступу 
– уже десять років там не працюю. Тут, дітки, щось інше.

І почались виклики до слідчого. Викликали не лише Семенюту, а 
всіх, хто працював з ним у музеї протягом двадцяти років. Знайш-
ли всіх і всіх опитали, і ніхто з них не сказав слова поганого про 
Семенюту. Так чи інакше всі вони попередили Василя Івановича 
про виклик на допит і чим там цікавилися. Запитання були надзви-
чайно різноманітні: як працював музей, як і де збирались експона-
ти, чи не помічали вони зникнення речей з музею, чи були побічні 
джерела фінансування музею (в той-то час?!), які моральні погляди 
сповідує Семенюта, як ставиться до співробітників, з ким дружить, 
дружив; хто приїздив у музей; як проводить екскурсії, якою мовою 
спілкується, які стосунки з владою; коли і як став членом Спілки 
художників; як став заслуженим діячем культури; хто приїздив до 
нього з відомих художників; хто приїздив з-за кордону; чи має коха-
нок? Кого приближав до себе? Чи з’являвся на роботі п’яний? Які у 
нього стосунки з першою дружиною? І т.д. і т.п.

Викликали кілька разів і найближчого друга Василя – Володимира Ки-
риловича Малика. Саме після його допиту вони випадково зустрілися 
біля входу в гастроном і Володимир Кирилович застеріг друга:

- Вас підозрюють у чомусь більшому, ніж крадіжка в музеї. Мене пи-
тали про ваші погляди, з ким ви спілкуєтесь, чи є у вас родичі за кор-
доном, чи, може, друзі? Хто до вас приїздить? Чому я до вас приводив 
мого знайомого з Болгарії? Правда, запитали і про те, чи я позичав вам 
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гроші на будівництво дому, словом, ставили найрізноманітніші запитан-
ня. Будьте обережні.

І письменник не став більше затримуватися, поспішив до магазину. 
Видно було, що він добряче наляканий цим викликом в органи. Та Ва-
силь Іванович був певний, що ця людина нічого поганого про нього не 
скаже і не зробить.

Його тільки дивувало, звідки вони, оті органи, знали такі подробиці його 
життя і що ж вони винюхували – він за собою не знав нічого протизаконного.

А в нього знову забрали всю документацію на будівництво дому. Знову 
перевірили кожну накладну. Начальник будуправління зустрів Семеню-
ту і здивовано запитав:

- Що у вас, Василю Івановичу, трапилося? У мене в конторі майже 
день працював слідчий, перевіряючи тільки ваші накладні.

- У музеї пропажа, а в мене шукають кінці. 
- Так ви там уже скільки років не працюєте! 
- Не працюю.
Після обшуку Василь написав листа секретареві обкому партії Івану 

Юхимовичу Горобцю і попросив прийняти його. Іван Юхимович прийняв 
художника. Запитав, чи вже присвоїли йому звання Заслуженого худож-
ника, але Василеві зараз було не до цього, і він розповів йому про все, що 
трапилося з ним. Говорили довго. Іван Юхимович заспокоював Василя, 
що все буде добре, що він впевнений, що Василь ні в чому не винен і під 
кінець розмови запросив Семенюту зробити виставку в Полтаві.

- Так у мене перед шістдесятиріччям була виставка в Полтаві. 
- Так то ж у салоні і скільки ви там могли показати робіт. А ми зробимо 

її в художньому музеї, - він набрав якийсь номер і подзвонив. Начальни-
ку обласного управління культури нічого не залишалося, як підкоритися 
секретареві обкому. Виставка була відкрита і навіть у «Зорі Полтавщи-
ни» з’явилася стаття про творчість Василя Семенюти і його виставку.

На це швидко відреагували в Лубнах. Василеві повідомили, що Бан-
кова знову порушує питання про новий обшук. Ванцак пише в місцеву 
газету статтю, у якій вихваляє роботу Банкової і паплюжить роботу Се-
менюти, коли той працював у музеї, що він там нічого не робив, що 
за його діяльності музей не збагатився жодним експонатом, тоді як з 
приходом Банкової в музеї все змінилося… А хто ж створив той музей, 
куди прийшла працювати Банкова? Семенюта йде до редактора газети зі 
скаргою про наклеп, але той грубо відмовляю йому в прийомі і називає 
Василя шакалом. При цій розмові присутній Борис Ванцак, який в усьо-
му підтримував редактора. 



359

А за кілька років той редактор зустрів Василя Івановича і попросив у 
нього пробачення і за себе, і за свою газету і став при кожній зустрічі 
уклінно вітатись. А тоді Василь не витримав і, виходячи з кабінету, сказав:

- Ще побачимо, хто шакал. Час розставить все на свої місця…
Ходив Семенюта і до секретаря райкому партії А.М. Соболєва погово-

рити про те, що його переслідують, чому з’являються статті у районній 
пресі, що знищують всю його роботу для рідного міста. Адже все, що він 
робив, проходило на очах у Анатолія Миколайовича. Той обурився діями 
слідчих і, нецензурно вилаявшись на їхню адресу, пообіцяв обов’язково 
поговорити з ними. Та, певно, слідаки переконали Соболєва у якійсь 
провині Семенюти, бо коли Василь ще раз хотів з ним поговорити, то 
він помітив, що Соболєв уникає зустрічі. Що ж сталося?

А Банкова розвернула шалену роботу по знищенню авторитету Семе-
нюти: всюди говорила про нього, як про злодія і негідника. Мошнікова 
їде в Полтаву, зустрічається там зі скульптором Коганом, той оголошує 
в Спілці, що Семенюту вже посадили в тюрму. Але слід віддати належ-
не членам Спілки – Чвалі, Ремчукову, Мельнику, Сербутовському, які не 
лише не повірили цій брехні, а стали на захист Семенюти (від цієї брехні) 
і ставилися, як і раніше, до нього з повагою. Та і в  Лубнах люди поважа-
ли Василя і вже точно ні на хвилину не сумнівалися в В.К. Малик, І.П. 
Гончаров, Л.І. Скиба - цей перелік можна продовжити. Це саме Людмила 
Іванівна Скиба відшукала Грамоту Президії Верховної Ради, яку в облас-
ному відділі культури сховали під сукно, і вручили її Семенюті вже після 
шістдесятиріччя у кабінеті нового голови міськради В.С. Кануки.

На вулиці ж при зустрічі з Василем люди, як і раніше, щиро вітали 
його. Нікому і в голову не приходило, що Семенюта злодій.

Та події навколо Семенюти все наростали і наростали. Його знову 
кілька разів викликали в слідчі органи, у них знаходилися все нові 
і нові запитання:

- Чому ваша афіша про виставку висіла в готелі; чому, з якою метою на 
ній був надрукований ваш портрет? За які гроші ви купили машину? І т.д.

При допиті була присутня Ліна Банкова, до якої зверталися просто 
на ім’я – Ліна. Семенюті заборонили виїзд з Лубен і наклали арешт на 
ощадкнижку, на якій лежало тоді сімсот рублів. Але незважаючи на все 
це, Семенюта з дружиною їде в Київ. Зустрічається з І.М. Солдатенком, 
який був вхожий у владні кабінети. Розповідає про всі ці події навколо 
нього. Той обіцяє поговорити про все у належних органах республіки. І 
навіть у ЦК Компартії України. При кожній наступній зустрічі запевняє 
Семенют, що все потрібне по його питанню робиться, а потім порадив 
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поїхати в Фастів до тестя їхньої дочки, який працює в обласному суді 
суддею. Той порадить, як вести себе в такому випадку. Василь подумав, 
що Іван так для нього нічого і не зробив, раз посилає його до свата. Але 
Ніні нічого не сказав і вони їдуть у Фастів до Міщенка. Той лежить хво-
рий, але прийняв Семенют та чогось конкретного не порадив.

Там вони переночували, а вранці Лєна, дочка Солдатенка, загрузила 
машину Василя Івановича консервацією і продуктами так, що вже не 
було, де й курці носом клюнути і в салон поставила відра з квашеними 
помідорами, які в дорозі залили весь салон. Потім і сама з сином сіла 
в машину і вони поїхали на Київ на вулицю Малишка, де жила молода 
сім’я. Ніні здалося, що лише для цього Солдатенко і послав їх у Фастів.

По приїзді додому Василь написав у ЦК партії України листа з про-
ханням розібратись у його справі, скрупульозно описавши всі події. І 
саме в ці дні в Лубни приїхав Іван Солдатенко. Василь дав йому цей 
лист прочитати. Солдатенко сказав, що його не треба відправляти в 
ЦК, бо у нього дуже багато знайомих там і все потрібне вони і так 
зроблять. Василь повірив йому. Та мабуть, ці обіцянки так і залишили-
ся обіцянками. Та Іванові слід віддати і належне. За двадцять з лиш-
ком років їхньої дружби він познайомив родину Семенют з багатьма 
діячами культури, в тому числі з Михайлом Ткачем, Ігорем Покладом, 
Олегом Тимошенком та іншими. Ці люди бували у Семенют, а Семе-
нюти - в їхніх родинах. Багато з цих нових знайомих стали друзями 
Семенют. Разом відзначали родинні свята, весілля. Усім їм Василь по-
дарував свої роботи і не по одній. У самого Солдатенка їх уже була ціла 
колекція, кілька робіт подарував Ткачу, Тимошенку.

Ігорю Покладу сподобалась «Зима», а його дружині Жанні «Околиці 
міста» - Василь з задоволенням зробив для них повтори цих робіт. Георгію 
Майбороді подарував дві вербиці, що йшли від одного коріння – як сим-
вол цих двох талановитих братів. А взагалі в знайомих і друзів у Києві 
десь до сотні його робіт: він любив дарувати їх на згадку близьким людям.

 У дні переслідування ці люди всіляко підтримували Василя. Коли 
на прохання дирекції Ніжинського педінституту там була виставка 
творів художника, Олег Семенович приїхав сам на виставку і привіз з 
собою піаністку Людмилу Марцевич і співаків з консерваторії. Вони 
після відкриття виставки дали прекрасний концерт у актовому залі 
педінституту. Тут же він пообіцяв зробити цю виставку і в Києві і зробив 
це. Домовився з завідуючою «Українським домом» Ларисою Хоролець і 
там теж відкрилась виставка Семенюти. З’явилися відгуки в пресі. З цієї 
виставки Василь подарував свої роботи Хоролець і Тимошенку. Саме в 



361

«Українському домі» зникли з експозиції невеликі роботи з циклу «Пори 
дня» і «Моя хатина».

Василь не дуже бідкався, що зникли роботи, бо жодної виставки ще не 
пройшло, щоб у нього хтось не зняв одну-дві роботи. Він завжди гово-
рив: значить, роботи того варті, хай милують око того, хто взяв.

А тяганина зі слідством продовжувалася. З’являються у місцевій 
пресі статті, що ганьблять чесне ім’я Василя Семенюти, а Банкова 
знову пише в слідчі органи, що в Семенюти десь є заховані експонати. 
Його знову викликали в міліцію і там сказали, що Банкова наполягає 
на повторному обшуку. Василь запропонував зразу ж іти і шукати, 
що вони там в чорта шукають: йому вже обридло бути під ковпаком. 
Зразу ж, де і взялась, до нього підійшла Банкова:

- От і добре.
Цього разу з міліції пішло троє людей, і серед них слідчий ОБХСС, 

портрет якого свого часу Василь написав для виставки. Йому було не-
зручно і він не рився ні в яких речах. Знову наполегливо шукала Бан-
кова, перериваючи все в кожному куточку квартири – їй так хотілося 
знайти хоча б якусь зачіпку, бо це ж вона добивалась повторного обшу-
ку, наполягаючи, що у Семенюти точно є музейні скарби. А, може, вона 
шукала щось інше, бо і в листах все передивилась. А коли вийшли в 
двір, то вона звернула увагу на маленький басейн з водою, де квітувало 
біле латаття. І, оглянувши льох і гараж, сказала:

- Тут треба все розкопати.
Василь пішов за лопатою і подав їй:
- Копайте!
На що один із слідчих сказав:
- А ми в цьому не бачимо потреби.
Банкова метала блискавиці то на слідчого, то на Семенюту. Так нічого й 

не знайшовши, слідчі і цього разу покинули подвір’я художника ні з чим. 
А коли Банкова дізналася, що Семенюта влаштував майже підряд дві 

чи навіть три персональні виставки, вона не знала, яку ще бочку дьогтю 
вилити на нього. Та що ж це таке! Адже вона так прагнула знищити його 
як особистість, а тому ще й роботу замовили в Ніжині – переконструю-
вати і реставрувати пам’ятник Гоголю. Як же так?! Хіба вона мало при-
клала зусиль, щоб поховати його ім’я. А він живе, не звертає ніякої уваги 
на всі погрози, що сипались на його голову, на слідство, на виклики в 
органи. Та що ж це таке?!

А Семенюта після останнього трусу знову поїхав у Полтаву в об-
ком партії. Через кілька днів з Полтави приїхав полковник міліції 
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і хоча в грубій формі, але вибачився перед Семенютами за всі 
неприємності, причому не в міліції, а в них дома. І сказав, що всі 
їхні негаразди закінчилися.

Та тільки він поїхав, почалось те ж саме. Дехто з місцевих не міг 
заспокоїтись, як це так, що Семенюта ні в чому не винен, як це так 
- немає доказів!

Тепер уже Ніна вирішила діяти, щоб захистити чоловіка. Вона їде в 
Київ. Хоче побачитись з Іваном Солдатенком, щоб він допоміг зустрітись з 
потрібними людьми в ЦК партії: Івана в Києві не було, відпочивав з дружи-
ною в Конча-Заспі. Ніна піднялась поверхом вище до Ткача. Дома була лише 
Людмила. Ніна розповіла їй про все, що в них коїться. Люда підтримала:

- Правда, в Солдатенка дуже багато впливових друзів і в ЦК, КДБ. Він 
зможе допомогти. Але ж він зараз у Конча-Заспі. Давайте поїдемо до них.

Люся довго не затрималася, бо хотіла того ж дня повернутися до 
Києва: завтра їй зранку на роботу. Ніна залишилась у номері з Та-
марою, бо Івана не було. Через деякий час з’явився Іван з компози-
тором Георгієм Майбородою. Іван привітався з Ніною, познайомив 
її з Георгієм, і вони всі сіли в холі будинку відпочинку за стіл, де 
з’явилися коньяк і закуски.

Ніні було не до цього, але за стіл таки сіла. Коли трохи посиділи, вона 
звернулась до Івана з проханням приділити їй кілька хвилин. Георгій і 
Тамара залишилися за столом, а Ніна з Іваном відійшли і тихо, йдучи до-
вгим коридором, розмовляли. Ніна зауважила, що над Василем зібралися 
чорні хмари, у них двічі робили обшук, невідомо що шукають, Василя 
викликають на допити і просила влаштувати їй зустріч з кимось із ЦК, 
хто може її вислухати і допомогти:

- Ваню, врятуй мені чоловіка! Я знаю, що ти мене можеш звести з 
потрібними людьми, я хочу сама поговорити. Я не можу дивитись, як 
знущаються над моїм чоловіком. Він ні в чому не винен. Це що, знову 
тридцять сьомий рік?

- Ніно, не хвилюйся, - тут вона не стрималась і заплакала. - Не плач. Я 
обов’язково допоможу. Заспокойся. А то і до столу повертатись ніяково.

Він не сказав, що познайомить її з кимось, і вони повернулися до сто-
лу. Тамара хотіла пожартувати з приводу їхньої відсутності:

- А ми тут з Георгієм Іларіоновичем весь коньяк випили, поки ви там 
секрети секретили. А не боїтеся, що я приревную? 

Ніна ніяково всміхнулася. Георгій і правда сидів розчервонілий, як до-
стиглий помідор. Ніна шепнула Тамарі:

- Я хочу відпочити, якщо можна, піду у постіль.
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Вони піднялися. Ніна розпрощалася з чоловіками і вони пішли. Тама-
ра повела її в номер, але не в свій, а в той, що був поряд.

- Тут сьогодні нікого немає. Наші сусіди поїхали в Київ. Вони лишили 
нам ключі, то ж відпочивай до ранку. 

Вранці Іван переконав Ніну їхати додому, а він тут, у Києві, сам зро-
бить все потрібне. Ніна повернулася в Лубни. Розповіла все чоловікові і 
якось безнадійно махнула рукою:

- Даремно я поїхала до Івана. До цієї поїздки у мене була хоч якась 
надія на нього, на його зв’язки. Ніхто нам не допоможе. Всі думають 
тільки про свою шкуру. Невже ж таки немає правди на землі? 

Ніна розплакалась. Скільки часу вона терпіла! Жодна сльоза не впала з її 
очей. Там завжди була надія. А зараз її огорнула така безвихідь, така безнадія, 
що все її тіло здригалося від ридань. Василь пригорнув дружину і цілував її 
сльози, а в самого вони котилися з очей, як горіхи, і капали на її щоки, злива-
ючись з її сльозами, як і їхні життя. І в одному пориві вони сказали:

- Господи, допоможи! – І Господь витер їхні сльози. 
За кілька днів у них на подвір’ї з’явився високий сивочолий чоловік у 

строгому костюмі, що ніби влип у струнку, як для його віку, постать. Під 
пахвою шкіряна папка з якимись паперами. Ніна бачила цього чоловіка 
вперше. Вона подумала, що це ще якась біда прийшла до них.

- Василь Іванович Семенюта вдома? – запитав він у Ніни, яка з 
острахом зустріла його в дворі.

- Вдома. 
- Я можу його бачити?
- Проходьте. Він у майстерні.
Вона провела його на другий поверх, а сама спустилась у двір. Серце 

стугоніло в грудях, тремтіли руки: що цьому чоловікові треба? Тепер 
вона насторожено сприймала всіх людей.

Незнайомець виявився давнім знайомим Василя Івановича на прізвище 
Наливайко. Це був далекий родич першої дружини, котрий працював в 
облліті, а насправді - в КДБ. 

Вони сиділи в майстерні години півтори. Потім Василь провів гостя до 
воріт, і вони попрощались.

- Хто це? Що йому від тебе потрібно? – з тривогою запитала дружина.
- Ніночко, ріднесенька, заспокойся. Це, по-моєму, наш рятівник. 

Він обіцяв під кінець дня зайти і розповісти про все. Ти заспокойся 
і приготуй краще щось смачненьке до столу. У мене за скільки ось 
часу хороший настрій.

- Васю, а ти його знаєш? Звідки така довіра?
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- Це мій дуже давній знайомий. Ми замолоду дружили. А ще він якийсь 
далекий родич Коваленчихи. Якось довідався про те, що зі мною сталося, 
і приїхав. Правда, спочатку сказав, що йому потрібна консультація і вий-
няв з папки малюнки. Мовляв, чи зможе дівчина з такими здібностями 
вступити до художнього інституту. А потім так прямо і сказав:

- Приїхав тебе, друже, рятувати, бо ти тут виявився безхребетним – не мо-
жеш себе захистити. Розповідай, тільки нічого не приховуючи, як на сповіді. 

Василь не знав, що таке сповідь, але розповів йому все, як на духу. Під 
вечір Наливайко знову з’явився в Семенют.

- Все. Можете жити спокійно. Облога знята.
- Спасибі. Давай, Іване, хоч пообідаємо разом.
- Не можу. Мене нагорі чекає машина, їду в Полтаву.
Після цього візиту Семенюту нарешті залишили в спокої. Ось так без 

усяких обіцянок люди допомагають знайти справедливість. Але доку-
менти, забрані при обшуку, не повернули. Василь пішов у міліцію за 
документами, а їх ніби корова язиком злизала.

Василь кілька разів ходив до міліції, але документів не було. Тоді його 
брат Володя говорить:

- Пішли до мого знайомого майора. 
Так і зробили, а той знайшов і повернув документи.
Питання про Лубенський краєзнавчий музей було винесене на бюро 

обкому партії після того, як у республіканській пресі з’явилася стат-
тя про всі події в музеї. Але конкретно нічого не вирішили. Люди, 
які були причетні до розкрадання музею, залишилися непокараними. 
Лише Микола Сурмач відсидів кілька років за гратами. На ньому все й 
закінчилося. А ті, хто нажився на цьому, жили в повазі.

Семенюта ж, який відшукав уцілілі експонати, розтягнені з музею 
в роки війни, зібрав безліч нових, збудував музей, зібрав і відкрив 
картинну галерею, передавши в дар місту всю свою колекцію, 
зібрану протягом життя, збудував у Лубнах за спасибі більше де-
сятка пам’ятників і пам’ятних знаків, бо якщо й платили за якусь 
роботу, то це був мізер, за який ніхто б не робив того, що зробив 
Семенюта, викликав у деяких людей підозру. Ні, він і в них не ви-
кликав ніякої підозри, просто вони прагнули кинути цю підозру, цю 
недовіру на нього. А все тому, що він став на заваді повного знищен-
ня музею, що він один знав, що ще там зберігалося цінного. А де-
кого просто давила жаба: як так, що він відкриває свої персональні 
виставки в багатьох містах України, чому це він став членом Спілки 
художників? За що це йому присвоїли звання Заслужений працівник 
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культури? І чому саме на нього подають уже вдруге документи на 
присвоєння звання Заслуженого художника?

Все це не давало людям спати, і вони строчили доноси та анонімки. Ці 
ж клерки зробили все, аби подання на Заслуженого художника не було 
розглянуте в останній інстанції.

Понад десять років травили Василя Семенюту. Все це не могло 
не позначитися на його здоров’ї, на його сім’ї, просіяло друзів, а 
найголовніше – не могло не позначитися на його творчості. Скільки 
корисного він міг зробити за цей час! А він днями лежав горілиць 
у своїй маленькій кімнатці, втуливши очі в стелю, в тяжкій задумі. 
Не спав ночами. Дружина неодноразово бачила його на колінах, коли 
він, не знаючи жодної молитви, годинами молився Господу. Єдине, 
чого він просив, справедливості.

Він припинив виступати з лекціями, бо соромився дивитися людям в 
очі: що вони про нього думають – злодюга?! Ніна з тієї ж причини со-
ромилась зустрічатись зі знайомими та колегами. 

Одного разу Олександр Григорович, завуч медучилища, помітив її 
пригнічений стан і заплакані очі:

- Ніно Семенівно, зайдіть до мене.
А коли вона зайшла, він почав її заспокоювати:
- Я вас добре розумію, але не треба так переживати. Ніхто про Ва-

силя Івановича не думає погано. Всі знають його, як чесну і порядну 
людину. В Лубнах його всі поважають. Всі ми бачили, що він працю-
вав у музеї, як проклятий. Я тоді працював в аптеці, що була напроти 
музею, і ми всі дивувались, як він там днював і ночував. Та й потім 
самовіддано працював для лубенчан. І до вас в училищі всі ставлять-
ся з повагою. Дивіться людям прямо в очі. Вашу родину в місті всі 
шанують. А в усі ті балачки ніхто не вірить і життя їх змиє, як мильні 
бульбашки.

Але Ніна все одно йшла з опущеною головою і на роботу, і з роботи. 
А що про неї думають учні? 

Та траплялися і світлі миті, коли  до них усміхалося сонце, у 
душу вселялася надія. Ті ж учні, яким Ніна соромилась диви-
тись в очі, зустрічали її на роботі привітними усмішками, вітали 
найкрасивішими квітами. 

До Василя Івановича теж тепло віталися люди. А хто починав розмову, 
ні словом не нагадував про всілякі чутки.
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Життя налагодилося.

Наталочка закінчила школу. Батько повіз її у Львівський інститут де-
коративно-прикладного мистецтва. Але дівчина була неготова до вступу. 
То ж пішла працювати. Там, на заводі «Комунар», і зустріла свого май-
бутнього чоловіка, з яким одружилася відразу після вісімнадцятиріччя. 
Жила молода сім’я в батьківському домі. Батько і дядько Володя допо-
могли їм організувати майстерню з виготовлення реклами. Але Сашкові, 
чоловікові Наталії, не вдалося залишитися керівником цієї майстерні, та 
й взагалі їм хотілося жити самостійно. Тож невдовзі після народження 
дочки Ані вони задумали виїхати до Харкова. Пожили в Лубнах, доки 
Наташа годувала донечку, а потім Анютку залишили бабусі і дідусеві, а 
самі поїхали шукати свого щастя. Хоча Сашко вже працював у Харкові в 
рекламній газеті, аж доки її власники не залишили Україну.

Аня для діда Василя стала тією зірочкою, що осяяла його таке склад-
не життя. Він так полюбив дитя, як не любив своїх власних дітей – 
душі в ній не чув. А коли батьки на деякий час забирали дівчинку в 
Харків, дід не знаходив собі місця, дуже нудьгував. 

Приїздив з Хмельницького і внук Андрій, син Андрія від першої дру-
жини. Василь і його любив, але любов до Анютки була особлива. Він 
просто поспішав віддати їй те, чого не додав її мамі, бо Ніна бачила, 
що своїх дітей він так не любив, як це дитя. Їй дозволялося все – навіть 
розмальовувати його картини. Аби це хтось інший зробив, то не радий 
би був, що й доторкнувся до них. Анюті ж все було можна. Василь радів, 
що дівчатко тягнеться до фарб і часто ставив її біля себе, щоб Анюта 
малювала, правда, олівцями. Фарбами вона малювала без дозволу, коли 
діда в майстерні не було.
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- Дай, Господи, щасливу долю цьому дитяті; дай, Господи, тепла і ла-
ски; дай їй можливість для розквіту її таланту, а вона, Ніно, талановита 
дівчинка, - говорив дідусь бабусі.  

І коли у Василя відкрилася в Лубнах персональна виставка, він відібрав 
кращі малюнки внучки і виставив їх на окремому стенді. Особливо йому 
подобався його портрет у її виконанні. Оформлюючи Анютині малюн-
ки, він вирішив показати на цій виставці роботи дочки Наталії і сина 
Андрія, адже це продовження його творчості. Він був гордий, що його 
діти причетні до мистецтва. Він так мріяв, що вони стануть художниками.

Син на той час уже мав художню освіту, а ось Наталочка, замість 
інституту, вийшла заміж, але у неї теж були батькові гени, і ще за його 
життя вона закінчила Харківський художній інститут, а внук Андрій 
закінчив Київський художній, але це вже після смерті діда. А згодом 
за дідовим бажанням пішла і внучка Аня, котра стала студенткою 
Харківського художнього інституту.

А тоді саме з малою Анюткою дід відходив душею, він її любив на-
зивати Ганнуся, Ганнусечка. Возив її на Сулу, вчив плавати, пірнати і 
сам бавився з нею, як дитя. Ніна раділа, коли чула їхній сміх, бо часом 
їй здавалося, що Василь і сміятися розучився. Так, він дуже змінився. 
Став нервовий, з ніякого дива міг розкричатися або замовкнути на 
цілісінький день. Чого з ним раніше ніколи не траплялось. 

Одного разу так посварився з дочкою, що кинув у її сторону лопату, 
а потім плакав і картав себе останніми словами. Все це він виливав 
Ніні, а Ніна, його Ніна, яка завжди його розуміла, не підтримала його 
у сварці з дочкою, а ще й висварила його за цей вчинок, як хлопчика. 
Хіба ж вона не бачить, що він і так не знаходить спокою через цю 
сварку. Він не усвідомлював, що дуже змінився, а тому й не розумів, 
чому між ним і дітьми виникають суперечки. Чому вони не вини-
кають між Ніною і ними. І він почав звинувачувати Ніну, що вона 
настроює дітей проти нього.

- Та Бог з тобою! Що ти говориш, Васю? Як би я могла таке робити? І 
для чого? Я щаслива, коли ви всі живете в злагоді.

Він не знав, що їй сказати, але й надалі в нього виривались подібні 
звинувачення:

- Це ти винна, що діти мене не розуміють. Ти не підтримуєш мене.
- Василю, ну як я можу тебе підтримати, коли вслід моїй дитині з рук 

рідного батька летить лопата, а з його вуст - брутальні слова? Ти що, 
з цепу зірвався? Що з тобою взагалі відбувається?! Треба себе контро-
лювати і стримувати.
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- То був винятковий випадок. Та я ж і бачив, що лопата до неї не долетить.
- А якби вона зупинилась? І саме там, де впала лопата? А що ти за-

лишив у серці єдиної доньки тим «винятковим випадком»? Хай вона 
тисячу разів була неправа, але ж ми батьки. Ми повинні розуміти своїх 
дітей і знаходити іншу мову спілкування, а не ту, яку ти знайшов у тій 
суперечці. І я впевнена, що й суперечка та не варта виїденого яйця.

- Я ж не хотів для неї зла. Я захищав її. Ніночко, я ж люблю її, це ж 
моя кровиночка, - він не знаходив слів, був якийсь безпорадний і шу-
кав підтримки дружини. - Ніно, якби ти тільки знала, як я люблю своїх 
дітей. Я б усе для них зробив, я б звалив на себе всі їхні біди і нещастя, 
але не розумію чому інколи не можу знайти з ними порозуміння. Як мені 
це болить! І я їх ревную до тебе. Я ж бачу, що вони обоє завжди з тобою, 
завжди тебе розуміють, а якщо ні, то не виказують цього. Я бачу, що 
вони тебе люблять, а я їм ніби чужий. 

- Та ти що? Дорогий батьку, та вони тебе теж люблять. Люблять, лю-
бий мій. Ти тільки не хочеш побачити їхню любов. 

А потім, я ж не кричу, що це повинно бути тільки так, як я сказа-
ла і не інакше. Я ніколи не принижую їхню гідність, що в ці роки 
їхнього життя дуже, дуже важливо. Ніколи не нагинала їх під себе, 
що робиш ти. Вони й так побачать, що батько правий. Відпусти їх, 
хай самі собі б’ють лоби, хай самі вибирають, що для них краще. 
Хіба ти не знаєш, що люди не вчаться на чужих помилках. Підкажи 
тактично. Вони почують, хай не цієї хвилини, але почують. Підкажи, 
підстав плече, але не наполягай на своєму. Наші діти, слава Богу, 
бачать, де світло, а де непроглядна пітьма. І тебе вони зрозуміють, 
любий мій, бо люблять тебе.

- А мені інколи здається, що вони мене ненавидять.
- Та вони пишаються тобою! Вони завжди співчувають тобі і завжди 

готові допомагати. Діти були з тобою в усіх твоїх бідах. Правда, вони 
не все знали. Особисто я їх щадила і не розповідала про наші нещастя. 
Особливо Наталочці – їй вистачить і власних клопотів. Хоча вони все 
бачили і, мабуть, відчували небезпеку, що висіла над нами.

А ти візьми себе в руки. Стань таким, як ти був. Ти дуже змінився 
останніми роками. Мені теж буває важко з тобою, але я все розумію, і, 
як бачиш, завжди поряд. Я тебе ні на хвилину не залишала, навіть коли 
була не з тобою.

- Спасибі, рідна. Я знав, що приніс тобі одні нещастя.
- Знову не те говориш. Не ти приніс їх. Хіба ж ти в цьому винен? І хіба 

не відчуваєш, що я люблю тебе, як і любила?
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- Я тебе теж, кохана. Як плакала душа моя, коли я не міг тобі допо-
могти, як вона ридала, коли я бачив твої сумні очі, чув твої приглушені 
зітхання, що інколи виливались у стогін.

- А ти думаєш, я не чула голосіння твого серця, не бачила твої молитви 
до Бога? Ти думав, коли закрився в своїй кімнатці, то я тебе не бачу і не 
чую? Чи ти думав, діти цього не бачили і не розуміли? Вони розуміли 
тебе, коли ти пластом лежав і дивився в нікуди. Вони прийшли і розвіяли 
хоча б трохи твою журу, але ж ти не пускав нас тоді в свою душу.

- Я хотів вас усіх захистити від того смутку, що гриз мою душу.
- Скільки таких даремно змарнованих днів кануло в Лету? Та ми 

розуміли тебе і не турбували твоєї душі, твоїх дум. Одного разу Ната-
лочка підійшла до мене на кухні і говорить:

- Наш батько стоїть на колінах і молиться.
- Я знаю, доню, - відповіла я.
- Ніно, вона це бачила?
- Васю, пора вилазити зі своєї захисної шкарлупки. Адже все вже по-

заду. Озирнися навкруги. А ти живеш як рак-самітник.
- Я ще й досі не впевнений, що все вже скінчилося, що мене знову не 

викличуть до слідчого.
- І що ти дуже змінився, теж не впевнений?
- Не знаю. Знаю тільки, що нерви здали повністю.
- Ні, треба себе тримати в руках.
- А з Наталочкою я помирюся.
- Дай Боже!
- Ніно, скажи, чому чужі діти мене розуміють і завжди розуміли? 

Чому з чужими дітьми в мене ніколи не буває конфліктів? Хіба своїх 
рідних я менше люблю?

- Бо там ти Вчитель, Наставник, там ти Художник, а дома ти 
просто Батько! Йому можна й на плечі залізти, він захистить, він 
приголубить, він вислухає і найдрібніші дитячі образи і якісь не-
поладки, непорозуміння вже дорослих своїх дітей, однаково зали-
шаючись тим люблячим і терпеливим Батьком. Він обітре сльозу, 
він усміхнеться тобі. 

Вчителя можна замінити, а батька – ніколи.
Вони ще довго говорили про своє життя, про своїх дітей, доля яких 

їх ніколи не залишала в спокої. Він шукав у неї відповідь на ті болючі 
питання, які турбували його серце і на які у нього не було відповіді. І 
вона відповідала, ніби це вона була мудріша за нього, а він все приймав 
і ховав десь глибоко в душі.
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Наприкінці вісімдесятих вони купили в селі Вовчик стару хату біля 
річки. Тоді сім’я сміялася, що це придане Наташі, бо вона збиралася 
заміж. Саме в це село Василь і Ніна часто тікали від міського кошмару, 
що насунувся на їхні голови. Тож і невдовзі після першого обшуку, Ва-
силь звернувся до дружини:

- Поїхали, Ніно, у Вовчик. Я вже не витримую.
Тоді вони залишили Андрія з сім’єю вдома, а самі поїхали в тінь 

старезної груші, що росла біля порогу, в прохолоду сільської хати, яку 
вони своїми руками так-сяк відремонтували.

Надворі вже стояло літо. Було дуже жарко, а в їхній хаті панувала 
приємна прохолода. Спати тут було дуже приємно. Але Василеві і тут ча-
сто не спалося. А то якось Ніна ще спала, а він встав разом з вранішньою 
зорею і пішов на город. Насмикав редиски, вирвав цибулі, нащипав кро-
пу і приніс все до столика, що вони поставили біля хати під грушею: 
Ніна встане і приготує салат. Він зазирнув у хату - Ніна ще спала. Він 
не став її будити, хай поспить. Робити самому нічого, от він і зайшов у 
картоплю. Вирвав кілька бур’янів і... опинився на землі. Добре, що Ніна 
якраз вийшла з хати, пішла до умивальника, аж зирк на грядки, а там 
серед картоплі лежить Василь. Що з ним?!

- Васю, - він не обізвався. - Васю, - вона підбігла до нього.
Він лежав непритомний. Господи! Як же вона злякалась! Ледве при-

вела його до тями – він відкрив очі.
- Хто ви? Що вам потрібно від мене? Ніно, де ти?
Ніна допомогла йому піднятися на ноги, завела в хату, поклала на 

ліжко, а сама до сусідів викликати швидку допомогу.
Лікар сказав, щоб Василь лежав нерухомо кілька днів: у нього 

інсульт. Як наслідок, відібрало пам’ять, порушилася координація 
рухів, він став заїкатися. Три доби до нього не поверталася пам’ять. 
Він не знав, хто він, як його звати, чи він одружений, чи є в нього 
діти. Спочатку Ніна не повірила в це, подумала, що він жартує з нею, 
але після розмови з лікарем збагнула, що трапилося з чоловіком. А 
він і вдень і вночі кликав її. І вона була поряд, не відходила від ньо-
го. Приїздили лікарі, приходила медсестра робити уколи. Третьо-
го дня Василь заговорив. Заговорив свідомо. До нього повернулася 
пам’ять, але лікар все одно заборонив йому вставати, бо інсульт ще 
не пройшов, мова була порушеною, рухи залишалися неконтрольо-
ваними. Так організм Семенюти відреагував на виклики долі. Це 
був перший дзвіночок.
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Наближався розвал Радянського Союзу.
Василь не міг відірватися від телевізора, просто-таки жив тими 

подіями. Він тоді підтримав Єльцина і радів за нього, говорив, що 
нарешті запанує справедливість.

Україна стала самостійною державою. Василь вірив, що це буде одна з 
найбагатших країн Європи. Значить, нарешті люди заживуть заможно і 
щасливо. Ореол романтики торкнувся його мрій, йому так хотілося, щоб 
люди його України могли вільно дихати на повні груди! Він вірив у щас-
ливе майбутнє України, вірив і хотів його наблизити. Вірив – і боявся, 
що все може бути зовсім не так.

Чомусь у ці дні перед очима часто вставала та пам’ятна ніч під Новий 
1938 рік – ніч арешту батька.

А потім виринали зовсім недавні його допити у слідчого. обшуки в 
його оселі. Все це так ятрило душу, що він боявся, щоб від усіх цих 
переворотів у країні не стало ще гірше.

Але прагнення свободи в його серці було дуже сильне. Він радів і пла-
кав, коли побачив, як занесли до Верховної Ради України її державний 
прапор. З трепетом і гордістю слухав державний гімн своєї країни. Та син-
дром страху від переслідувань був сильніший від радості незалежності.

Він боявся і уникав нових знайомств і зустрічей.
Однієї погожої днини в двір Семенют зайшли незнайомі люди: висо-

кий, ледь помітно сутулий чоловік з білою головою досить поважного 
віку, і молодший, теж підтягнутий, років сорока п’яти чи трохи старший, 
з валізами в руках.

- Тут живе Василь Семенюта?
- Так.
- Ми до вас у гості аж з Америки. Приймете? – запитав сивоголовий.
- Заходьте, - мовила Ніна і запросила їх в альтанку, а сама пішла в хату. 

Василь все ще лежав у своїй кімнаті.
- Васю, до нас гості з Америки.
- Цього зараз мені тільки й не вистачає.
- Послухай, люди скільки кілометрів здолали, щоб приїхати. Вставай. 

Незручно. Я їх залишила в альтанці, треба вийти. 
Василь неохоче встав, але з людьми був привітний. Запросив до хати. 

Виявилося, що старший з них - лубенець з діда-прадіда, а другий, його 
син, уже американець. Обоє говорили чистою російською мовою, але й 
українську добре розуміли.
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Олександр Семенович Назарець розповів, що його батько був одним 
із засновників лісної школи в Лубнах, нині це лісний технікум. У кінці 
тридцятих був розстріляний. Сам він закінчив Ленінградський інститут 
і став архітектором.

У роки війни весь час був на фронті. Потрапив у полон. Працював на 
військовому заводі. Ледве вижив під час бомбардування. Опинився в 
американській окупаційній зоні, звідки втік до Франції. Там ледве вижив, 
харчувався на смітниках. Довго не міг влаштуватися на роботу. Згодом 
добрався до Америки, бо в Союз в’їзд йому був заборонений, а ні, то – 
каторга в Сибіру. Він уже там про це знав. Тож довелося жити в Америці, 
хоча навіть уві сні марив Батьківщиною, особливо часто снилися Лубни.

Одружився з росіянкою з Ленінграду. Виростив сина Мішу, у якого вже 
шістнадцятирічна донька. Міша має вищу технічну освіту. Років десять 
жив і працював в Англії, зараз переїхав до Америки. Живе кілометрів за 
двісті від батьків.

Сам Олександр Семенович працював приватним архітектором. На 
державну службу влаштуватися не міг. Будував в основному церкви і 
храми. Має невеликий власний будинок. Велику бібліотеку. Малює. 
Збирає твори мистецтва. У нього є й кілька робіт Василя Семенюти – 
він показав фотографії цих робіт.

- Як вони до вас потрапили? – майже в один голос запитали Василь і Ніна.
- О, це дуже просто. У мене в Україні в Запорізькій області живе 

сестра. Вона працює на заводі, де випускають ваші «Запорожці» і 
деталі до них. А ви колись мали такого і звертались на цей завод по 
запчастини. Ваш лист потрапив до моєї сестри. Вона, коли побачила 
що ви з Лубен, обслуговувала вас у першу чергу і все, що ви просили, 
висилала вам. Висилала ж?

- Та ніби так, - Василь почав розуміти, чому його запитували, чи є 
його роботи за кордоном.

- Так от у подяку за ті старання ви їй відправили ці невеликі ваші 
твори. Правда ж?

- Я вже й не пам’ятаю. Мабуть, так. Я їх дуже багато дарував, уже й не 
пам’ятаю, кому що саме. 

- А вона, знаючи моє захоплення мистецтвом, переслала їх мені. Ось 
так вони і опинилися в моїй колекції. Якби ви знали, який я був радий, 
що це ваші твори, що вони з рідних мені Лубен. Я впізнав на них Лису 
гору. А про вас я знав давно. Дещо читав у ваших газетах. А тоді, після 
отримання ваших робіт, я написав вам листа з подякою за радість, яку 
мав від ваших робіт. Сестра довідалась, що ви директор музею в Лубнах. 
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І саме на музей я посилав вам листи. Відповіді не одержав, я написав 
другого листа, але знову відповіді не було.

- Я не отримував ваших листів.
- Я чомусь так і подумав тоді. А потім уже через кілька років після 

того, я зустрівся з художником Олексієм Науменком, він теж з Лубен, 
жив останні роки в Німеччині. Ви повинні знати його, бо він вас знає.

Василь мотнув головою:
- Ні, не знаю я такого. 
«Це що, знову починається?» - пронеслось у голові.
- Та він порадив мені ще раз написати вам, що я й зробив.
- А я, шановний, жодного вашого листа не одержав.
- Так, так. Зрозуміло. Здається, ми вже познайомились. Мені дуже хо-

четься побачити місто. Адже я тут народився, виріс, звідси поїхав вчи-
тися. Тут зустрів своє перше кохання. Боже, як давно це було. Мені зараз 
дев’яносто два роки, а тоді було лише вісімнадцять! А я пам’ятаю всі 
стежки, якими ходив тоді з коханою дівчиною. Василю Івановичу, ви 
зможете нас супроводжувати містом? Бо, може, я вже дещо й забув.

Василь був шокований такою інформацією. Він розгубився, боявся 
якоїсь нової підстави. А Олександр Семенович продовжував:

- Я мріяв про це весь час, відколи став блукачем на чужині. І коли 
Україна стала самостійною, вирішив здійснити свою мрію. 

Він говорив дуже схвильовано і разом з тим піднесено. Василеві 
хотілося вірити йому, але якась пружина запирала його душу. А Ніна 
чомусь повірила в щирість цих людей і навіть співчувала їм. Вона й за-
питала перша, чи мають вони, де оселитися, чи надовго приїхали.

- Днів на три-чотири, бо Міша в мене хлопець зайнятий, а самого мене 
не залишить, бо й з дому боявся одного відпускати. Ми були б раді, якби 
ви дали нам притулок на ці кілька днів. 

Василь насторожився, а Ніна зразу ж погодилась і сказала, де хто буде 
спати. А коли вони залишились наодинці, Василь забурчав:

- Для чого ти це зробила? Хай би йшли в готель. Невистачає нам 
ще цього клопоту.

- Який клопіт? Скільки народу приймали, а то двох людей не прийме-
мо? Хіба ти не бачиш, їм хочеться побути в нашій сім’ї.

- Ой, дивись, люба.
А потім вони обідали у тій же альтанці.
- Як давно я не їв таких смачних справжніх українських страв! Яке тільки 

все смачне! Дома прошу дружину, щоб зварила борщу, а вона не вміє. Зараз 
взагалі в Америці здебільшого напівфабрикати та якісь штучні продукти.
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Життя налагодилося.

Після обіду сиділи в альтанці на свіжому повітрі і гість розповідав, як 
будував православні храми на американській землі. Платили половину 
того, що платили б архітектору з великої фірми або державної устано-
ви. Та він був радий і цьому. Тепер і пенсія мала - п’ятсот доларів, але 
вистачає. Інколи й зараз щось підзаробить. За все життя вдалося дещо й 
скласти про всяк випадок. А Міша живе добре. У нього заробітна плата 
десять тисяч доларів. І дім свій, і машина, і все, що йому треба, у нього є. 

Потім зайшли в хату, подивилися роботи Василя, що висіли на стінах.
- Яка краса! Якби ви жили в Америці, були б мільйонером! Та й тут, 

як я бачу, вам непогано живеться. У вас гарний будинок. Невеликий, але 
дуже зручний. Чудова майстерня. У мене менша. Зате бібліотека у мене 
в кілька разів більша і комп’ютер є. Але таких чудових картин немає.

Наступного дня Василь, Ніна і гості поїхали оглядати Лубни. Зви-
чайно, Олександр Семенович міста не пізнав. Тільки коли Василь 
розповідав, що тут чи там було в довоєнні часи, він щось пригадував. 
А потім поїхали на Садову, де як він розповідав, мав бути будинок 
його батьків, десь поряд з базаром. Їхали вулицею повільно, але гість 
так і не розгледів свого дворища.

Пізніше, проаналізувавши все, Ніна подумала, що їхнє дворище 
було друге від вулиці Слинька до Кам’яно-Потоцької. Але будино-
чок обклали цеглою і, звичайно, він не зміг нічого пізнати, бо ні 
огорожі, ні дерев біля нього не було.

А ось на Лисій горі гість орієнтувався добре. Пам’ятав, навіть, де алея 
любові. Назарець хотів сфотографувати всю посульську панораму, але 
Василь порадив йому сховати кіноапарат і не робити цього: мало чого 
може трапитися на митниці? Потім той дуже шкодував, що послухав 
Семенюту. А Василь боявся нових неприємностей, бо зрозумів, що тоді 
шукали в нього вдома. Зрозумів, чому він не одержав жодного листа від 
Олександра Семеновича, чому його допитувалися, чи є в нього родичі за 
кордоном, чи друзі, чи є там його роботи.

Тим часом син Василя Андрій розійшовся з першою дружиною і поїхав 
до Саратова. Там одружився з молодою дівчиною Тетяною, а зараз жив з 
нею і працював в Лубнах. Жили вони разом з батьками.

Якось ввечері приїхали в гості Сашко з Наташею. Анютка була в діда і 
баби. Андрій і Таня були дома і вони всі разом з гостями з Америки сіли за 
стіл. Ніна приготувала багато чого смачного, бо їдоків було чимало. Хлопці 
закупили спиртного. Молоді швидко знайшли теми для розмов і сиділи да-
леко за північ. Міша спочатку відмовлявся пити, а потім так наклюкався, 
що наступного дня не пам’ятав, як і коли добрався до свого ліжка.
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Після вечері Ніна попросила, щоб дівчата занесли посуд зі столу на 
кухню, аби коти там не товклися, і пішла спати. Василь і Олександр 
Семенович деякий час ще погомоніли в залі біля телевізорі та й самі по-
вкладалися спати.       

А в неділю американці і Ніна пішли на базар. Дорогою Міша за-
йшов у банк, поміняв гроші. Ніні здалося, що вони дуже скупі, бо 
шукали маленькі яблучка та ще й червиві, купили два невеличких 
кавунчика. Ніна ж по своїй щедрості купила м’яса, молока, домаш-
нього сиру, сметани. Набрала різних овочів. Олександр Семенович 
на кожному кроці дивувався дешевизні на лубенському базарі, а для 
Ніни все було ніби й дорого.

Гості допомогли Ніні нести всі покупки. А коли їли вареники з 
сиром, пили парене, хай і в духовці, а не в печі, молоко – їхньому 
захопленню не було меж.

Олександр Семенович хотів зустрітися з лубенцями, але Василь не на-
важився це йому організувати. А ще він запропонував Семенюті влаш-
тувати виставку його робіт у Денвері:

- Я зроблю так, що українська діаспора організує і доставку ваших 
робіт, і виставковий зал, все, що треба буде для виставки.

Василь відповів:
- Ні, я поки що не буду робити такої виставки.
- Даремно. Скористуйтесь моєю пропозицією.
- Ні, дякую.
І Василь коротко розповів, що недавно пережив, і вони зрозуміли його, 

але попросили продати їм хоча б по одній роботі. Василь сказав, що не 
продає своїх робіт, а от подарувати може. І подарував Олександрові і 
Міші свої картини. А при від’їзді вони заплатили Ніні за роботи і турбо-
ти п’ятсот доларів.

Пакуючи свої валізи, вони подарували Ніні і Тані парасольки, мабуть, 
дешевших не було. Василеві подарували светр, правда, такий, як у нас у 
секондхенді продаються. Міша подарував Андрієві піджак зі свого плеча. 

Гості показали, які подарунки купили в Борисполі. То були 
маленькі рушнички, вишивані десь у кустарний спосіб. Суто 
українського там було мало. 

В свою чергу, Ніна дістала справжній тканий український рушник, 
який придбала в Полтаві, і подарувала його Міші. А Олександру Семе-
новичу дістався на згадку купон української вишиваної сорочки, який 
теж купила в Полтаві для свого Василя. Ці подарунки мали нагадувати 
гостям з Америки про Україну. 
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Життя налагодилося.

Тоді Олександр Назарець дістав альбом «Алексей Асауленко» і пода-
рував його Василеві. В альбомі є дарчий підпис укладача і автора перед-
мови цього альбому – каталогу Раєвського.

Назарець розповів, що був знайомий з самим Олексієм Асауленком, 
що той дуже часто згадував Лубни, а коли побачив роботи Семенюти, 
пригадав і його ще зовсім юним, майже хлопчиком.

- А ви його, бачте, не пам’ятаєте, - не то з докором, не то із співчуттям 
сказав Олександр Семенович. 

Та Василь пам’ятав його все життя. Це ж перший справжній художник, 
котрий ще у ранньому віці зустрівся на його творчому шляху. І ніби бла-
гословив його своїм схвальним словом. Коли переглянув альбом, ледве 
стримав сльози, але тільки сказав:

- Видно, що він з України. Ви гляньте, у нього є роботи, які так пере-
гукуються з моїми.

- А я це зразу помітив, як тільки опинився у вашій майстерні.
- Тут є роботи, ніби написані на тому ж місці, що й мої.
- Так, так. Та й гама кольорів у вас схожа. Шкода, що ви не зможе-

те зустрітись.
- Дасть Бог, може, і зустрінемось. Може й він, як ви, приїде в Лубни.
- Ні. Він уже помер. Шкода, що такий Божий дар працював не на славу 

України, що в Україні його й не знають. А він же так хотів, щоб його 
твори були знані на його Батьківщині. Бачте, які були трагічні часи. Та 
будемо надіятися, що час розставить все по своїх місцях. Дасть Бог, і 
Асауленко буде знаний і в Україні.

Подякувавши за гостинність, Назарці поїхали до Києва. Там у них 
були знайомі, в яких вони переночували і полетіли в Штати.

Кілька років вони переписувалися. Та померла дружина Олександра Семе-
новича і він погас духом, затужив. І ця туга, ця самотність серед чужих людей 
виливалися на папір. Ці листи йшли до Ніни і Василя. Вони підтримували його, 
як могли. Але в 1999 році не стало Василя. Ніна написала Олександрові Семе-
новичу, що і вона залишилась одна, не стало її сивоголового голуба, і душа її 
плаче день і ніч за найріднішою людиною, але відповіді вже не одержала.

Ще за життя діда до Києва приїздила внучка Назарця. Вона передала 
від нього для Ніни сто двадцять доларів і вітання. Кияни якось завезли 
ті гроші Ніні і звістку, що Назарця вже немає. Семенюти звали до себе в 
гості Мішу і його сім’ю, потім Міша звав до себе Андрія, але той теж не 
поїхав і їхні стосунки обірвались.

З роками Семенюті було все важче ходити, боліли ноги, наливались 
і ставали, як колоди. Особливо, коли довго стояв біля мольберту і ма-
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лював. Роботи в школі не залишав майже до останнього, хоча з кожним 
роком йому було все важче і важче ходити. А скільки часу довелося про-
вести в лікарні: то інсульт, то передінфарктний стан, то інфаркт – і все це 
наслідки тієї нервової напруги, яка тривала більше десяти років.

Але незважаючи ні на що, Семенюта жив і працював. Працював за-
ради дітей, заради мистецтва. Він не міг проходити спокійно і дивитись, 
як рушиться перлина української архітектури – будинок архітектора Дя-
ченка. Він іде до голови міськради І.С. Коломійця з пропозицією пере-
дати цей будинок для художньої школи. Свою ініціативу він виклав у 
доповідній записці і подав голові. Вказав і на джерела фінансування 
реставрації цієї споруди.

І.С. Коломієць ніби погодився і навіть обіцяв виділити з міського бюд-
жету кошти на проект реставрації.

Окрилені надією, брати Василь і Володимир Семенюти, художник і 
архітектор, їдуть у Київ. Знаходять племінника Дяченка, теж архітектора, 
викладача будівельного інституту Чапелика і домовляються, що він зі 
своєю групою студентів візьмуться за проектування всіх реставраційних 
робіт будинку. З великою надією брати поверталися в Лубни. Але тут 
почались незадоволення з боку відділу народної освіти. Будинок руйну-
вався з кожним днем. Ідея Семенюти зависла в повітрі.

Та він знаходив розраду в своїх учнях. Скільком з них відкрив дорогу у 
світ мистецтва. Скільком допоміг знайти своє місце в житті. Щоб там на 
нього не плескали злі язики, а авторитет Василя від цього не зменшився. 
До нього приходили за порадою, до нього прислухалися. Часто зверта-
лися за консультаціями з питань оформлення музеїв і музейних кімнат.

Навіть з Москви Василь Маліков, уродженець Лубен, у листах просив 
його порад, а потім розповідав, як вони на громадських засадах будують 
музеї ополченців Москви. кілька разів зустрічався з Семенютою, при-
возив ескізи експозицій.

А Ніна потрапила в лікарню з серцевим нападом. Їй теж не минулися всі 
переживання. Василь дав телеграму синові, той жив тоді зі своєю сім’єю 
у Хмельницькому. Андрій приїхав провідати матір. Довго бути в Лубнах 
він не міг, бо в Хмельницькому на нього чекала робота. Син повертався в 
Хмельницький саму в ту страшну ніч, коли рвонув Чорнобиль. 

Вранці, коли Ніна почула, що зірвалась атомна станція, вона ще не 
знала, де саме той клятий Чорнобиль, і подумала, що це під Хмель-
ницьким. Вона не знаходила собі місця: чому саме цієї ночі її син 
поїхав у те страшне пекло, як їх звідти забрати. А коли прийшов 
Василь, перш за все запитала:
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Життя налагодилося.

- Де знаходиться Чорнобиль? 
Він теж не знав. Не знали цього і в лікарні.
Тільки після обіду Ніна трохи заспокоїлась, бо по телевізору почула, 

що це Київська область. Але і після цього впевненості, що це не загрожує 
її дітям, не було. Вона ще не знала, що таке цей Чорнобиль. Тільки 
відчувала, що гряде щось страшне. Ніна просилася додому, їй здавалося, 
що вдома вона захистить і донечку, і свого коханого від радіації чи ще 
якої небезпеки. Як це зробити, вона не знала, але хотіла бути з ними. Та 
її не виписували. Тут, у лікарні, вона почула, що прибувають  опромінені 
в Чорнобилі люди, що в Лубнах іде мобілізація медиків, молодих людей 
для ліквідації наслідків аварії. Всюди говорили лише про це.

Але життя продовжувалося.
Настав і останній дзвінок того року в школі. Після нього до Ніни 

Семенівни прийшов весь її клас. Вони були такі гарні, красиві, 
переповнені радістю і щастям. А над ними – Чорнобиль. До горла в Ніни 
підступив клубок, який не давав їй дихати.

Та молодість є молодість. Діти сміялися, розповідали, як закінчили на-
вчальний рік, як пройшов останній дзвінок. З них життєдайним джере-
лом била енергія. Школярі дарували своєму класному курівникові квіти, 
а їй здавалося, що вони дарують їй свою кипучу енергію, тепло своїх 
сердець. Їхній прихід був для неї бальзамом віри в те, що все буде до-
бре в цьому світі, якщо є такі хороші діти. Вона кожного з них обняла і 
поцілувала – не було тут для неї ні відмінників, ні порушників дисципліни, 
а були діти, яких вона любила. Тоді все відділення кардіології зависло на 
вікнах – надто красивою була ця зустріч учителя та її вихованців, надто 
красивими були в своєму вбранні діти.

Чи то ця зустріч, чи таки ліки подіяли на її серце, але вона почала 
почувати себе краще, а невдовзі Ніну Семенівну виписали додому. Ва-
силь був дуже радий, що його кохана видужала. Він прагнув захистити її 
від усього лихого, прагнув допомагати. Та не встигла Ніна адаптуватись 
до домашніх умов після місячного перебування в лікарні, як телефонує 
Іван Солдатенко і просить прийняти його дітей – подалі від Києва. Зараз 
вони були десь чи то в Росії, чи то в Чехословаччині, а затим їм треба не-
гайно покинути Київ. Приїхали його донька Олена з сином Іванком і син 
Івана Миколайовича, теж Іван, а ще за день чи два приїхав і їхній зять 
Сергій. В дім Семенют вселилося четверо людей. Жили і харчувалися 
разом, бо київська їжа для споживання не годилася.

Невдовзі Олена просить знайти для них в якомусь селі хату, щоб діти 
могли пити свіже молоко. Василь поїхав у Березоточу, куди він посилав 
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багатьох художників, що приїздили на Лубенщину відпочити і помалю-
вати, але зараз там ніхто не хотів приймати біженців з Києва. Поїхав у 
Червонобережжя – та ж історія. І тільки в Халепцях знайшов порожню 
хату, придатну для житла.

Хата стояла на пагорку, в дворі був сарай і колодязь. Олені сподоба-
лось. Василь Іванович найняв жінку, яка вибілила хату, привіз їм з Лубен 
холодильник, всі їхні речі, зрештою, і їх самих. Знайшов і сусідку з коро-
вою, що погодилася продавати молоко. Домовився з головою колгоспу, 
щоб виписали їм курей, яєць і всього, щоб їм було чим харчуватись. Че-
рез день-два провідував, привозив з Лубен те чи інше. Та якось Олена 
висловилась, що їх гречаною кашею до голоду довели, хоча їли вони те 
ж, що й сім’я Семенют, бо разом сідали за стіл. Звичайно, в Семенют 
не було таких можливостей, як у Солдатенків, і харчувалися вони дуже 
скромно. Та ще й Ніна тільки-но з лікарні, тож стояти цілими днями біля 
плити не могла. А тут ще треба було забрати з вокзалу і привезти до них 
у село батьків Сергія. Василь Іванович не зміг. Хоча вони спокійно мог-
ли взяти таксі і доїхати самостійно – не хворі ж і не малі діти.

- Як оббивати пороги і просити батька виручити вас із халепи, то 
ви все могли, а як зустріти і привезти до нас батьків, то ви не змог-
ли, - сказала Олена.

Нарешті Василь зрозумів, що його просто використовували. Що не 
було ніякої дружби. Він же справді не міг їх зустріти. Його знову на-
крила чорнота. Поки він дарував картини, поки виконував всі їхні за-
баганки, не лише в цей скрутний час, а й раніше, Василь Іванович був 
потрібний і йому обіцяли допомогу. Обіцяли.

А то Тамара Корніївна якось напряму висловилась:
- Хто ви насправді є? Середньої руки інтелігент. Ви, як наші свати, як 

Володимир Кирилович – люди, які ніколи не будуть елітою. 
Мовляв, вам з ними рівнятись нічого. Вона так і сказала:
- Такі, як ви - це люди другого (!) сорту.
Вона тільки що не сказала, що ці люди повинні, просто зобов’язані 

обслуговувати таких, як вони. А те, що ці люди талановиті, чим Бог 
обділив їх самих, вона й не помітила, що Малик був надзвичайно ерудо-
ваною людиною, вона теж не помітила, бо це люди не їхнього оточення.

Після цього довіра до таких людей у Семенют була підірвана остаточно. 
Василь обмежив коло свого спілкування. Найнадійнішим другом для ньо-
го була і залишилася Ніна: з нею він ділив все. Незамінним для нього був 
і брат Володя, з яким він і губився, але якого дуже любив. І якби вони не 
посварились - обов’язково помиряться, бо жити один без одного не могли.
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До останніх днів вважав найбільш чесним і самовідданим своїм 
другом Володимира Кириловича, до якого, не соромлячись, завжди 
йшов за порадою, як до мудрої людини. І коли той помер, в душі Ва-
силя стало порожньо – останнього друга втратив. Прощаючись з ним 
на кладовищі, сказав:

- Чекай мене, друже, я скоро прийду до тебе.
А наступного дня пішов і замовив собі місце поруч з Володимиром 

Кириловичем.
Здоров’я Василя підірвалось остаточно. Воно й так було дуже слабке. 

Його мучила задишка, високий тиск і біль в ногах. Почав швидко на-
бирати вагу. Але роботи в школі не залишав, хоча й працювати там було 
незатишно. Єдине, що тримало його там, були діти, яким віддав сорок 
років свого життя, навчаючи покоління за поколінням юних митців, фор-
муючи їхні особистості і спрямовуючи їхні устремління, їхній талант. 
Дуже багато його учнів стали відомими художниками, скульпторами, ми-
стецтвознавцями, реставраторами, архітекторами, мультиплікаторами, 
дизайнерами. Стали заслуженими діячами мистецтв, лауреатами дер-
жавним премій, лауреатами Шевченківської премії.

Багато його учнів, приїжджаючи уже до вдови Василя Івановича, го-
ворили, що інститут їм не дав того, що дав свого часу Семенюта, що він 
був і залишається для них прикладом служіння мистецтву, людяності, 
щирості. Прикладом відданості своїй справі.

Ентузіазму, нових ідей в нього було ще й тоді багато. Якби його на 
десять років не загальмували переслідування, багато створив би цей 
чоловік. Якщо навіть у ці роки він мріяв зробити нову художню школу – 
дитячу академію з різними напрямками навчання: художнім, музичним, 
вокальним, хореографічним, театральним, і зробив би, та не встиг. Бага-
то мрій не встиг втілити в життя. Але одну з них таки встиг!
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Василь Семенюта – художник, на полотнах якого природа і люди 
благословенної землі Полтавської. Сотні творів оспівали її красу, її Божу 
благодать. Тут і тихий плин її річок, і краса весняних лугів, і золото 
хлібів, і любимиця верба, що купає свої зелені коси в сивих водах наших 
рік, і квітуча конюшина, і грозове небо, і дорога до Василя Симоненка, і 
стежина від рідної хати, що веде в безкраї світи.

Василь добре знав історію рідного краю, знав, скільки відомих людей 
ця земля породила і дала їм своє благословення. І він задумав створити 
цілий цикл творів, призначений саме видатним людям рідної землі.

Багато малював на батьківщині Симоненка: тут і луги квітують, і 
стадо корів, і дорога до його села, до його хати, тут і хата, де май-
бутнього поета України колисала мати і тугу свого серця, і радість 
його переливала в душу сина.

Їздив він і місцями, де свого часу бував Тарас Шевченко. 
А то одного разу говорить Ніні:
- Знаєш, непогано було б поїхати землею Полтавською, побувати в тих 

місцях, звідки в світ широкий вийшли наші відомі земляки. Давай поїдемо.
- Давай. А ти зможеш сам так довго вести машину? 
- А ми почнемо не здалеку. Давай завтра ж і завітаємо в Біївці.
Вони під’їхали до хати, яку він уже кілька разів малював. Походили 

садибою, грядками вийшли на луг, що починався зразу ж за горо-
дом. Але вибагливе око художника так ні на чому й не зупинилося. 
Думали, так ні з чим і додому повернуться. Зупинилися на виїзді з 
села напитися води з криниці, з якої ще Михайло Коцюбинський пив 
воду, коли приїздив сюди на ярмарок. Сіли тут же біля криниці по-
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Створення полтавської колиски

дихати повітрям – і раптом сонце так незвичайно освітило дорогу, що 
спускалась у Біївці, і все навколо заграло чудовою симфонією фарб. 
Василь тут же відкрив етюдник і почав малювати, блискавично нано-
сячи мазки на полотно – треба було схопити бачене. Картина вийшла 
динамічною, залитою променями сонця з-за темної хмари. На лузі 
паслися корови, які також потрапили на полотно.

Неподалік хлопці років по двадцять п’ять у річечці, яку й помітити 
важко було з дороги, ловили рибу. Раптом упали перші краплини дощу, 
і ті чарівні проміні сонця, що запалили всю місцину, зникли, та все ж 
встигли відбитись на картині художника… Рибалки швидко зібрали свої 
пожитки і підішли до цих чуднуватих людей, що стояли під величезною 
парасолькою, якої вони ніколи не бачили. Хлопці зупинились і незважа-
ючи на дощ, розглядали картину і зиркали на дорогу, яку зараз заливав 
дощ, а кілька хвилин тому вона було точно такою, як на цій картині.

- На цих луках все дитинство нашого Василя пройшло. Тут він, як оце й ми, 
ловив рибу, пас корів, мок під дощем, - поділився думками один з хлопців.

Дощ не вщухав. Хлопці кинули в целофановий пакет кілька рибин, що 
ще били своїми хвостами, і подали художнику:

- Це вам на згадку про цей дощ, про нашу незвичайну зустріч, - а самі 
швидко подалися до села. 

Василь, склавши все в машину, поїхав з Ніною в Лубни. Та тільки 
піднялися на гору, як дощ пішов стіною, не видно стало й світу Бо-
жого. Василь зупинив машину. Здавалося, що вся вода з хмари ри-
нула саме на їхню машину. За склом була суцільна вода і там було 
дуже незатишно. А в машині ще був той сонячний настрій, і у Васи-
ля з’явилося бажання податись у мандрівку якнайшвидше, тож він 
поділився своїми думками-мріями з дружиною:

- Хочу змалювати ті місця, що дали силу і крила для лету Марусі 
Чурай, Григорію Сковороді, Івану Котляревському, Панасу Мирному, 
Леоніду Глібову, Миколі Лисенку, Остапу Вишні, Володимиру Верме-
ничу, Олесю Гончару, братам Майбородам, Олександру Білашу, Борису 
Олійнику, Павлу Загребельному. 

Так хочеться, щоб ті пороги, де ступали їхні ноги, перші їхні стежини, 
річечки і ріки, з яких набиралися сили і снаги наші великі достойники, 
що творили і творять українську культуру, відбилися на моїх полотнах.

- Ти так пафосно говориш, ніби агітуєш мене саму малювати. Але 
ж я не вмію.

- Тобі і вміти не треба. Ти тільки поїдь зі мною. З тобою у мене ви-
стачить духу здійснити все задумане.
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І наприкінці липня 1996 року Василь і Ніна мчать мостом над Сулою, 
що з глибини сивих віків несе свої води до Дніпра-Славути попід самими 
Лубнами. Машина мчить на Хорол, а далі на Семенівку, а звідти в село 
Гриньки, на батьківщину Миколи Лисенка, який з’явився на музичному 
обрії України наприкінці шістдесятих років дев’ятнадцятого століття. І 
вперше наважився озвучити свій геніальний «Заповіт» на слова Шев-
ченка. Композитор залишив по собі багато музичних творів, що лягли в 
основу нашої національної музичної культури.

Під’їхали до сільради. Їм запропонували оглянути тут же при сільраді 
музей-кімнату Миколи Лисенка, а потім секретар сільради перевела їх 
через дорогу, де стояв скромний пам’ятник композитору. Коли Василь 
спитав про подвір’я, де народився Микола Віталійович, жінка відповіла:

- Не збереглося.
- А де ж місце, де їхня хата стояла?
- Не знаю.
Семенюти поговорили з місцевими мешканцями про цього генія 

української музики. Дехто й не чув про такого. Старі люди ще пам’ятали 
Лисенків, але нічого розповісти про них не могли. 

- А їхнє дворище?
- Його просто стерли з лиця землі, щоб наші діти й не знали, де воно 

було, щоб і не пам’ятали, що Микола Лисенко з нашого села, - буркнув 
ще кремезний чоловік з сивою-сивою головою.

Семенюти виїхали з села, бо тут не було чого малювати. Вже за се-
лом Василь намалював чудовий етюд «Скошено», де досить лаконічно 
у деталях передав об’ємну і чудову пору після збору урожаю з хлібного 
поля, коли ще сонце пречудово зігріває землю, а в полі лише копички 
обмолоченої соломи яскравим сонячним світлом відбивають те теп-
ло. Під однією такою копичкою вони перекусили, попили гарячого 
чаю з термосу і поїхали на хутір Пелехівщина, де побачили світ відомі 
українські композитори Платон і Георгій Майбороди.

Їдуть якоюсь глухоманню. Ніде нікого, щоб хоча запитати, чи правильно 
вони їдуть. Аж ось на польовій дорозі назустріч їде якійсь велосипедист.

- Скажіть, добродію, ця дорога доведе нас до Пелехівщини?
- Їдьте, нікуди не звертаючи, то якраз на хутір і приїдете.
Знайшли дворище Майбородів. Побачили в глибині його довгий одно-

поверховий будинок, до якого вела широка стежка, обабіч якої росли 
високі дерева. Зайшли в будинок – в обличчя вдарив сморід і цвіль. Ніби 
з усіх його щілин до них повиповзали діти. Замурзані, обідрані – гірші 
від циган. Обступили незнайомців і їхні голодні оченята втулились в об-
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личчя цих жінки і чоловіка. Вони нічого не говорили, тільки дивилися. 
Ніна метнулась до машини і принесла їм цукерки і пряники, які там були. 
Тепер старшенька дівчинка розповіла, що вони тут живуть з мамою, бо 
у них немає дому. Це була колись школа, а зараз її закрили і віддали їм 
жити. Вона показала, де саме вони живуть: на підлозі лежало щось схоже 
на матраци і валялися порвані ковдри. Дітей тут жило аж дванадцятеро. 
Старший брат працював десь у колгоспі, але спати приходив сюди.

Коли жінка з чоловіком відійшли від них, діти було ринулися за ними, 
але старша дівчинка повернула їх усіх у дім.

Невдовзі з’явилася і їхня мати. Не скажеш, що вона з того кубла злидо-
ти - пристойно одягнена, нафарбована. Підійшла до незнайомих у надії, 
що це з’явилися люди, які влаштують її долю і долю її дітей. Почала 
розповідати, як їй скрутно живеться, що в селі на неї ніхто ніякої уваги 
не звертає. Колись з області обіцяли допомогти хоча б з квартирою. Та 
коли довідалась, що ці люди просто художники, буркнула:

- І чого б ото я голову морочила? 
Потім їм розповіли, що то мати – «потаскушка», всі діти від різних 

чоловіків. У селі шила в мішку не втаїш.
А від хати Майбородів залишився один фундамент, а від дворища і 

розкішного колись саду – стара груша, яка, можливо, і пам’ятає їхні го-
лоси. Василь з дружиною походили по тому моріжку, де босими ноже-
нятами бігали ці хлоп’ята, і Василь став малювати куточок вулиці, куди 
виходило їхнє дворище. Ніна в тіні величезного горіха почала готувати 
обід. Підійшло до них біляве дівчатко, подивилося, що роблять тут ці 
дивакуваті тьотя і дядя і побігло. І привело дитя дідуся – і пішла розмова 
про життя-буття. Дід повідав, що в селі, вірніше, на хуторі, живе родич 
Майбородів. Коли вони приїздять, завжди зупиняються в нього.

У Ніни вже була готова юшка, коли біля них з’явився «родич». Це був 
як раз той велосипедист, якого вони зустріли на курній польовій дорозі, 
- красивий такий вусань. Щоправда, він виявився зовсім не родич 
Майбородів, а однокласник Георгія. Та він дуже добре знав усю родину 
і потім багато розповів про братів, а зараз Ніна запросила його відвідати 
їхньої юшки, він радо погодився. По обіді Василь посадив його на 
каністру і за півгодини накидав його портрет. Портрет був дуже схожий 
з оригіналом, особливо чорно-білі вуса. До них підійшов і той дідусь з 
дівчинкою. Він приніс і подарував Ніні для приготування таких обідів на 
природі невеликі металеві рогачі і перекладину, на яку чіпляють казанок.

Поговорили, посміялися. І Дмитро Діброва, як звали цього симпатич-
ного вусаня, запросив їх до себе переночувати.
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Його дворище було поруч з кладовищем, яке здавалось густим лісом – 
там все заросло деревами і могил з вулиці не було видно.

Хатина Діброви була невеличка: сіни, кухня, вона ж і прихожа, і 
світлиця аж на четверо вікон. На стінах висіли великі фотографії і Пла-
тона, і Георгія, і Дмитра разом з ними і окремо. Вразило єдине багатство 
цієї оселі – книжки, а всі меблі були дуже примітивно зроблені самим 
господарем з підручних матеріалів: це ліжко-диван-гардероб, бо зверху 
було диван-ліжко, а під ним ящики, де лежав одяг і білизна. На покуті 
стояв збитий з дощок стіл і кілька саморобних табуреток. Лише книжки 
займали цілу стіну на гарних полицях під склом.

Жив Дмитро сам. Після оглядин оселі, господар накрив стіл під роз-
логою яблунею за хатою. Зразу ж за його городом починалося безкрає 
поле. Невдовзі з-за смужки темного лісу, що бовванів десь за видноко-
лом, зійшов червоний місяць.

Коли місяць піднявся вгору, його срібне сяйво залило все навколо – і білу 
хатину, і садок, і величезне поле. Здавалося, що все навкруги, купаючись, 
тоне в тому сяйві, бо й повітря сріблилося. То була справжня срібна казка. 
Так і з’явилася фантазія художника «Срібний вечір» у різних варіаціях.

А вечір і правда був казково-срібний. Зі степу линула чарівна мелодія різних 
цикад, з боку кладовища тихо шумів ліс, над головою серед посрібленого ли-
сту виднілись золотаві яблука, які час від часу гупали на землю.

Сиділи під яблунею довго-довго. Дмитро розповідав про шкільні 
роки Майбородів, як вони потім один за одним вилетіли з батьківського 
гнізда, як часто приїздили на хутір. Це правда, що кожного разу зупиня-
лись у мене, бо від їхньої хати, ви ж бачили, що залишилося.

На прохання Семенют дуже коротко розповів про себе. Була сім’я, 
була кохана дружина, а зараз він сам. Чоловік не хотів чогось дого-
ворювати, лише сказав:

- Утік від усього додому і доживаю, як можу, тут віку. Бо там, у місті, 
вже давно згнив би в тюрмі. 

Далі нічого не став говорити. А Семенюти й не допитувалися. Сказав, 
що за освітою він інженер. Любить майструвати, любить музику, любить 
читати. Про що тільки вони не переговорили під цією розлогою яблунею... 

Після півночі у степу з’явилася чоловіча постать. На відстані вона 
здавалася несправжньою, ніби театральною лялькою-маріонеткою, яка 
дуже швидко перетинала поле.

- Бачите, діждалися ночі і йдуть по здобич. Йдуть щось поцупити з поля.
Посиділи ще якийсь час, вслухуючись у срібну симфонію літньої ночі. 

Василь так і залишився під яблунею, а Ніна пішла спати в хату, де госпо-
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дар поставив їй розкладачку, дав чисту постіль, а сам уклався на своєму 
ліжку. Двері не зачинялися. Під ранок потягло прохолодою і Ніна на-
тягла на себе ковдру, яку дав їй Дмитро. Василя під ранок теж зморив 
сон – він поспав кілька годин у машині. Вранці поснідали і – в дорогу! 
Але далеко не заїхали – почали димити шини. Василь повернувся до 
Діброви, який ще стояв на вулиці і гомонів із сусідами.

- Ви щось забули? – підійшов до машини.
- Нічого не забули. Ми горимо.
- Як це - горите?
- Ой! – згадав Василь і вдарив себе по голові, - Я ж не зняв ручник! 

Увечері про всяк випадок поставив машину на ручні гальма та так, теле-
пень, і поїхав!  Який же я телепень!

А Дмитро вже з відром води облив всі шини. Ще раз попрощалися і 
поїхали в Глобинський район у село Борисів до Володимира Верменича. 
Під’їхали до села – перед ними широке дзеркало ставу під вербами.

- Тут, мабуть, багато риби, - мовив Василь.
Дорога йде понад самим ставом, за яким розкинулося і село Борисів.
- Ніно, ти глянь, яка глибінь – озеро аж чорне.
Від ставу віяло прохолодою.
В’їхали в село. Де жили Верменичі, ніхто не знає. Десь жили… А де? 

У сільраді та ж відповідь: дворища їхнього вже давно немає і де воно 
було, поняття не мають. Коли ж довідалися, з якою метою приїхали ці 
люди, порадили поїхати до Козачого ставу: там, за перепадами, любив 
бувати Володимир Верменич.

Так і з’явився етюд «Козачий став» («На батьківщині Верменича»). 
Поки Василь малював, Ніна бродила неглибоким ставом, тож вода в ньо-
му тепла-тепла, ніби дитяча купіль. Скупався й Василь, після чого вони 
сіли пообідати на березі.

А далі шлях на Градизьк – до Білаша!
Запитали при в’їзді в місто, де живе Білаш.
- Їдьте цією дорогою до згорілої школи, а там поряд і його садиба.
Їдуть вони, їдуть, а згорілої школи не видно. Зупиняють машину біля 

гурту молодиць, що біля воріт щось жваво обговорюють.
- Ви не скажете, де садиба Білаша?
- Ви під нею стоїте.
- Як?
- Ото і дворище їхнє.
- А де ж згоріла школа?
Жінки розсміялися.
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- Так то ще при німцях школа тут згоріла.
Жіночка показала кудись у протилежний бік від двору, під яким 

вони зупинилися. Дворище трохи піднімалося над вулицею і до воріт 
треба було піднятись на дві чи три сходинки. Василь підійшов до 
них, постукав, але ніхто не озвався.

- А ви об’їдьте цей двір і з протилежного боку є хвіртка.
Двір Білаша, ніби півострів, піднімався над дорогами кругом них. 

Вони під’їхали до хвіртки з іншого боку. Ніна постукала. До них вийшла 
висока, повновида, дуже симпатична жінка. Вона покликала Олексан-
дра Білаша. Незнайомі назвали себе і мету приїзду. Спочатку Олександр 
Іванович не хотів приймати непрошених гостей, а потім пішов, відкрив 
ті ворота, в які вони стукали і сказав:

- Заїжджайте, але спати будете он там, - і він показав на широке 
ліжко під деревами.

Машина заїхала на подвір’я знаного не лише в Україні композито-
ра. Надворі стояла неймовірна спека та ще й обігрівач у машині якось 
ввімкнувся і Василь не міг його відключити, тож з радістю насолоди-
лися садовою прохолодою, а після душу, який їм запропонували, вони 
просто раювали.

Сад був дуже красивий. Крислаті яблуні опустили віти до самої землі. 
Старезні високі груші вишикувалися від порога до воріт. Їм було стільки ж 
років, як і Олександру. Батько насадив їх тут у пам’ять про його народження.

А липа! Чого тільки варта ця липа! П’ять товстих стовбурів з одного 
кореня! Вона накривала тінню половину подвір’я.

Господарі були заклопотані ремонтом печі, але не забували і про гостей. 
Під вечір прийшли пічники, які гаптували біля їхньої печі. З’явився розчин 
і цегла. Лазили й на горище. Стукали, викидали цеглу, ставили нову, аж рап-
том з вікон повалив дим. Вони запалили ту кляту піч. Диму було повна хата 
– він валом валив з усіх вікон і дверей. Знову хтось поліз на горище.

Та ось якийсь їхній родич приводить чоловіка, який виявився 
справжнім чаклуном – через півгодини дим пішов димарем, а не че-
рез вікна. Всі радісно зітхнули:

- Слава Богу!
Під липою стояв довжелезний стіл, за яким усі і всілися. Де й взявся 

баян – їхній родич добре грав на ньому. І полилися пісні, одна краща 
другої. Співали на два голоси. Було відчутно, що ці люди часто співають 
разом. Далі пішли анекдоти, байки. Сиділи, святкували перемогу над 
димом годин до двох ночі.Дружина Білаша Лариса відійшли з Ніною від 
компанії і розмовляли, як давні подруги. Коли вже всі порозходились, 
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вони прибрали все зі столу і занесли у літню кухню А самі ще довго 
сиділи під липою. Василь і Олександр, як давні друзі, пішли в хату. А 
дві жінки говорили й говорили. Лариса повідала страшну трагедію своєї 
сім’ї: горілка забрала все здоров’я в Олександра.

- І що, нічого не можна зробити?
- Чого ми тільки не робили: і відбирали в нього гроші, і кодували, 

навіть до ліжка цепом приковували. Ой, Ніно, як я з ним намучилася.
- А так і не скажеш. Така приємна людина. Я б навіть сказала – 

чарівна людина.
А про себе подумала: яка ж я вдячна Богу, що Василь у неї зовсім 

непитущий.
- Щаслива ви, Ніно.
Лариса зняла з своєї шиї намисто:
- Візьміть на згадку про цей чудовий вечір. Мені так приємно було з вами 

поговорити. Ніби з сестрою, у якої, слава Богу, все гаразд. Я спостерігала 
за вашим чоловіком і за вами весь цей час і трохи заздрила вам.

Вона наділа на шию Ніни своє намисто:
- Згадуйте інколи.
- Спасибі. А в мене зараз немає чого вам подарувати. Але я думаю, що 

ми бачимось не востаннє. Що, що, а Василеві етюди у вас будуть.
- Мені теж чомусь здається, що ми з вами ще не раз зустрінемося.
Вранці наступного дня Василь уже малював те, що побачив напередодні 

крізь огорожу – стару грушу і ріг будинку. Хай це вже й не та хата, де 
хиталася під стелею липова колиска і мати співала колискову, але ж на 
тому самому місці і тут часто буває композитор, часто живе тут, особли-
во влітку. Жив він тут з дружиною і того літа 1996 року.

Ось уже з’явилися контури малюнку, а згодом сонце і тінь заграли на 
полотні. Олександр Іванович підходив кілька разів. Постоїть, постоїть, 
мотне головою і відійде.

- І як воно у вас виходить, ніби фотографія. Ні, краще. Це так ніби моє 
дворище, тільки чомусь у вас на полотні.

Після обіду Василь закінчив роботу. Ніна весь час була з Ларисою на 
кухні. Про що вони за цей час тільки не переговорили. І молодість зга-
дали, і перше кохання, і як зустріли свої долі.

Після обіду теж засиділися за столом майже до вечора. Розмовляли 
про все. Інколи несподівано перескакували з однієї теми на іншу. Тут 
тобі говорили про красу мистецтва і людської душі і раптом – про 
політику, про бардак у державі. Тільки Олександр Іванович не міг 
заспокоїтись і все дивувався:
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- Це ж треба, в такий складний час, коли нікому нічого не потрібно, 
знаходяться люди, які їздять по рідній землі і роблять таку велику спра-
ву, та ще й з власної ініціативи і за власний рахунок! Як же це треба 
любити свій народ, його історію! Цим ви мене і підкорили, цим ви мені 
і подобаєтеся. Чесно кажучи, не хочеться вас відпускати. Чому доля так 
пізно звела нас? Побудьте ще хоч деньок у нашій сім’ї.

Гостями цього талановитого подружжя Семенюти були недовго, але 
запам’ятали ту зустріч на все життя.

Звичайно, спати їх поклали в окремій кімнаті, а не на вулиці. Було що 
і їсти, і пити. Але особливо запам’ятався вечір другого дня. Їх запро-
сили до великої кімнати в сучасному українського стилі, де посередині 
стояв невеликий рояль, на стінах висіли афіші Білаша і Лариси Оста-
пенко, народної артистки України, дружини Олександра. На роялі лежа-
ли стопки книжок і ноти. Стопки книжок – то збірки поезії Олександра 
Івановича, кілька з них він подарував Семенютам з теплими підписами. 

Олександр Іванович прочитав кілька своїх поезій, і почав грати. По-
лилися звуки спочатку ніжні, а потім бунтівні, бадьорі, але перевиті 
невловимим смутком. Олександр за роялем помолодів, його обличчя 
ніби сяяло якимось внутрішнім сяйвом, а руки, ніби два крила, літали 
над клавішами. Він не був віртуозним піаністом, але того вечора грав 
з натхненням, як справжній віртуоз. Він зробив перерву в музиці, взяв 
якийсь списаний аркуш паперу і прочитав лист від Дмитра Павличка і 
його «Тугу» - і ця туга заповнила весь дім і їхні душі. Олександр грав 
і співав, а потім, вдаривши по клавішам, зронив у цю напружену тугу:

- Знав, що я не встою перед такою поезією, надсилаючи цього листа 
мені. Знав, що з’явиться ця мелодія. Я й сам не думав, що моє серце за-
тужить в унісон з його серцем, з його поезією.

Музика лунала далеко за північ. Співала і Лариса Іванівна. Який же 
у неї чудовий голос! Здавалося, від його сили дзвенять шибки у вікнах. 
Раптом ударили акорди. І не лише мурашки побігли по спині, а волосся 
«стало дибки» - звучали «Гайдамаки». Звучали фрагменти його опери, 
яку так і не поставили в жодному театрі. Це була драма його життя. Він 
сказав: «Все пішло наперекосяк».

Під час цього імпровізованого концерту, де були поезія і одкровення, 
де лунала класика і народна пісня, між їхніми серцями, серцями чоти-
рьох уже увінчаних сивиною людей, теж була музика – їм і слів не треба 
було, бо сама краса мелодії була їхньою плоттю і кров’ю в ті хвилини.

А ранком, хоча й не хотів Олександр Іванович відпускати нових знай-
омих, вони поїхали до Олеся Гончара, але якось проминули поворот на 
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Сухе і опинилися в селі Озера, звідки було ближче до села Солошене, де 
народився Павло Загребельний, тож вирішили змінити маршрут. 

Люди у Солошеному доброзичливі, привітні. З їх допомогою Семенюти 
швидко знайшли подвір’я, яке шукали. Коли вони зупинились біля ньо-
го, підійшла сусідка і сказала, хто приглядає за хатою. Аж ось з’явилась 
і Лідочка – друга сусідка Загребельних. Це саме її сім’я доглядає за 
дворищем. Вона повела Семенют на подвір’я письменника, відімкнула 
двері, завела в хату, де вони посиділи хвилин п’ять. Посеред хати стояла 
велика піч, але не така, як вони звикли бачити на Лубенщині. У кутку 
над столом висіли ікони, на підлозі лежала чиста ткана доріжка. Але 
відчувалось, що тут ніхто не живе, бо було прохолодно, сиро і якось не-
затишно. У дворі біля самого ганку ріс кущ калини, на якому червоніли 
ягоди, а поряд повз на ганок виноград.

Потім Ліда запросила приїжджих до себе. Їхні подвір’я були поряд. 
Вони й на вулицю не виходили, а перейшли з подвір’я на подвір’я. У 
Ліди подвір’я було красиво впорядковане: охайні рівненькі стежечки, 
колодязь, біля нього чиста вода в низеньких ємностях. І кругом квіти, 
квіти і зелень по всьому подвір’ю. Хоча від спеки все трохи присохло, 
але було видно, що за подвір’ям бездоганно доглядають, що тут люблять 
красу і порядок. 

Вони тримали велике господарство, але слідкували за чистотою 
– ніде не було видно слідів птиці, корів чи свиней. Жили тут люди 
роботящі і дуже добрі. Під вечір Лідин чоловік з сусідом повезли їх до 
старого села, де й народився Павло Загребельний. Те село свого часу 
знесли під затоплення. Тепер на його місці – ліс і Дніпродзержинське 
водосховище. Місця красиві, дуже красиві.

- Ось тут наше дворище було, - згадував сусід. - А неподалік 
сільська церква стояла.

Трохи відійшли і опинилися на дворищі Загребельних, де ще було вид-
но сліди хати, але все заросло молодим чагарником. Та все ж вони вкло-
нились землі, від якої вийшов у широкий світ літератури її син, автор 
відомих історичних романів і повістей Павло Загребельний. Саме тут, 
на цій ось землі, промайнув сріблястий серпанок його дитинства, а за-
раз тут шумить ліс і море, що поглинуло ціле село його дитинства. Зараз 
тут по-своєму красиво – всюди зелень, очерет. Затоки. Протоки. Та люди 
сумують за своїми старими гніздами, за землею, що пішла під воду. Які 
тут були пасовиська! А скільки сіножатей пропало. 

- А те, що тут багато риби, хіба погано?
- Та щось же повинно бути взамін, - сумовито відізвався старий сусіда.
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З цієї землі, з малої батьківщини Загребельного, в майстерню 
художника потрапив куточок подвір’я і хата його батьків з кали-
ною біля ганку в новому селі, і місце, де стояла стара хата, зарос-
ле чагарником і бур’яном. Василь збирався використати ці етюди в 
подальшої творчості, та не встиг.

Сусіди письменника були дуже гостинні. Вони віддали їм на дві 
ночі найкращу кімнату, постелили накрохмалені і відпрасовані про-
стирадла, що в селі рідко хто робить.

Говорили, що їхня хата глинобитна, тільки обкладена цеглою. Та судя-
чи з зовнішнього і внутрішнього вигляду, це була цілком сучасна оселя. 
Такі доглянуті будиночки і чисті подвір’я не часто і в місті зустрінеш.

Чоловік Лідії був на всі руки майстер: у нього і вода з колодя-
зя піднімалася самотоком, і в душовій була холодна і гаряча вода. 
У дворі стояла переобладнана ним з пральної машини крупоруш-
ка. Метрів за п’ятнадцять від порога розбудовані великі просторі 
теплиці. Чого тільки там не росло! Всюди акуратно вимощені 
доріжки. І квіти, квіти, квіти. 

Що у дворі три корови, дві свині, кури, гуси – ви й не помітите! І чо-
мусь ніякого неприємного запаху. Все це відокремлено невисокою ого-
рожею. Але й там, за цією огорожею, Василя вразив порядок.

- Це ж показове дворище. Чого б його не пропагувати по всій 
області, - запропонувала Ніна.

- Знаєш, я під час війни бачив такі дворища в Німеччині, тільки там вони 
набагато менші, а тут соток п’ятдесят – і все доглянуто. Тай самі вони, 
діти, батьки і дід з бабою наче перемиті і одягнені якось по-городському. 
І в домі у них зовсім не так, як у Загребельних – все сучасне.      

А вже частували гостей ці люди найсмачнішим. Ніна і Василь ще 
сплять, а вони вже все приготують і на стіл під грушею поставлять. 
Вже бабуся їх пригощає вранці сама, бо всі інші на роботі, або на 
базарі. До роботи треба ж молоко продати. А ввечері всією сім’єю за 
стіл сіли ще й сусідів запросили.

- Щирі, добросерді люди на нашій благословенній Полтавщині, - 
піднімаючи чарку, сказав Василь. - Спасибі вам за вашу гостинність, за 
щирість і доброту ваших сердець. Лідочко, ви з Лохвиці, а це поряд з 
Лубнами. Може, коли до нас заїдете,  будемо дуже раді.

Він цокнувся з усіма, пригубив горілку і поставив на стіл:
- Приїздіть.
З Солошеного Семенюти перебралися до села Юрки Козельщинського 

району, звідки родом Андрій Головко.
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На місці їхньої хати стоїть сякий-такий обеліск-стела. Краси біля ньо-
го ніякої. А нижче чудовий луг, за селом – Псьол з чистою, як сльоза, во-
дою. Василь після купелі у цій воді став у затінку з етюдником і намалю-
вав етюд «На Пслі», що послужив матеріалом для однойменної картини.

А потім, коли сонце спустилося на захід, знову під’їхали до обеліска-
стели, де було викарбовано, що тут жив Андрій Головко. Василь став і 
намалював стежину, що вела до стели, і в контражурі дерева і кущі перед 
стелою на фоні червоного проміння від сонця, що ось-ось мало схова-
тися за обрій. «Місце, де була хата Головка» - так назвав він цю роботу.

Нарешті, вони доїхали і до Сухого, де пройшли дитячі роки Олеся Гон-
чара. Знайшли його однокласника. Високий, старий чоловік запросив 
їх до хати, де на ліжку сиділа хвора його дружина. Ніна зміряла їй тиск 
(апарат і ліки завжди були з ними – Василь страждав гіпертонією), за-
лишила кілька таблеток і порадила невідкладно звернутися до лікаря.

У хаті в святому кутку була велика і дуже красива ікона святої 
Варвари, яка тільки й прикрашала цю стару, як і її господарі, хату. 
Дід розповів, як вони з Олесем разом росли, ходили до школи, беш-
кетували. Показав шкільні фотографії, на яких і Олесь є. А потім 
показав, де їхня хата стоїть. З неї і вийшов речник нашого народу 
Олесь Терентійович Гончар.

Хата облуплена, стріха обвисла, задня стіна хати вже завалилася. Стоїть 
на узвишші сирота сиротою – і все село виглядає таким же старим, закину-
тим, нікому непотрібним. Здавалося, що й люди в ньому нікому не потрібні 
– доживають собі віку. Дороги розбиті, горбаті, з великими баюрами.

Через дорогу, навскіс від хати Гончара – колодязь. Біля нього зеленіло 
деревце, а під’їхати до колодязя – немає дороги, все розбите. Як тут і люди 
ходять? Та саме тут і приліпився Василь малювати цю облуплену хатину.

- Може, хоч у мене на картині збережеться, бо вона через рік-два рух-
не, - зробив висновок Василь, обійшовши її навколо. - Грядки біля хати 
хтось виорав, а саму її ніхто не доглядає. Кому вона потрібна, якщо 
хазяїни її залишили?

А за колодязем, зразу ж за плечима художника, тягнулися безкрайні 
луки, звідки у дитинстві не раз повертався купаний ранковими росами 
Олесь. Василеві так хотілося пройтись тими травами, але час підганяв: 
треба було того ж дня добратися до Зачепилівки, звідки родом Борис 
Олійник, ще один достойник красного письменства. 

У цьому селі люди добре знали поета і шанували його. Семенюти 
швидко знайшли дворище, де свого часу жив Борис. Хата, правда, вже 
Олійникам не належала. Біля двору, на піщаному грунті росло багато по-
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льового безсмертника. Хоча він місцями уже й відцвів, але деякі острівці 
його яскраво жовтіли, радуючи око на фоні засохлої, аж сивої трави.

Люди з двору напоїли їх холодною водою, але до себе не запросили. 
Василь біля воріт розкрив свою велику парасольку і в її затінку почав 
малювати хату-колиску Бориса Ілліча. Ніна сіла в тіні дерева і читала 
Василеві вірші Олійника. Але було так спекотно, що вона довго не ви-
тримала, їй здавалося, що ця спека здатна їй і мозок висушити.

Василя заливав піт, але він малював це гніздечко, з якого, набравшись сил, 
вилетів і заспівав на всю Україну наш полтавський Олійник - про сиву ластівку, 
про красу рідного краю, про обов’язок перед цією землею і її людьми.

Василь теж виконував свій святий обов’язок, він малював їхнє коріння, 
що живило і живить українську культуру, зберігаючи її для народу. Впоряд-
коване, веселе подвір’я на полотні перебралося до майстерні художника.

Із Зачепилівки поїхали до Решетилівки, де провели решту дня у худож-
ника Леоніда Самойловича Товстухи, лауреата Шевченківської премії. 
Разом сходили на річку, яку тут недавно розчистили і розширили. Вода 
була чистою і глибокою. Після страшної спеки всі клітинки тіла раділи 
прохолоді, що несла у собі вода тихоплинної річки. Потім оглянули 
виноградник Леоніда Самойловича, а за столом покуштували й вина з 
цього винограднику. Спати їх відправили на другий поверх майстерні 
художника. Там висіли на стінах гобелени, зроблені Товстухою, різні 
малюнки, картини, а посеред майстерні стояли широкі ліжка, на яких 
подружжя Семенют добре відпочило. А рано вранці Василь з фарбами 
був уже на березі річки і малював. Малював швидко, бо на сьогодні було 
ще заплановано чимало. 

А в цей час Леонід Самойлович привів до авто Василя Івановича свого ро-
дича, механіка. Той оглянув машину, яка по-справжньому «забарахлила», і 
Леонід побоявся відпускати Василя на такій, як він сказав «драчці». Механік 
покопався в машині, підкрутив болти й гайки, замінив якісь деталі новими. 
Машина стала з ходу заводитись, гаряче повітря більше не йшло в салон.

- Тепер можна їхати, - сказав він Ніні. – Ця трудяга здолає ще не 
одну сотню кілометрів, - механік зі знанням справи похлопав по ка-
поту старенької машини.    

А тут з’явився і Семенюта зі свіжим етюдом на згадку про відвідини 
Решетилівки. Після сніданку взяли курс на село Плоске, звідки родом 
Олександр Ковінька, полтавський гуморист.

Об’їхали все село в пошуках його хати. Одні показували, де нібито 
була та хата, інші посилали в протилежний бік. Аж поки не натрапи-
ли на колишнього сусіда Ковіньки. Він і поїхав з ними на місце, де 
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колись під горою в затінку стояла їхня оселя. А зараз місцина заросла 
терном, що зеленів серед вигорілих на сонці пагорбів. Цей куточок 
теж потрапив на полотно Семенюти.

Під час цієї творчої подорожі було багато цікавих зустрічей і пригод, 
інколи пікантно-смішних, інколи  мало не трагічних.

Одного разу Василь поставив машину на узбіччі, не звернувши уваги, 
що воно пологе, а сам перейшов дорогу подивитися, де можна було б 
пообідати. Тим часом машина з Ніною покотилася до урвища. Ніна так 
злякалася, що лише крикнула не своїм голосом:

- Васю!!!
Машина ж уже зависла передніми колесами над урвищем. І тут двері 

відчинилися і Василь різко зупинив її ручним гальмом. Якби машина 
набрала швидкість, а не котилася, Ніна могла б опинитися в урвищі, та 
й Василя могло затягнути. 

Василь відвів машину від прірви і схопив Ніну в обійми: 
- Чому ж ти, рідненька, не підняла ручник?
- Васю, я так злякалася, що нічого не тямила.
Вона вся ще тремтіла.
Поверталися додому п’ятого серпня. Кілометрів за п’ятдесят до Лубен 

розпороло шину навкруги колеса. Василь спробував було за звичкою сам 
замінити те колесо, але в нього не вистачило на це сили. Та Бог послав 
їм допомогу - з протилежної сторони дороги до нього загукали хлопці:

- Почекайте, ми дообідаємо і поставимо вам колесо.
То були молоді офіцери, які на КАМазі перевозили якийсь вантаж. 

Вони підняли «Жигулі» наче пір’їнку, замінили колесо і побажали 
подружжю щасливої дороги, а Василь подарував їм на згадку про 
цю пригоду свій каталог.

- Ми й не здогадувалися, що допомагаємо художнику, - вони листали 
каталог, а потім один з них попросив:

- Якщо у вас є, то дайте і для нашого командира.
- Візьміть, якраз ще один і залишився. 
- Спасибі вам велике.
- Це вам, хлопці, спасибі.
- Раді були допомогти. Щасливої дороги!
- І вам щасливо добратись до своєї частини.
Майже всі роботи, які з’явилися під час цієї подорожі, лягли в ос-

нову персональної виставки художника в Українському фонді куль-
тури, в його золотому залі. Втім, виставка була такою об’ємною, що 
заповнила всі зали фонду.
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На урочистому відкритті «Полтавської колиски», як назвав Василь 
свою виставку, прийшли поети, композитори, співаки, мистецтвознавці, 
критики. Було багато представників полтавського земляцтва в Києві. 
Виставку відкрив Борис Олійник, який дуже тепло привітав автора з 
відкриттям і високо оцінив виставлені тут роботи. Потім поет невиму-
шено підійшов до однієї з робіт і, звертаючись до присутніх, сказав:

- Як же гарно! Так і хочеться лягти під цим стіжком і відпочити або 
хоча б помріяти під таким небом.

А потім Борис Олійник вручив Василеві Семенюті спеціальну нагоро-
ду від Українського фонду культури і грамоту за великий внесок худож-
ника у розвиток вітчизняної культури.

На відкритті виставки виступало багато людей, але хотілося б зупи-
нитися на словах Олександра Білаша, який розповів про першу зустріч 
із Семенютою і своє здивування, що він за власний рахунок і з власної 
ініціативи робить таку прекрасну справу.

- Ми скоро розгубимо всю нашу пам’ять, якщо не буде таких людей, 
як Василь Іванович. Побажаймо йому творчої наснаги і здійснення 
всіх його задумів.         

Тоді ж Семенюта організував і виставку Лубенського клубу 
художників, здається, у Спілці письменників. Навіть роботи при-
везли в Київ однією машиною. Йому хотілося підтримати молодих 
художників, яких сам же і зростив в Лубнах.

У цей час Семенюта організував у Лубнах і відділення Українського 
фонду культури, який почав опікуватись обдарованими дітьми. На конкур-
си в Київ відправили від Лубен молодих музикантів, а потім і художників 
з художньої школи. Хлопчик-скульптор з Лубен став переможцем конкур-
су. Хлопчикові було лише дванадцять років, але він чудово ліпив тварин 
– його пальці самі відчували форму їх тіла, динаміку їхніх рухів.    

До Дня міста Лубенській фонд культури запросив на благодійний 
концерт Діану Петренко, Нілу Крюкову. З ними приїхала і піаністка 
Людмила Марцевич. Кожній з них Василь Іванович подарував 
власні роботи, хоча вони й приїхали дати благодійний концерт, щоб 
підтримати Лубенський фонд культури.

Вечір з Будинку культури перекочував у дім Василя. Концерт продо-
вжився в колі сім’ї: Діана співала, акомпануючи сама собі, а то й Людми-
ла їй акомпанувала. Марцевич зіграла й окремо кілька музичних творів, 
і похвалила звучання піаніно в домі Семенют.

Наступного дня Крюкова поїхала на Київ – у неї хворіла дитина. Діана 
погостила у Семенют ще один день. Згадували свою молодість, коли поряд 
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жили на вулиці Рєпіна. Василь пригадав, що Діана подобалася його брату 
Анатолію. Діана жартома поцікавилася, а чому ж вона не знала про це?

Останньою від них поїхала Людмила. Їй чомусь хотілося побути в колі 
цієї родини. Тут їй здалося, що трохи заспокоїлось її серце від туги за 
сином, який незадовго до того трагічно загинув. А тут саме серед цих 
людей вона відійшла душею. 

Одного дня вони всі разом поїхали до Лисої гори. Побродили лісом і бе-
регом Сули, посиділи на піску. Василь розповідав різні історії, пов’язані 
з Лисою горою, Бродовським лісом, розповідав про художників, які тут 
жили або приїздили сюди малювати.

- З вами так гарно. Вірите, мені і від’їжджати нікуди не хочеться, - при-
зналася Людмила.

- Так у чому справа? Залишайтеся.
- Більше не можу. На мене чекають студенти.
Наступного дня Василь Іванович і її відвіз на вокзал.
У Семенют такі гості були часто. Якось до них завітали Михайло Ткач 

з Людмилою та Ігор Поклад з Жанною. Ігор уже вдруге гостював у Васи-
ля. Йому подобалися твори художника, але він не наважився попросити 
щось собі в подарунок, тільки довго стояв біля картини «Зима».

- Подобається? – побачивши його зацікавленість, спитав Василь.
- Дуже.
- То я вам її подарую. Жанночко, а що подобається вам?
- Ой, мені все подобається, але найбільше запала в душу ось ця, - вона 

показала на картину «Околиці міста».
У Михайла Ткача вже були роботи художника, тож він соромився 

зізнатися, що йому ще подобається, бо Василь Іванович ту роботу 
обов’язково подарує.

- Добре, я усім вам привезу свої роботи в дар. Ні, не ці, а повтори з них, 
бо я вже все роздарував, скоро не буде чого й виставляти.

Друзі погостювали, побажали всього найкращого і поїхали додому, а Ва-
силь став малювати для них повтори. Коли роботи були готові, він поїхав 
у Київ, а звідти разом з Ткачем відправилися на дачу Поклада. Дача була 
десь під Києвом, вони на «Жигулях» мчали вперед, а кілометрів за п’ять-
сім до дачі піднялася буря, та така, що й світу білого не було видно. Вони 
намагалися її випередити, але дощ з градом пригальмували ці перегони.

- От як зустрічає нас Ігор, – з тривогою у голосі, але усміхнений 
занепокоївся Михайло.

Та буря швидко вщухла і вони таки добралися до дачі. Їх зустрів Ігор, 
його дружина і прекрасний червоний пес Реддог.
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Ігор показав свій дім, сауну, похвалився шикарним молодим садом, що 
плавно переходив у ліс.

Під вечір сіли на веранді вечеряти і любувалися красою омитого до-
щем саду. Яблуні підступали до самого дому і їхні верхівки були у сяйві 
електрики і здавались ажурними, а яблука між листям відливали золо-
том і виглядали казковим дивом. 

Жанна посмажила свинину, поставила на стіл помідори, тільки-но 
зірвані з грядки, огірочки, красиву пляшку з вином. А навколо було цар-
ство квітів, трави і дерев у нічному освітленні. 

Михайло взявся доводити Василеві:
- Ось так би намалювати! Гляньте, яке царство краси навколо! Ні, таки при-

рода неперевершений художник! Ви тільки погляньте сюди. Тут у кожному 
куточку чаруюча краса, яка полонить серце і душу. Саме в такі миті і ми, 
ніби відриваючись від грішної землі і людської підлості, стаємо чистішими і 
красивішими, зливаючись з цією красою, очищаємося, як на сповіді…

- Ти правий, Михайле, природа і в прямому, і в переносному розумінні 
очищає і облагороджує нас. 

Сиділи, розмовляли до світанку. Потім Жанна постелила Василеві 
в кабінеті Ігоря біля роялю, а Михайлові у вітальні, тож вони й не-
зчулися, як поснули.

Коли Василь прокинувся, сонце вже піднялося досить високо. Він прислу-
хався – в домі стояла тиша. Вставати першим і піднімати всіх не хотілося. 
Він полежав ще кілька хвилин і чомусь пригадав, як Ігор Поклад та Ми-
хайло Ткач були в його хаті на якесь свято. Ігор тоді грав на піаніно, а всі 
присутні співали «Марічку» на слова Михайла. Хтось ввімкнув  телевізор.

- Для чого? – зауважив Василь, але звідти лунала та ж «Марічка», і 
всі, хто був за столом, ще активніше підхопили пісню уже під аком-
панемент телевізора.

А в домі все так же було тихо. Василь обережно піднявся і вийшов у 
двір, але там теж стояла тиша і Божа благодать – ніхто не ворушився, 
навіть листя на деревах не шолохнулися, тільки спів птахів порушував 
цю тишу. Він пройшовся садом. Сад красивий, але вчорашня вечірня 
казковість зникла.

Невдовзі на крильце вийшла Жанна. А хвилин через двадцять уже всі 
сиділи за столом і снідали.

У гості до Києва Василь майже завжди їхав з картинами - він любив 
дарувати їх людям.

Так, одного разу вони з Ніною поїхали до Леоніда Андрієвського, ко-
лишнього учня Семенюти. Василь знав, що будуть мистецтвознавці, друзі 
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Леоніда Івановича, і прихопив з собою кілька хороших робіт, які там же і 
подарував. Ніна спеціально для цієї зустрічі приготувала величезний торт, 
який Аня-Люся подала на стіл і який хутко зник з великої тарілки.

До Миколи Луківа на двадцятип’ятиріччя його творчої діяльності в 
1998 році Семенюта приїхав з дружиною. Йому було дуже важко їздити 
і ходити, але він хотів привітати побратима по духу. І на урочистому 
зібранні в палаці «Україна» вручив Луківу свою роботу «Квітучі луки». 
Хотів якось пов’язати його прізвище зі своєю картиною - корінь-то 
один! А його милій дружині, котра сиділа в першому ряду, подарував 
«Провесінь на Сулі».

Він тоді й не здогадувався, що це була його остання подорож до Києва. 
Планував поїхати ще раз по землі Полтавській і змалювати всі визначні 
місця, пов’язані з творчістю видатних людей рідного краю. Та встиг по-
бувати лише у Сорочинцах, їздив, як він говорив, до Гоголя, і намалював 
церкву, в якій хрестили Миколу Васильовича.

У школі він уже майже два роки не працював. Малював в основно-
му дома. На мольберті в майстерні стояло велике полотно «Земля 
відпочиває». Глибоко зоране поле. Чорнозем ніби спить. За полем цілий 
ряд скидів соломи, що свідчили про родючість цієї землі. На передньому 
плані одинокий нескошений і неприбраний соняшник з похиленою го-
ловою стоїть в задумі. Йому одиноко і сумно. Сумно за літом, що вже по-
заду. Сумно за сонцем, що золотом освітило скиди соломи, а його майже 
не торкнулося. Ген на обрії синьо-темною смугою стоїть ліс.

Картина перегукувалася з настроєм Василя. Він відчував, що вже 
недовго йому топтати ряст. І сум огортав його серце за цим полем, за 
цими скидами і навіть за одиноким соняхом. Що не всі задумки втілив 
у життя. Ніна часто заставала його у глибокій задумі перед мольбертом, 
а потім він тільки клав мазок на полотно. Все воно виконане в жовтаво-
фіолетових тонах. Незважаючи на те, що на картині похмура осінь і від 
неї ніби віє сумом цієї пори року, в цілому вона відсвічувала якимось 
сяйвом, як і серце автора. І тільки одинокий зламаний соняшник гово-
рив, що літо скінчилося, що землю скоро вкриють сніги. Та скиди со-
ломи, незважаючи на осінній настрій, зберігали тепло сонця і це тепло 
надихало, било життям з картини.

Працювати йому було чим далі важче. Дуже пухли ноги, сильно боліла 
спина, не давав спокою тиск.

- Васю, ти б відпочив. Глянь на свої ноги, - клопоталася дружина.
- На тому світі буду відпочивати, а зараз, Ніночко, треба поспішати. Я 

ще стільки не зробив із задуманого! Наступного літа обов’язково поїдемо 
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малювати нашу Полтавщину. Ти ж глянь – порох у порохівницях ще є. 
Глянь, яку гарну я написав конюшину. А це ж місця, де ходив наш Ско-
ворода – з саквами за плечима. Як добре, що ми з тобою тоді з’їздили до 
нього. Матеріал гарний привезли – от і «Конюшина цвіте». Не соромно 
на будь-яку виставку дати.

Але здоров’я все частіше здавало. Він став частим гостем лікарні, а ме-
дики все частіше бували у нього вдома. Одного разу на виході з лікарні 
зустрів Ванцака:

- Що, Борисе Сидоровичу, прихопило здоров’я?
- Ще й як прихопило…
- Мені теж непереливки, - він глянув на Бориса, який мав вигляд вкрай 

виснаженої і слабої людини.
- Сідай, Борисе, я тебе підвезу.
- Спасибі, не відмовлюся.
Сиділи кілька хвилин мовчки. Що вони пригадували? Про що думали? 

Першим заговорив Борис:
- Завинив я перед  вами, Василю Івановичу.
- Не будемо згадувати. Хай кане в Лету.
- Ні, я завинив. Якби менше слухав наговорів, то все було б добре. Я ж 

вас знав з дитинства, як я міг повірити наплічникам.
- Борисе, прошу тебе, не будемо ворушити минулого. Давай, швидше одужуй.
Оскільки в Лубнах відстані невеликі, більше поговорити вони не 

встигли, а, мабуть, було про що. Це була їхня остання зустріч. Борис 
невдовзі помер від раку. 

Після Полтавської виставки у 1996 році Харківська Спілка художників 
запросила Василя Семенюту влаштувати виставку і в них. Вони 
організували її в Будинку архітектора, де було виставлено більше 
трьохсот робіт художника. Виставка була райдужна, щиро відкрита і 
зацікавила багатьох відвідувачів.

Наталочка і Сашко радо зустріли батька і допомогли йому розміщати 
картини, оформлюючи виставку. У цьому допомагали й студенти 
Харківського художнього інституту. 

Три чи чотири дні Василь і Ніна жили у дочки на квартирі, яку вони 
тоді винаймали у Харкові.

Його радості і щастю не було меж: він гостював у своєї дитини! Тільки 
ось висловити свою радість, сказати про свої почуття до дітей, він не 
умів. Все це було глибоко в його серці.
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Він важко заходив у зиму 1998 року, але не подавав виду. Кріпився. 
Одна Ніна розуміла, як йому йдеться, як важко працювати. Все життя 
він не наважувався намалювати портрет своєї матері і свій власний. А 
то закрився у майстерні і по пам’яті намалював матір. Портрет вийшов 
сухий, не зовсім добре виконаний. Він хотів його знищити, але дружи-
на не дала. Василь відставив його з мольберту незакінченим і вже до 
нього не повернувся. Видно, його охопила безнадія, бо з’явився етюд 
«На кладовищі». Старе закинуте кладовище, з похиленими хрестами. 
Все вкрито снігом. Ніна, коли побачила цей етюд, зрозуміла весь трагізм 
його душі. Він мовчав, але за нього говорили роботи.

Потім знову кілька днів не виходив з майстерні. Навіть спав там. Він 
би й їсти не спускався, якби не Ніна. Кілька днів компонував свій пор-
трет, чого з ним раніше не було. Потім почав його писати. Робота не 
клеїлася. І він знищив її. Але було велике бажання залишити дітям свій 
образ. Він почав малювати новий, але й цей портрет не вдався.

- Ні, Ніночко, я вже підтоптався і як художник, і як людина. Чого мені 
так важко? Ну зовсім не йде цей клятий портрет! І для чого я його затіяв? 
- Він і цю роботу зняв з мольберту і відставив у закуток. – Може, колись 
повернуся. А зараз, подивися, він увесь якось розвалився, ніби купи не 
хоче триматись. І для чого я знищив той портрет, що намалював у роки 
війни? Він був такий хороший. Але це я зрозумів лише зараз.

У сімейному колі відсвяткували сімдесят чотири роки його життя. Со-
нечко пішло на весну і Василеві стало веселіше. Всі його думки кру-
тилися навколо майбутньої подорожі з пензлем рідною Полтавщиною. 
Прикупив фарб, підготував картон.
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Він бадьоро поводить себе в сім’ї. Поїхали посадили грядку в Тер-
нах. Стали готуватися до дня народження Ніни. Він не знав, що їй 
подарувати, Ніна підказала:

- Подаруй мені кущі троянд. Я бачила такі красиві в магазині.
- Поїхали, вибереш, які тобі сподобаються.
І вони поїхали в магазин «Квіти», але троянд там уже не було.
- Ну от. Я залишився без подарунка. Завтра тобі всі будуть щось 

дарувати, а я коханій жінці нічого не придбав у дарунок, - з якимось 
непритаманним йому відчаєм говорив Василь. - Мені й дітям буде 
соромно в очі дивитись.

- Васю, облиш. Троянди ще будуть у продажу і ти мені їх купиш, хіба це 
так важко? Головне, що ти пам’ятаєш, не забув про мій день народження.

- Ну як же я міг би забути?!
- Вище голову, Кабаська!
- Ні, я ще піду гляну на базарі. Може, там є троянди. 
- А я посиджу біля пам’ятника, бо у мене розболілися ноги.
Василь сам пішов на базар, але й там троянд не було. А Ніна сиділа біля 

пам’ятника «Русскому воину» і любувалася своїм чоловіком, коли він пере-
ходив вулицю у білій сорочці, зверху якої був одягнений чорний на ґудзиках 
светр грубої в’язки. Василь розстебнув його і він полами розвівався на вітрі. 
Вітер розвіював і його довге сиве волосся. Він ішов так красиво несучи цю 
білу непокірну голову, що в Ніни від захоплення цією картиною аж сльози 
на очах з’явилися. Ці миті запам’яталися жінці на все її життя. Він набли-
зився до своєї коханої і опустився біля неї на лавку, ніби сивокрилий орел. 

- На базарі теж немає.
- Ну що ж, сьогодні немає, через тиждень будуть, а ні, то восени ку-

пимо, бо у нас уже всі троянди пропали. А ти ж знаєш, як я їй люблю.
- І я так хотів їх тобі сьогодні подарувати і посадити.
У Лубнах почала виходити нова газета «Сузір’я». Її редактор звернув-

ся до Василя Семенюти написати спогади про Лубни, і художник засів 
за письмовий стіл. Не вставав днів три. Ніна кликала його відволіктися, 
перепочити, не перевантажувати себе. А він твердив одне і те ж:

- Я должен це зробити. Хто ще пам’ятає Лубни тридцятих-сорокових 
років так, як я їх пам’ятаю? Уже майже нікого немає в живих. Нехай хоч 
мої спогади залишаться людям на спомин. 

Він чомусь говорив «должен» замість «повинен» або «мушу».
- Нікому нічого ти не должен. Спускайся зі своєї майстерні, 

підемо хоч прогуляємося. Така гарна погода, бо передають, що буде 
погіршення і похолодання.
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- Ніно, я тут не лише пишу, а й домальовую картину – прагну 
урізноманітнити свої заняття. Тільки картина йде щось дуже повільно, - 
говорив він, коли дружина піднялася в майстерню. 

Підійшла до мольберта:
- А й правда, щось сухувате твоє поле. А чому знову поле? І знову осінь?
- Сам не знаю. Думав, створю щось подібне до «Земля відпочиває», але ро-

бота зовсім не йде. І чомусь мені так не хочеться малювати. Сам собі дивуюсь: 
то мене й хлібом не годуй, дай тільки торкнутися пензликами полотна і воно 
саме піде мазок за мазком, а зараз я примушую себе закінчити цю роботу.

- Ну і досить. Треба трохи розім’ятися. 
- Ти права, бо ноги, як колоди. Глянь, як налилися.
Вони спустилися на перший поверх, але далі свого саду нікуди не 

пішли. Піднялися під стару кислицю. Інколи вона в цю пору уквітчана, 
ніби облита молоком, а сьогодні навіть бруньки не розпустились. 
Посиділи на лавці, помилувалися безкрайньою далечиною, опустилися 
до квітучих деревопіонів, вдихнули їх аромат.

- Ніно, я піду допишу матеріал для газети, бо незручно буде, якщо в 
наступний номер не буде чого дати.

Вони зайшли в хату. Це була субота. Василь закінчив писати і гово-
рить, що хоче помитися.

- Васю, ти ж тільки два дні тому мився.
- Я хочу помитися.
- Якщо тобі стане погано, я ж тебе з ванни сама не витягну. Почекай, 

хай хоч хтось з дітей з’явиться вдома. 
- Ну, гаразд, - він ще щось робив у майстерні, а потім зайшов і напо-

легливо говорить:
- Я должен помитися.
- Добре. Я поставлю табуретку в ванну, щоб ти міг сісти, а я тебе ви-

мию, бо інакше я боюся.
Так і зробили. Дружина ніколи так його не вимивала, хіба що спину потре 

коли, а то видерла з голови до п’ят – кожен куточок його тіла, ще й ножиком 
почистила підошви. Допомогла йому вийти з ванни, подала чисту білизну.

- Ой, ріднесенька, я наче на світ народився. Так мені добре…
Трохи відпочив і почав кудись збиратися.
- Я домовився, що мене сьогодні чекатимуть у «Сузір’ї» після п’ятої 

години. Не хвилюйся, я піду потихеньку.
Ніна перечити не стала, хоча їй просто хотілося побути з чоловіком. 

Коли повернувся, у нього піднявся тиск. Викликали швидку допомогу. 
Зробили укол. Тиск почав падати.  
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У неділю вони пішли на службу до храму. Правда, всю службу Ва-
силь відбути не зміг і вони повернулися додому. На вечір знову тиск 
підскочив. Він прийняв ліки. Тиск упав і Василь заснув, але спав дуже 
неспокійно – хропів і часто щось кричав уві сні.      

Ніна кілька разів підходила до нього, але не будила. Просто торкалась 
його тіла і він переставав хропіти.

У понеділок йому стало зовсім погано. Ніна викликала дільничного 
лікаря Олександру Михайлівну Мажуль. Вона завжди приходила до Се-
менют у кінці робочого дня, а то прийшла о другій годині дня. Поміряла 
тиск, послухала серце і викликала швидку:

- Його треба негайно в кардіологію. Негайно. 
Поки чекали швидку допомогу, Василь розповідав Олександрі 

Михайлівні, весь час звертаючись до Ніни за підтримкою, як вони добре 
прожили з дружиною таке довге і водночас таке коротке життя. Понад 
сорок років разом. Як він часто згадує, коли вони були в Карпатах і він 
малював, а Ніна назбирала за цей час для нього цілий капелюх суниць.

- Правда ж, Ніно, ми з тобою дружньо жили, були щасливі? Який я 
вдячний Богові і долі саме за ту стежину, на якій зустрів її, мою кохану.

Ніні чомусь так боляче було чути від нього оте «ми були» - адже 
вони ще є, вони ж ще живуть. Хіба це вперше їх одного від одного 
відправляють до лікарні? А на душі все одно було дуже щемко. А він 
поспішав виговоритися, поспішав повідати бодай ще одному свідку 
про своє щастя з коханою, як вони завжди розуміли одне одного, яка 
чистота оповивала їхні почуття.

Здавалося, він не відчував у ці хвилини ніякого болю в серці – го-
ворив би і говорив би.

Але швидка обірвала цю розповідь-спогади. Дітей вдома не було. Ніна 
поїхала з чоловіком у кардіологію. Відділення було переповнене. Йому 
знайшли місце на першому поверсі у палаті, яку організували в холі. Там 
уже лежало троє чоловіків.

Ніна тиждень прожила з ним поряд у кріслі. 
На вулиці дуже похолодало, а ночі були просто холодні і Ніна про-

сто перемерзала, бо з коридору і дверей, що відчинялися на вулицю, 
весь холод ішов до них. Потім і Ніну поклали поряд, бо вже і їй була 
потрібна лікарська допомога. Вони лежали поруч, а на вихідний день 
Ніна попросила сина побути з батьком, а вона хотіла б хоч одну ніч 
відпочити вдома. 

Рано вранці Ніна пішла змінити сина, бо йому на роботу. Коли вони 
залишились удвох, Василь і говорить:
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- Я ніколи не думав, що у нас такий ніжний і уважний син. Як він 
ніжно умив і підмив мене. Весь час турбувався, чи мені чого не треба, - у 
батька покотилися з очей сльози.

- Ну чого ти? Я ж тобі завжди говорила, що діти у нас хороші, що вони 
люблять тебе. 

- Ти, як завжди, права. Я просто не знав уже дорослих своїх дітей. І 
сам у цьому винен – я ж відгородився від них. Не бажаючи їм робити бо-
ляче, я ніколи не відкривав перед ними свою душу. Все вважав, що вони 
ще малі. Я ж майже не знав і їхнього внутрішнього життя. Сприймав 
тільки те, що на поверхні. Дасть Бог, вийду з лікарні – все буде інакше.

- То не ти від них відгородився, то кляте життя відгородило тебе від 
дітей. Та що я говорю? Діти завжди були з тобою! І вони добре розуміли, 
в які обставини ти потрапив. А ти не хотів їм завдавати зайвого клопоту. 
Вони й це добре розуміють.

- Може, й так.
А після обіду прийшли до батька Андрій і Таня. Василь аж піднявся їм 

назустріч. Вони нахилились і поцілували його. Коли до нього нахилила-
ся невістка, він їй тихо сказав:

- Танечко, мир? Забудемо всі образи. Ну то як, мир?
- Мир, мир. Я не пам’ятаю ніяких образ, - хоча один Бог знає, що було 

у неї на душі.
- От і добре, люба моя дитино. От і гаразд.
Бо вони якось посварилися. Таня прийшла з роботи і сіла в крісло 

перед телевізором, тут сидів і Василь Іванович. Вона підняла ноги 
і обперла їх об камін. Батько зробив їй зауваження. Вона не зреагу-
вала. І почалася сварка. Батько сказав їй зовсім непотрібні слова, а 
вона відповіла:

- Не хаміть мені.
- Так я - хам? 
І вони замовкли і довго не розмовляли, а при крайній потребі гово-

рили крізь зуби. То ж зараз Василь був дуже радий, що помирився з 
невісткою. Його так мучила ця лайка між ними. І коли діти пішли, він з 
радістю зауважив:

- Ніночко, нарешті я скинув з себе тягар, що так гнітив мою душу. І 
перший запропонував Танечці мир, щоб вона не думала, що я якийсь 
негідник. Вони ж мої діти.

Андрій розповів батькові, що в школу приходив Юра Бедрик і 
приніс батькові свою збірку поезії, а він забув її зі школи прихопити. 
Завтра обов’язково принесе.
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- А чого ж Юра не прийшов до мене? – запитав батько.
- Він поспішав на вокзал, а до приходу в школу не знав, що ти в лікарні.
Наступного дня Андрій приніс збірку з дарчим написом і найкращи-

ми побажаннями, але збірка називалась «Свято небуття». Обкладинка її 
була вся в чорних ангелах.

- Ясно, - мовив Василь, міркуючи про щось своє, а потім, ніби спохва-
тився: - Спасибі, синку, що приніс.

А сам продовжував бути десь далеко від сина і дружини. «Ось і 
прийшли ангели за мною. Прийшов час пізнати потойбічне життя» - 
і йому так шкода стало Ніну, яка дні і ночі сиділа біля нього, бігала 
за ліками, сама теж хвора.

Подавала ложку-дві води, бо більше не можна.
«Як же вона буде без мене?» - цей жахливий відчай ніби паралізував 

його волю. Він майже не чув, що говорив син, а він розповідав, як 
йому важко робити ремонт у школі: влада грошей не дає, а будинок 
потребує негайного ремонту.

- Іди до шефів.
- Тату, зараз уже шефів немає, хоча дехто з поваги чимось ще й допомагає. 

Костенко навіть робітників прислав, але ж тільки на день-два.
Коли син пішов, а з ним на кілька хвилин вийшла і мати, Василь закрив 

очі – у грудях пекло вогнем. Йому хотілося пити, а пити не дозволяли. 
Перед очима пронеслись одна за одною картини всього життя. Найдо-
вше перед ним стояла висока, струнка і така гарна юнка. Він закрив очі 
і придивився: хто це? – Боже правий, та це ж моя Ніна. І попливли кар-
тини життя з цією найдорожчою людиною. А ось і дітки мої. Які вони 
маленькі, безпорадні. 

Аж раптом ці картини обірвалися – він заснув.
Ніна повернулася до чоловіка, поправила ковдру на його плечах і сіла 

поруч читати збірку «Свято небуття». Вже з першої сторінки на неї 
повіяло тлінням. Гнітюче враження огорнуло серце. «Господи, звідки у 
такого молодого чоловіка такий душевний надлом і такий песимізм? Що 
він пережив, що породило такі поезії? Яка трагедія ввірвалась у його жит-
тя? А, може, це у моє життя ввірвалась трагедія?» - спохватилася жінка.

- Ніно, дай водички.
Вона тут же подала йому крихту води аби змочити рота…
- Ой, як тільки пече всередині.
- А ти так мирно спав, як дитя.
- Я й незчувся, коли заснув, - Василь глянув на розкриту книжку. 

– Ну, як поезії?
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- Та якийсь песимізм. А, може, мені так здається.
- Прочитай що-небудь.
Ніна прочитала йому, як їй здалося, найкращу поезію.
- Зрозуміло. Досить. Не треба більше читати.
А хвилин через п’ять:
- Прочитай щось Сосюри про кохання. 
І вона прочитала: «Так ніхто не кохав, через тисячу літ лиш при-

ходить подібне кохання». Дочитати не встигла, в палату зайшов 
головлікар поліклініки - син його покійного друга Олександр Воло-
димирович Сиченко. Посиділи, поговорили, головлікар поцікавився 
станом хворого. А потім пішов до головлікаря кардіології, подивив-
ся історію хвороби Семенюти.

- Стан Василя Івановича надзвичайно важкий. Хіба що диво яке 
трапиться, - сказала лікар Івасечко, її підтримала колега Гарбуз, 
яка вела Семенюту. – Ми робимо все, що в наших силах, але ж ви 
розумієте, що ми не боги.

Олександр знову зайшов до палати. 
- Кріпіться, Василю Івановичу. Дасть Бог, все обійдеться.
Ніна пішла його провести.
- Якби у вас була тисяча доларів, то у Києві є такі уколи, що, можливо б, і 

допомогли. Кріпіться, Ніно Семенівно. Хай у вас все буде гаразд. Я ще зайду.
А ввечері Василеві стало ще гірше. Він метався в ліжку, йому хотілося 

встати, кудись бігти. Ніна ледве його стримувала.
- Ніночко, переклади мені подушку на другий бік ліжка, - вона пе-

реклала подушку і допомогла лягти на протилежний бік ліжка. Але 
він не заспокоївся: сів на ліжку, що йому категорично заборонялося. 
Ніна просила його лягти, а він сидів і сказав, що йому так легше. Тоді 
вона обклала його з усіх боків подушками, що принесла з дому, і так 
сіла, щоб підтримувати його. 

- Дай водички.
Вона змочила його вуста і дала ковточок, він уже й не просив більше. 

Василь сидячі трохи заспокоївся, а Ніна вже не про себе, а вголос читала 
«Отче наш» і хрестила його.

У палату зайшов хворий, який почувши, що жінка читає молитву, 
підтримав її, бо був віруючим і запропонував ще молитви з «Молитвос-
лова». Але Ніна заповзято читала лише «Отче наш», бо вірила, що як на 
те Божа воля, то тільки Він зараз допоможе їй і її чоловікові. Тихенько 
уклала Василя на ліжко, а після уколу він заснув. Ніна теж прилягла по-
ряд, та заснути не встигла: 
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-Ніно, я хочу пі-пі.
Вона підставила качку. 
- І де він дівся? Не можу знайти. 
Ніна допомогла і він майже тієї ж хвилини заснув. Ніна знову приляг-

ла. А годині о п’ятій ранку чує якась метушня в палаті. Несуть крапель-
ницю до її чоловіка, протирають спиртом руку.

- Ой, як же вона вже зболілась, - почула Ніна голос коханого.
А її потихеньку то лікар, то медсестра відтіснили з палати. Не пуска-

ють до чоловіка. Чого б це? І раптом чує відчайдушний крик:
- Андрей-ка-а-а, – останній звук був протяжний і ледве чутний.
Мимо неї винесли крапельницю. Ніна стояла, як укопана, ніби це вона 

втратила свідомість, і тільки спостерігала, як лікар прагне поновити ди-
хання Василя. Тут же з’явилась і киснева подушка. 

Але все це вже було непотрібне. Ніна заціпеніла:
- Що, все? Дива не буде? – поставила якісь непритаманні їй запитання, 

ні до кого не звертаючись.
- Не буде, - почула відповідь лікаря. 
Вона стояла, як кам’яна. Спокійно спостерігала, як його роздягли, як 

поклали на каталку, як зняли з нього годинник і подали їй:
- Візьміть.
Мовчки пішла слідом за каталкою в палату, де клали покійників, де 

тільки минулої ночі лежав інший Василь Іванович, якому вона допома-
гала піднятись у коридорі.

Мовчки дивилась, як його з каталки переклали чи то на стіл, чи то 
нари. Мовчки припала до його голих, ще теплих грудей. Вона не плака-
ла, не кричала, але її не могли відірвати від тіла чоловіка.

- Він полежить тут дві години, а потім його відправлять в морг.
Ніна благально підняла очі на медсестру:
- Дозвольте, я ці дві години побуду з ним.
Ніна нічого не відповіла. 
Всередині в неї було пусто. Їй здалося, що і її серце зупинилося, а, 

може, вона так тоді хотіла, щоб бути з ним поряд. Її за плечі вивели в 
коридор і провели до палати. Там вона мовчки склала всі речі, потім 
пішла до телефону. Подзвонила додому синові, що помер батько. На-
брала номер Володі і сказала, що у нього більше немає брата. Попро-
сила його забрати її з лікарні. Все це вона робила, ніби під наркозом.

І тільки вдома, залишившись наодинці, залилася беззвучними сльозами, а її 
тіло судорожно заридало: не стало її кохання, не помер її Кабаська, якого вона 
любила понад усе. Якого стільки разів рятувала від смерті, а зараз не змогла.
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Тож він, передчуваючи близьку смерть, просив його викупати, і вона 
його так старанно помила, ніби теж відчувала, що більше ніколи його 
купати не буде. Тож він востаннє признавався їй у коханні, розповідаючи 
Олександрі Михайлівні про їхню любов, про їхнє щастя. Тож за ним 
прилетіли ангели смерті, коли Юрій Бедрик передав йому свою збірку. 
Тільки чому вони чорні? Так то ж ангели смерті. Кажуть, що хоч ти і не 
віриш у різні прикмети і передчуття, все одно події ці відбуваються.

Навіть годинник, подарований йому на шістдесятиріччя, зупинився о 
5.20 ранку 26 травня 1999 року, коли зупинилось і серце Василя.

Сльози лилися і лилися з її очей, і коли діти починали її заспокоювати, 
вона ридала ще дужче, або йшла в іншу кімнату.

«Ой, відчувала його душа цей відхід» - роїлося у її голові. Неда-
ремно ж він зразу ж після смерті свого друга Володимира Малика 
пішов у похоронне бюро з проханням відвести йому землю під по-
ховання поряд з другом. Ні, не даремно він якось у розмові попро-
сив Ніну незадовго до інфаркту, щоб на могилі його було викарбова-
но, що він художник. Вони ще не усвідомлювали лиха, що звалиться 
на них, а душі їхні вже все знали.

Вона плакала і плакала, але не кричала, не причитала. Плакала мовч-
ки. А коли поряд були діти, намагалася зупинити сльози.

Приїхала Наташа з сім’єю з Харкова, з’їхались усі родичі.
Ніна намагалася тримати себе в руках перед ними, але не втримува-

лась, і тоді йшла від них в іншу кімнату або в кінець саду і там плакала.
Приїхала Галина Рязанова з чоловіком, привезла новий костюм (вони 

тоді торгували модним чоловічим одягом) і сказала, що дуже хоче, щоб 
її вчителя поховали в цьому модному костюмі.

- Хай хоч це зроблю для нього в його останній дорозі.
Володя, Андрій і Саша (брат, син і зять) привезли Василя з моргу.
Він був такий гарний, що Ніна не могла відвести від нього очей. Сльози 

зникли – вона вбирала його образ у своє єство. День і ніч провела біля ньо-
го. Говорять, страшно з покійниками. Їй не було страшно. Може, тому, що 
в хаті було повно людей, але вночі біля труни вона сиділа одна. Лише під 
ранок відійшла, коли до неї підійшов син і відправив хоч трохи відпочити.

Ніна не хотіла, щоб над його сном бухали цимбали, проводжаючи в 
останню дорогу коханого. Не хотіли цього і діти.

Тож тихо відспівали покійника в хаті. Відспівував отець Іван з 
Богородицької церкви, яку відвідував покійник, у присутності дітей 
і всіх рідних. На похорон приїхав і син від першої дружини Слава 
зі своєю сім’єю.
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А з хати і з двору труну виносили під звуки «Аве Марія».
Так пішов з рідної земної її син, співець її краси, художник і педагог 

Василь Семенюта, назавжди залишивши рідне місто, власну домівку, 
дружину, дітей і онуків.

Труна з його тілом була виставлена в міському Будинку культури для 
доступу всіх бажаючих попрощатись зі своїм земляком, своїм учителем 
і наставником. Так у місті ховали лише двох його достойників – Володи-
мира Малика і Василя Семенюту.

Живий потік людей тривав три години.
Приїхали провести в останню дорогу свого побратима  художники з 

Полтави і Києва, з’їхалося багато учнів Василя і вже відомих художників. 
Прийшли всі учні і вчителі художньої школи, і всі, хто закінчив школу і 
студію, і були тоді в Лубнах.

Було багато квітів і слів співчуття.
Та ось труну підняли і він востаннє вийшов з Будинку культури, де не 

раз виставлялись його твори, де двадцять років він передавав свої знання 
учням художньої студії, востаннє був тут його дух. Він ніби попрощався 
з тим далеким часом, його понесли в похоронну машину. Процесія ру-
шила на цвинтар.

Там з прощальним словом виступали представники влади і художники від 
Спілки художників України, учителі художньої школи, колишні його учні.

Ніна на опускання труни запросила діакона Сергія, щоб у цій 
похоронній метушні її Василь не залишився без останньої молитви.

Багато вінків і квітів. Найкрасивіший вінок був від сина Святослава. 
Та все це для людей.

А Ніна і діти залишилися сиротами. Нехай вони вже й дорослі, але їм ще 
так потрібний батько. А він пішов від них назавжди. Скільки залишилося 
недоказаного, скільки батьківської любові він не встиг віддати власним 
дітям, онукам, скільки забрав з собою  непереданого тепла і ласки. Гово-
рив, що надолужить все, як тільки вийде з лікарні. Не надолужив.

На могилі його стоїть пам’ятник полтавського скульптора Миколи 
Цися. Дружина і син не погоджувалися саме з таким пам’ятником, 
але Володимир Іванович взяв все в свої руки і наполіг саме на такому 
увіковіченні пам’яті свого брата, а їхнього батька і чоловіка. А все 
тому, що у сім’ї не було стільки грошей, щоб самостійно замовити 
те, що їм було до вподоби. Тих грошей, що їм виділила міська вла-
да, було мало. Ніна звернулася до друзів допомогти, але лише Олег 
Семенович Тимошенко надіслав тисячу гривень. Ніна продала кілька 
робіт Василя, а грошей все не вистачало. Тоді Володя вніс свою тися-
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чу і звернувся до спонсорів. Грошей трохи побільшало і він замовив 
Цисю пам’ятник на могилу брата. Та всіх цих грошей все одно не 
вистачило: Ніна знову продала кілька робіт, ніби від серця відірвала.

Та напис на гранітному постаменті зроблений за бажанням Василя:
Василь Іванович Семенюта

15.02.1925 – 26.05.1999
ХУДОЖНИК

Він не хотів зайвих написів, не хотів зайвих слів.
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