Остап Соколюк
Перші півні
«Проси страху. Прошу тебе, проси страху»
Іздрик «Воццек»
«Якби я знав, що там мене вб’ють, то точно не
ходив би туди»
Остап Черешня

Дорога вела їх вгору і ще вище, озираючись
довкола чи ніхто не чигає з хащів. Дорога вела їх,
сутулячись біля гір. А гори мовчали, наче
вислуховували, когось хто прийшов до них,
подолавши сотні і сотні миль, сотні і сотні річок і
одну велику стіну, яку досі ніхто не долав, біля якої
зупиняються, щоб поплакати і повернутись назад.
Небо ж було — рання весна.
Двоє вершників неквапливо їхали дорогою.
Один був старшим, років за сорок, інший — ще
зовсім молодий, років двадцяти.
— Знаєш, що я тобі скажу: нема у ньому
нічого особливого. Зовсім не розумію, чому ним так
всі захоплюються, — провадив розмову молодший.
— Бо цей автор цікавий. І розумний, —
відгукувався старший, котрого звали Захаром.
— Я знаю, чому він нібито цікавий. Просто
один вельможа знічев’я прочитав його і сказав, що

це «ого-го». Через це інший його прочитав і
подумав: «Може, я чогось не розумію, може, дійсно
ого-го?» — і порадив ще одному багатію почитати.
Так і повелося. А розумні люди його не читають. Я
от не знаю, якого ясика ти його так захищаєш, —
говорив Даниїл.
— Ти прочитав останній роман?
— Прочитав. І що? Ти хочеш про нього
поговорити?
Захар звів очі до неба.
— А що ще робити? — промовив він.
— Так ось: що там розумного? Сюжет
затягнутий, діалоги — непутящі. У кінці взагалі:
головні герої якось по-дурному гинуть, а все
вирішує один бовдур, котрий там, якщо подумати,
ні в тин, ні в ворота, якийсь приблуда.
— У цьому ж вся суть, — заперечив чоловік.
— Що світ рятують усілякі телепні? —
іронічно запитав Даниїл.
— Точно. Краще не скажеш.
Юнак теж звів очі до неба, наче перевіряючи,
що весна й досі там.
— Бідолашний світ. Іноді мені його шкода.
Може, його краще не чіпати? Може, він сам себе
врятує? — із надією поглянув Дан на Захара.
Старший чоловік повернув голову і строго
промовив:
— Ні. Телепні знають, що роблять.

— Телепні знають, телепні зроблять.
Обоє розреготались, і Захар схвально хитнув
головою.
— Так отож!
Дорога йшла вгору і озиралась на хащі — чи
бува хто не йде назирці. А гори мовчали,
вислуховуючи кожного, хто пройшов сотні і сотні,
тисячі і тисячі. Миль, річок, війн.
— Ти будеш добрим телепнем, — лукаво
промовив Захар.
— Чого це?
— Бо ти тупий.
— А-а, — почухав потилицю юнак. — Краще
не скажеш. Тупий так тупий.
– І почуття гумору у тебе нікуди не годиться.
— Тому що я не розумію твоїх жартів?
— Ні, тому що ти сам не вмієш жартувати.
— Та йди ти!
Юнак спробував ударити Захара, але той
ухилився і погнав коня вперед. Дан кинувся за ним.
Дорога піднімалась вище, сумно міркуючи,
що вона ніколи не закінчується, а подорожні на ній
— колись таки звертають вбік, щоб знайти свою
домівку.
***
— Приготуйся: він іде, — зашипів Захар і

причаївся.
Даниїл завмер. Замість зброї в руках у обох
були великі, дерев’яній, красиво вирізьблені палиці.
Вони стояли на краю села, десь між цвинтарем та
болотами. Над ними мерехтів безкінечний чан
зірок.
— Бачиш? — почулося напружене від
старшого чоловіка.
— Ні, — мотнув головою юнак.
— Пре на нас…
Нарешті і другий побачив чорну постать, що
сунулась крізь темряву. Це була велетенська істота,
немов зіткана із опівнічних жахіть. Позаду чорної
фігури теж щось ворушилось, лише значно
дрібніше.
— Готуй світлячка, — прошепотів Захар.
Двоє мисливців на нечисть вичікували влучну
мить. Істота наближалась. Вона була понад два
метри на зріст і, здавалось, що ще росла. Велетень
рухався беззвучно, а позад нього щось ворушилось.
— Зараз… зараз, — повторював Захар, а
Даниїл подумки вистукував той самий ритм. У руці
юнак стискав невеличку кулю.
Велетень ріс,
стискав і вистукував

а за ним — вистрибувало, перебігало з місця

на місце.
— Зараз. Зараз! Давай!!!
Дан пожбурив кулю на кілька метрів від себе.
Круглий предмет впав на землю і засяяв. Проте
світло нікого не налякало і не змусило кинутися
врозтіч, а навпаки — прискорило події. Гладкий,
цілком голий нелюд із зарослим лицем несподівано
побіг значно швидше, ніж від нього можна було
сподіватися.
Даниїл ще міцніше вперся ногами в грунт.
Здавалося, що ця гола глиба зараз змете їх, як
голодний ведмідь достиглу малину.
— Стояти! — кричав Захар.
– Іди сюди! Давай! — кричав Даниїл.
Відстань між ними зникла. В останню мить
обоє подалися вперед, виставивши круглі кінці
палиць. Велетень зі всієї сили налетів на цю дивну
зброю і заточився назад, ніби малина ведмедю
видалась не до смаку. Він хапнув повітря ротом та
випустив низький черевний звук. Але від потужної
атаки Даниїл не впорався з рівновагою — нога
зісковзнула і зрадливо підвернулась. Юнак
опинився на землі.
— Вставай! Бий його! — командував Захар,
насуваючись на нічну почвару.
Його напарник скривився від болю в коліні,
але швидко звівся на ноги.
— Давай!

Вони накинулись на нелюда. Дан спробував
дістати його голову, проте не дотягнувся. Захар же
влучив громилі в живіт, від чого той знову
відступив назад.
— Бий його в живіт! В живіт! Чув?!
— Я чую!
У коло світла нарешті потрапило створіння,
що перебувало позаду велетня. Це були два
хлопчики, які трималися за руки і пританцьовували,
якось зовсім неприродно пересуваючись у просторі.
В одного було серйозне обличчя і, здається, щось
негаразд з очима. Інший навпаки посміхався та
чомусь радів.
Раптом громило неочікувано спритно кинувся
вперед і дістав лапою Захара. Чоловік оступився і
зашипів, наче кіт, який побачив собаку. Даниїл
вчасно прийшов на допомогу — у ту ж мить він
наніс потужний удар велетневі в бік, і той не встиг
накинутись на Захара.
— Разом!
Захар, схоже, оговтався. І тут нічна істота
вчинила
щось
дуже
несподіване.
Вона
відштовхнулась від землі і, зробивши гігантський
стрибок, сальтом перелетіла через людей. Проте це
неймовірне видовище не застало нападників
зненацька.
— Назад! Ноги!
Даниїл за командою рвучко крутнувся на

місці і пригнувся, щоб вдарити по ногах. Почувся
тріск, але то були не палиці. Палиці були значно
міцніші, ніж могло здатися. Створіння знову видало
низький черевний звук та впало на коліна.
Наступного наказу юнак не чекав. Він першим
замахнувся і відчайдушно вперіщив своєю зброєю
по волохатій голові. Та несподівано легко
відірвалась. Незвична куля полетіла назад у
темряву. Тіло хитнулось і впало на землю вже
купою чорного грунту, наче щойно насипана
могила.
Важко дихаючи, обоє розвернулись, проте два
хлопчики, не рознімаючи рук, вже тікали.
— За ними, — стомлено гаркнув Захар. Він
тримався за плече.
***
Вона сиділа на березі поривчастої гірської
річки. Була юна весна. Під себе дівчина підстелила
невелике покривало і якомога зручніше вмостилась
на ньому. У руках тримала книжку. Довкола — ні
душі. Лише гори та дерева, схилившись з урвищ
над річкою, оточували її. Старі гори, в яких і
почались колись Часи Загрози, з яких і виринула
Нечисть. І багато-хто тоді звинувачував людей,
котрі тут жили в гріховності. І багато хто проклинав
їх, сам породжуючи нечисть. А гори змовчали. Гори

і зараз не подавали голосу, занімілі, задумливі,
старі.
Дівчина на березі може й відчувала себе
якоюсь крихітною часткою цих велетів, але не
надавала цьому великого значення. Гори та й гори.
Це був її дім, в будь-якому разі. Сказати по правді,
чи могла вона пам’ятати про Часи Загрози? Що
вона могла пам’ятати? Для неї були важливими
інші речі. От хоча б книжка, яку проте дівчина
читала не довго, звернувши всю увагу на річку. А
річка… глибока і поривчаста, переходила в
спокійну і ніжну. Вона дивилася на неї. Вона
дивилася. На неї.
Здавалося юній дочці гір, що в річці
приховано саме та упокореність, напоєність, що так
гаряче шукає вона. Та розважливість, яку потребує
вона, вічна втікачка від свої думок. Та покірність,
що так потрібна вічній втікачці. І шукалося юній
дочці в річці.
Вона дивилась на неї. Вона — на неї.
«Скажи як? Покажи? Я втечу за тобою».
Річка змовчала. Річка мовчала.
***
Вони зупинились в закинутій хатинці, котра
знаходилась зовсім не окрай села. Та люди вважали
її проклятою і здавалося навіть, що сусідні

будиночки відхиляються від неї. Говорили, мовляв,
колись давно господар зарубав там свою жінку з
дітьми, а потім зник. Вбивцю так і не знайшли.
Відтоді щось жахливе діється в тій хатині…
Даниїл із Захаром оглянули помешкання і
радо погодились там жити. У відповідь війт лише
почухав потилицю і пішов. Він знав, що це був
лише зайвий привід… І без того зайвий.
***
Дан підійшов до брами і зупинився. На
подвір’ї загавкав пес. Юнак вирішив почекати біля
хвіртки, допоки на галас не вийде хтось із хати. Він
не помилився — незабаром в дверях з’явилась
дівчина. Вона поглянула на чужака з недовірою,
наморщивши своє красиве обличчя. Дан сміливо
відповів посмішкою:
— День добрий!
Пес продовжував гавкати.
— Добрий, — дівчина трохи розправила
брови.
— Ваш собака, певно, мені хоче багато що
розказати, але я його не розумію, — вказав юнак на
тварину біля буди. Хазяйка розгублено глянула на
пса, а потім несміливо перехопила посмішку.
— Бровко на вас сердитий, бо ви чужий і
хочете ввійти на його подвір’я, — спробувала

пояснити вона.
— Ет, — махнув рукою гість. — Якби Бровко
пізнав мене трохи краще, то відразу б полюбив. Я
думаю, він вже мені хоче то сказати, але ми, на
жаль, не розберемо.
Дівчина не встигла відповісти, бо з хати
вийшов чоловік. Кремезний і лише трохи менш
загрозливий від собаки, він строго звів брови і
поклав руку на плече дівчині. Мовляв, це моє.
Перші його слова були такі:
— Ану цить! До буди!
Даниїл аж сам мало не кинувся до псячого
помешкання. Що вже казати про тварину.
— День добрий.
Юнак не втрачав усмішки.
— Може й так, — промовив хазяїн.
— Ви, мабуть, про нас вже чули, але не
впевнений, що правду. Ми із столиці. Їздимо і
збираємо фольклор, описуємо традиції, побут.
Маємо з цього укласти велику книгу про нашу
країну. Зараз приїхали у ваше село, щоб теж його
докладно описати. То на деякий час ми з вами
сусіди.
Даниїл не любив цю їхню легенду, котру
доводилось щоразу брехати людям. Але нічого
кращого вигадати не вдавалось.
— Розумієте, у нас продукти закінчились. Чи
можна у вас щось купити? Не хвилюйтесь, грошима

ми добре забезпечені — заплатимо як годиться.
Господар вислухав пояснення, поміркував і
врешті запросив до хати. Згодом Даниїл вже
натхненно теревенив із батьком, крадькома
позираючи на його дочку. Красуня припала йому до
душі. Звали її Ладою.
***
Природа сяяла весняним ранком. Вони щойно
поснідали. Оскільки готував Дан (а він завжди
готував), то Захар, винісши миску з водою та
стілець надвір, мив посуд. Юнак вийшов зі старої
хатинки назустріч сонцю. Подивився, сито
потягнувся. А потім замислився.
— Слухай, а скільки твоєму Назарові
років? — запитав він.
Захар на мить відволікся.
— Ти що, забув? П’ятнадцять. А чого це ти
раптом?
— Просто, — почухав потилицю Даниїл. — А
хотів би ще дочку?
— Хотів би. Але вже пізнувато. Та й ти
бачиш, які обставини — робота в мене не сімейна.
Юнак змовк, насупивши брови.
— Ти боїшся?
Чоловік завмер із чистою тарілкою в руці, а
потім взявся знову її мити.

— Боюсь. Та нічого не вдієш. Добре, що син
уже майже дорослий — у разі чого буде опорою
матері.
Даниїл покусав губу, витримуючи паузу після
слів «у разі чого».
— А я хотів би близнюків, — змінив він тон
на жартівливий. — Назвав би їх Іванком та Іванком.
— Ну, і по чому ти би їх розрізняв? По
очах? — Захар залюбки підтримав зміну інтонації.
— Як це по очах? — запитав юнак.
— В одного були б мамині, а в іншого —
батькові.
— Та ні. Я б казав одному: Іванко, — Даниїл
промовив ім’я серйозно. — А другому: Іванко, —
це він сказав весело. — Бо я думаю, що один був би
серйозним, а інший веселим. Отакі були б Іванки в
мене.
— Знаєш, що колись, якщо народжувались
близнюки, то люди їх убивали?
Юнак закивав головою:
— Знаю. Бо в природі немає нічого
однакового. Думали, що то від чорта. Звірюки, а не
люди!
Даниїл востаннє замислився і бадьоро заявив.
— Слухай, я йду до наших сусідів — казки
слухати.
— Що? — чоловік підвів голову від миски з
чистим посудом. — Чому до наших сусідів?

— Вчора, коли я купував у них харчі, то
дізнався, що там живе стара-стара бабуся. Хай вона
мені і розкаже про тутешню бувальщину.
— А ти дізнався, чи вона ще може говорити,
якщо вона така стара бабця? — хмикнув Захар.
— Аякже. Я сам її бачив. Така ще хвацька
бабуся, я тобі скажу.
— Ну, йди. Казки нам потрібні, — керманич
погодився і схоже, більше питань не збирався
ставити.
— А ти що? — переминався з ноги на ногу
напарник.
— Я піду до війта. Теж фольклор слухати, —
вдруге хмикнув чоловік і піднявся із мискою в
руках. — Спробую довідатись щось про Ясика,
хоча він уже знає, що ми тут і скоро себе видасть.
До речі, все ж таки дивно, що ця «проклята хата» не
пов’язана з ним. Схоже, тут інше є причиною…
Юнак кивнув.
— Болота?
— Або річка, — підвів очі Захар. — І
водоспад. Може хто топився… Гірські люди —
мовчазні. Сам знаєш, про біду не люблять
теревенити.
— Ага… Ну, добре. Пішов я.
— Ей, — зупинив чоловік Даниїла вже біля
хвіртки. — Ти чогось не договорюєш. Дивись мені,
чи не знайшов там ще когось, окрім баби?

— Я якраз хотів тобі зізнатися, та ти мене
перебив, — повернувся юнак. — Дівчина там є одна
дуже гарна… Хочеться із нею познайомитись
ближче.
— Познайомитись ближче?! — округлив очі
Захар. — Це ти випадково не в тій книжці вичитав
такі слова? Тобі ж не треба зайвий раз тлумачити
особливості наших обставин.
— Просто вона мені цікава, — юнак присів
біля свого наставника. — Я ж не монах. Не
затворник.
— Марію пам’ятаєш? — хитро глянув Захар.
Дан винувато посміхнувся.
— Пам’ятаю. Та то ж весілля було. Там таке
діялось, що ні словом сказати.
— Ага. Лише ми потім мусіли швидко звідти
накивати п’ятами.
Молодший махнув рукою:
— То несерйозно. А ця дівчина інакша. Та й я
не повторюю помилок минулого. Хоча то і не була
помилка. Словом, тут все інакше. Ця дівчина…
— Ти впевнений? — перебив старший.
— Мабуть. Зрештою, я тільки з нею поговорю.
Про фольклор.
Захар
пронизав
напарника
глибоким
поглядом.
— Не час зараз щось починати.
— А коли буде час? — тріснув голос

Даниїла. — Коли?.. З моїм життям…
— Добре, поговори і ще раз переконаєшся, що
сільські дівчата дуже прості. Тобі з ними
нецікаво, — спокійно піддався Захар.
За браму юнак виходив сердитим. «Захару
добре: його вдома Катерина чекає. І син. А я не маю
можливості мати звичайні стосунки. Не маю
можливості навіть поговорити з дівчиною. Кляте
кочове життя!»
Поганий настрій Даниїла минув, як тільки він
почув «співчутливий» голос Бровка. «От уже кому
добре! Є можливість злість зганяти». Першою на
гавкіт собаки вийшла Лада. Вони хвилину
порозмовляли, і дівчина провела гостя до бабусі.
Стара жінка була ще дійсно енергійною й
балакучою, як мала дитина. Її звали Василиною.
Юнак не став її допитувати, а говорив
жартома, торкаючись різних дурниць. Раз-по-раз всі
троє заливалися сміхом: бабця — шамкотливим, її
внучка — тихим і рівним, Даниїл — трохи
гиготливим. З того, що говорила Василина, збирач
фольклору зробив висновок, що, скоріше за все,
Ясик не був пов’язаний з річкою, бо та була на диво
спокійною, і жодного страхітливого випадку там, за
її пам’яті, не траплялось.
Потеревенивши з годину, юнак поспішив
розкланятись. Лада вийшла його проводжати.
— Велике у вас подвір’я. І хата. Чи не

найбільші в селі, — зауважив Дан, коли вони
опинились назовні.
— Майже так. Батько у мене один з
найбагатших людей тут, — кивнула дівчина.
— Це добре, бо нам ще трохи часу доведеться
пожити по-сусідству, а їсти нам хочеться, —
усміхнувся він.
— Приходи, якщо треба. Думаю батько тобі
не відмовить.
— А що з матір’ю? Чому вона не виходить? —
раптом поцікавився гість.
— Прихворіла. Лежить, лікується.
— Щось серйозне? Ми залюбки допоможемо
— Захар прекрасний лікар.
— Та ні, нічого серйозного. Хоча дякую, буду
знати, — промовила дівчина.
Даниїл зітхнув і на мить затнувся.
— Слухай, мені потрібна твоя допомога, —
юнак серйозно подивився на неї. — Хочу, щоб ти
показала мені річку. Зможеш таке зробити?
— Коли?
— Зараз.
Лада знітилась.
— Тобі буде особиста подяка за сприяння
фольклористам.
Дівчина посміхнулась, але не відповіла.
— Та пішли вже. Покажеш і по всьому. Чи
просити бабу Василину?

— Пішли, — насупила дівчина брови. — Але
туди й назад.
— Та певно, що не туди й туди. Чи назад і
назад, — невдало пожартував Дан.
Обоє покинули подвір’я.
За розмовою по дорозі виявилось, що Лада
одного разу була в столиці. Вони з матір’ю їздили в
Святу Церкву, а заразом й місто подивились,
книжок купили.
— Так, я люблю читати. У нас у селі важко
щось дістати, а те, що є в нашого шкільного
вчителя, я вже перечитала. Іноді пан війт дещо
передає. Удома теж немало книжок — це ще моя
мама починала збирати. Якраз вона мене й навчила
читати, ще до школи. У мене навіть є мрія зібрати
справжню велику бібліотеку. Таку, щоб займала
цілу кімнату.
Даниїл слухав і дивувався.
— А ти взагалі нормально з однолітками
говориш?
— Нормально. Чому ти питаєш?
— Вони ж таким не цікавляться. Книгами. І ти
розумна, дуже. А вони обмежені, мабуть, дурні.
Дівчина і юнак спускались стежкою кудись
униз, в долину, поміж парканів чужих хатин. І,
якщо б хтось зараз побачив їх, то замилувався би
цією парою, що так гармонійно виглядала на
стежці, котра прямувала до річки.

— Дурість — це не вада. Навпаки, це дуже
природна річ. Людина погана, коли в ній сидить
заздрість чи злість, а не дурість. Глупство — навіть
добре. Менше думок. Менше проблем вигадуєш
собі. Добро, насправді, дуже дурне і просте. От як
ця стежка: іде собі прямо і нічого її не турбує.
Дивись, онде річка.
Дівчина вказала рукою вперед і блимнула
очима.
— Пішли ближче, — юнак ступив крок
вперед, але Лада не зрушила з місця. Він впіймав її
насторожений погляд.
— Ти ж не відмовиш доброму і тупому
Дану, — здивовано підняв брови Даниїл.
— Звідки мені знати, що ти добрий? — вона
не обривала свого погляду.
Юнак примружився:
— А мені звідки знати?
Тоді він раптом змінив тон і серйозно
промовив:
— Ти можеш мені довіряти.
Хвилину обоє мовчали.
— Мені теж чомусь так здається, —
замислено погодилась дівчина і рушила вперед. —
Добре, підійдемо ближче.
Пара спустилась ще вниз і сіла на скелястому
березі. Гірська річка була вузька і бурхлива, але
трохи ліворуч від них переходила в спокійне плесо.

По той бік беріг здіймався височезним урвищем, з
якого відчайдушно схилялися дерева.
— Тут доволі глибоко, — вказала Лада на
місце зі спокійним плесом. — Близько трьох метрів.
— Ти любиш це місце? — юнак зазирнув в її
широкі зіниці і дівчина кивнула.
— Так, я страшенно люблю річку. Я люблю
сидіти на її березі, дивитись і не думати. Тут дуже
спокійно і дійсно не хочеться думати.
— Що ж ти такого надумала поганого, що так
боїшся?
— Я не боюся думок. Просто вони
засмучують.
Дан повернувся до неї і обняв свої коліна.
— Поясни.
— Що? Чому засмучують думки?
Вона замислено потерла чоло рукою. Йому
зненацька сильно захотілось поцілувати дівчину, а
не слухати. Або поцілувати, а потім слухати. Юнак
покусав губи, тамуючи бажання.
— Дивись, — дівчина почала пояснювати і
жваво розмахувати руками. — Уяви: сидить людина
і думає. От нема їй більше що робити. Думає вона
про що? Може пригадувати минуле. Погане вона
пригадала і одразу жене геть. Тоді пригадує
щасливі миті. Насолоджується ними і розуміє, що
вони в минулому. Це засмучує. Що ще? Людина
може фантазувати, але рано чи пізно розуміє, що це

фантазії. Так чи інакше, людина повертається до
своїх проблем, до того, що їй потрібно зараз
вирішувати. І це засмучує. Як би людина не
міркувала, вона приходить до одного — проблем і
турбот.
Дан не зводив з дівчини погляду. Нарешті він
промовив:
— Ти сама це придумала?
— Ні, річка казала.
Губи її розпливлись в посмішку. І його теж.
Вони розмовляли й далі. Розмовляли вже
довгий час, роблячи паузи, беручи глибоко
дихання, обмінюючись усмішками.
— Слухай, ти якась дивна, — розреготався
Даниїл. — У тебе хвостика нема, чи якогось
шостого пальця на нозі?
— Ні, але коли я народилась, то в мене було
світле волосся і блакитні очі. Десь до трьох років
все змінилось.
Він приголомшено поглянув на її темне
волосся і карі очі.
— Ти таки дуже незвична.
«Коли вона народилась, то в неї було світле
волосся і блакитні очі».
Вони розмовляли вже довгий час.
***

