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ПРОЛОГ
Знаючі люди кажуть, що гори не люблять дурнів. Повірте, це
– чистісінька правда. І я її знаю не з чуток. Як і те, що разом
з кумом Миколою вище нуля метрів над рівнем моря більше
ніколи, присягаюсь, ніколи не піднімуся. Хіба-що максимум на
третій поверх, а далі нехай уже вибачає. Ну його, цього пришилепкуватого Миколу. Досить, наїздилися у пошуках пригод.
«А давай махнемо в гори, може, знайдемо там щось цікавеньке?»
Ото уже два дурні. Один – запропонував, інший – погодився.
Й досі починає сіпатися ліве око, коли згадую наше безглузде
рандеву у ведмежому заповіднику і розбірки з румунськими
прикордонниками. А йому хоч би що. За кожної слушної і не
слушної нагоди хвалиться усім, як ведмедя поборов. При
цьому навмисно забуває уточнити, що той ведмідь був п’янезний, як сич і що його подруга-ведмедиця потім, немов сидорову козу, гнала Миколу до самісінького румунського кордону. А ще – приховує від своїх слухачів важливу деталь – під
час цього спринтерського забігу через страх кумові штани не
встигали сохнути.
Воно й зрозуміло, таким не хизуються. А от розказати про
те, як живуть прості європейці Микола не забуває. Дарма,
що у тій Європі, точніше в Румунії, ми були без ночі день і, що
нічого, крім тамтешнього лісу, не бачили, кумова фантазія усе
домальовує сама. І, треба сказати, робить це навдивовижу
переконливо. Часом навіть я – свідок усіх подій – починаю
вірити цим небилицям. А недавно мені наснилася якась маячня про те, як ми з Миколою забрели аж до Трансильванії і попросилися на нічліг у замок Дракули. Його господар люб’язно
прихистив нежданих гостей з України, а потім пів ночі бігав
за нами, щоб попити крові. Кум виявився хитрішим і побрався з японськими самураями (навіть не питайте, що вони там
робили), які зрештою й допомогли йому втекти, а от я… Про те,
що сталося зі мною – не знаю, бо з криком «Банзай!», щедро
вкритий холодним потом, прокинувся, так і не додивившись
сон до кінця. Дружина потім до ранку відпоювала мене настойкою валер’янки і м’ятним чаєм.
Ні! З Миколою треба щось робити, а то, чого доброго, своїми
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розповідями посадить на заспокійливі чаї усіх, хто матиме
необережність попасти в коло його уваги. Тільки от, що робити? Уже другий тиждень ламаю собі голову над цією непростою задачею і ніяк не можу знайти правильний шлях до її
розв’язку.
Стоп! А може, розповісти вам, як усе було насправді? Точно,
це допоможе виробити імунітет до кумових теревень. Так
зараз і зроблю. Тож зручніше вмощуйтеся і уважно слухайте
чистісіньку правду про наш цьогорічний відпочинок у Карпатах.
Глава 1
Розпочалася ця дивна історія зі звичайного прища, який
неждано-негадано вискочив у кума на причинному місці. Що
тільки бідолаха не робив: і примочки, і припарки, ходив до
традиційних і не традиційних лікарів, знахарів і бабусь-шепталок, навіть консультувався у свого родича-ветеринара – все
одно нічого не допомагало. Хтозна, можливо, через те, що він
жодних рекомендацій не виконував, бо маніакально боявся,
аби часом лікування не зашкодило і найцінніша частина його
організму не відвалилася, як пожовклий осиковий листок у
холодну осінню пору. А може, його випадок й справді виявився складним. Тепер уже важко сказати напевно. Та й чи
потрібно? Найважливіше, що саме через безвихідь і розпач
Микола вирішив звернутися до якогось шарлатана-цілителя,
який спеціалізувався саме на проблемах, вибачайте за подробиці, інтимного характеру.
Їхати по цілющі ліки потрібно було у якесь манюсіньке село
на Житомирщині, і, щоб йому було не так страшно, кум вирішив потягнути туди й мене для моральної, так би мовити,
підтримки. Знав би, чим усе це закінчиться, одразу послав
би його сапати вазони. Але я не Нострадамус і передбачувати події не вмію, тож із доброти сердечної погодився, не без
корисливих для себе мотивів, звичайно. Той, хто через постійну зайнятість на роботі не має коли й вгору глянути, а вдома
відпочиває не перед телевізором, а з памперсами, горщиками, дитячим плачем і гриманням дружини, зрозуміє, чому я
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не встояв перед п’янким ароматом хоч і одноденної, однак
свободи. Я щиро хотів допомогти другу, підтримати його у
важкий період життя, але насамперед на цю поїздку згодився
саме через бажання вирватися з тенет буденності і відпочити
від щоденних клопотів, смикань та переживань.
Отож, як і було домовлено, одного прекрасного суботнього
ранку заїхав по Миколу на своїй старенькій, проте надійній і,
даруйте за каламбур, безвідмовній «копійці», і ми, як написано в поета, помчали на крилах вітру у невідомому напрямку.
Точніше сказати, маловідомому, оскільки їхали по Одеській
трасі, яку я і моя машина знали непогано, щоправда, лише
до Білої Церкви. Того ж дня нам треба було перетнути це
красиве місто, а потому – загадкову для нас Сквиру і невідомий Ружин. Принаймні так стверджував мій дорожній атлас
і роздруковані кумом на чорно-білому принтері необхідні
частини карти України із вказаним маршрутом. Маршрут
Микола позначив темно-червоним олівцем, тому він був більше схожим на криваву річку, ніж на дорогу. Але нас це мало
турбувало, бо голови були забиті іншими турботами. У мене –
роздумами про те, чи витримає машина таку довгу подорож,
у кума – сумнівами щодо необхідності зустрічі з цілителем.
Це, як похід до стоматолога – коли заболить зуб, одразу
стаємо сміливими і поспішаємо в поліклініку, але чим меншою стає відстань до стоматологічного крісла, тим більше
пробирає страх. Щось подібне у той момент творилося і з
моїм пасажиром. Тож, щоб хоч трохи розрядити обстановку, я
включив радіо і почав травити анекдоти.
Метод подіяв дуже швидко, і ми незчулися, як закінчилася
міська смуга і наша «копійчина» виїхала зі столиці.
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Глава 2
Кум мирно дрімав на передньому пасажирському сидінні, а
радіоведучий, ніби відчувши своїми фібрами чи, може, якимись там чакрами або жабрами його мирний стан, завів мову
про користь релаксаційної музики, яка звучала з динаміків,
встановлених у моїй машині, вперемішку зі словами цього веселого хлопчини. І – це о восьмій годині ранку, коли нормальним людям, щоб прогнати сон потрібно слухати щось більш
гучне і підбадьорливе. Куди, скажіть на милість, котиться наш
світ? Треба буде за нагоди зателефонувати на радіостанцію і
висловити своє гнівне «фе».
Поки що усе йшло нормально. Машина не брикалася і не
влаштовувала сцен з ультиматумами, типу: «хочу – їду, хочу
– не їду», погода теж обіцяла бути хорошою, а траса – не
кишіла автівками, нервові власники яких намагаються віддавити одне одному «хвоста». Однак на душі все одно чомусь
було тривожно. Та й інтуїція дедалі сміливіше нашіптувала,
що ця поїздочка буде ну просто дуже веселою. Ніколи її не
слухав, а даремно, бо веселощі почалися уже біля повороту
на Віту Поштову.
Підбадьорений словами усе того ж, не проти ночі його згадувати, радіоведучого про те, що для збереження психічного
здоров’я (і слово таке ж десь викопав) час від часу потрібно
робити те, що зазвичай не робимо, але дуже кортить зробити.
Мені кортіло дізнатися, на що ще здатна моя без двох років
тридцятилітня машина. Тож, злякано зиркнувши по сторонах,
мов зразковий піонер перед тим, як розбити з рогатки вікно
у кабінеті директора школи чи кіт, який хоче зробити шкоду в
дорогущі туфлі господаря, я щосили натиснув на педаль газу.
«Копійка» брикнулася, але послухалася і почала набирати
швидкість. Стрілка на спідометрі повільно повзла вгору – 80,
90, 100, 110 і нарешті… облом. На обочині біля Віти Поштової
перед очима сяйнув поліцейський автомобіль, який, блимнувши проблисковими маячками і подавши звуковий сигнал,
одразу повільно поплівся за нами. І чого тільки патрульним у
таку рань дома не сидиться біля дружин і дітей?
Зреагував я майже одразу. Однак оце «майже» стало при6

чиною того, що машина зупинилася метрів за п’ятдесят від
представників благородного Ордену хранителів правопорядку.
– Що, уже приїхали? – спросоння буркнув кум, якому навіть
удар макітрою об передню панель не завадив знову задрімати.
– Ага, точно сказав, приїхали, – відповів я, здаючи назад.
– Сержант Мазур, – представився поліцейський. – Кудись
поспішаєте?
– Та от кума до тещі на млинці везу, – протягнув йому права і
техпаспорт.
– На млинці, значить. А чого не пристебнулися?
– Та якось… забули. Поспіхом збиралися. Теща у кума, як кажуть, огонь. Палець до рота не клади – відкусить. Вчора подзвонила і веліла йому сьогодні бути в Білій о дев’ятій ранку.
От і поспішаємо.
– Забули вони. Добре, на перший раз відпускаю з миром, але
щоб більше не ігнорували правила дорожнього руху, – віддаючи документи, повчальним тоном сказав сержант Мазур.
– Більше ніколи. Хорошого вам дня, – я хотів було уже заводити двигун, але мій новий знайомий, заперечно хитнувши
головою, показав на пасок безпеки. Тож довелося одягти на
обличчя дурнувату усмішку і поспіхом пристебнути себе до
сидіння.
– А його?
За Миколу й справді забув. І це – було прикрим упущенням,
бо лише після того, як я надійно пришпандьорив свого, по-дитячому сопучого, пасажира до сидіння, поліцейський відпустив нас, як він перед тим пообіцяв, з миром.
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Глава 3
– Що ти сказав поліцейському?! – гнівно перепитав Микола,
витріщивши на мене ще сонні очі.
– Сказав, що твій інструмент відвалився, і ми їдемо на Білоцерківський шинний завод.
– Навіщо?
– Щоб хлопці тобі його прилаштували на місце і для надійності герметично облицювали резиною. Тільки уяви собі,
яка вигода та економія! Тобі ж після цього не потрібно буде
купувати презервативи, а на старості років обійдешся без
цілющих синіх таблеток. Ти й без них будеш завжди готовим
до подвигів.
– Знущаєшся з мене?
– Ага, – корчити серйозну міну і стримувати сміх я уже не міг,
а тому щедро наповнив ним увесь салон своєї «копійчини».
До честі Миколи, він не став пасти задніх і одразу приєднався до мого реготу.
Отак, шкірячись на усі зуби, ми майже проїхали Ксаверівку і,
можливо, реготали б до самої Білої Церкви, якби не нова придибенція – пробите колесо.
Вимушена зупинка не радувала, бо хотілося чим швидше
дістатися до кінцевого пункту нашої подорожі, а головне – у
мене не було запаски. Тож, вислухавши про свої водійські
навички авторитетну кумову думку, висловлену переважно
ненормативними словами (ніколи не думав, що він їх стільки
знає), я мовчки відкрутив злощасне колесо і так само мовчки покотив його до найближчої СТО. Куди потрібно йти, мені
люб’язно за десять гривень розказав якийсь неголений місцевий п’яничка, який уже зранку шниряв по околицях у пошуках похмілятора.
Треба сказати, він не обманув і уже через хвилин десять я
стояв перед добротним будинком, схованим від сторонніх
очей за високим кам’яним парканом. Жодних надписів і
вивісок, які свідчили б, що СТО знаходиться саме тут, не було.
Лише невеличка наліпка на металевій хвіртці із лаконічним,
однак дуже змістовним текстом свідчила, що у цьому дворі
живе злий пес.
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Такий несподіваний поворот подій трохи спантеличив і примусив мозок напружитися у пошуках більш-менш логічного
пояснення картині, яка розкинулася перед моїми очима.
«У житті всяке буває, – з-поміж іншого, розмірковував я. –
Можливо, ця СТО – нелегальна і обслуговує лише клієнтів з
рекомендаціями від надійних людей».
Звичайно, вважати надійною людиною п’яницю було не дуже
розумно, однак, здраво розсудивши, що у невеликих населених пунктах, на щастя, ще не забуті норми моралі і порядності, дійшов висновку, що неголеному місцевому жителю
не було жодного резону мені брехати. Як виявилось згодом,
резон був. При тому, немаленький.
Глибоко вдихнувши повітря, насмілився постукати у хвіртку.
Ранкову тишу одразу сколихнув несамовитий собачий гавкіт,
а за кілька хвилин і наше рідне українське: «Закрий пельку,
звірюко!».
Пес, схоже, дуже добре знав своє місце у цьому домі, бо
гавкіт одразу стих, перетворившись на жалісливе і улесливе
скиглення.
– Кого там принесло так рано? – почулося за парканом.
– Вибачте за вторгнення, але мені потрібна ваша допомога, –
одразу знайшовся я.
– Та невже?
– Так.
– І чого тобі, незнайомцю, треба? – басистий голос став чіткішим. Очевидно, господар впритул підійшов до воріт.
– Розумієте, ми з кумом їхали до… Словом, ми пробили колесо, а нам сказали, що тут знаходиться станція техобслуговування і… – договорити я не встиг, бо зі страшенним скрипом
хвіртка відчинилася і на порозі намалювався кремезний
дядько років шістдесяти. З одягу на ньому були лише шорти
та сандалі, а довгі вуса і великий «пивний» живіт робили його
схожим на Тараса Бульбу, образ якого найвдаліше у кіно передав незабутній Богдан Ступка.
– І хто, дозволь поцікавитися, тобі, чоловіче добрий, цю маячню нашептав? – запитав господар будинку.
– Я й толком не знаю. Здається, він назвався Іваном.
– А від нього випадково не смерділо вчорашньою п’янкою?
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– Аж дух забивало.
– Зрозуміло, – дядько співчутливо подивився на мене. – Вимушений тебе засмутити – ніякої СТО тут немає. Цей… Іван
спеціально направив тебе сюди, щоб допекти мені.
Я засмутився, адже тепер доведеться котити діряве колесо
назад і слухати нову порцію кумових характеристик. Та більше за смуток мені допікала цікавість.
– Розумію, що це не моя справа, але що могло його спонукати так вчинити? – нервово переступаючи з ноги на ногу,
запитав я.
– Воно, чоловіче, й справді не твоя справа та оскільки ти мимоволі був втягнутий у наш конфлікт, то я скажу, – озирнувшись по сторонах, дядько перейшов на шепіт. – Я встрибнув
з його дружиною у гречку. Він – алкаш алкашем. Крім горілки,
ні про що не думає. А його Юлька – жінка, як то кажуть, у самому соку, уже давно скучила за справжньою чоловічою ласкою. От я й допоміг нещасній, а Іван про це дізнався і почав
мені влаштовувати усякі підступи. Адже куди йому зі мною
тягатися у бійці один на один! Не та вагова категорія. От і діє
різними підступними способами.
Історія, треба сказати, така, що й не вигадаєш. Тож, слухав з відкритим ротом, а коли мій співрозмовник закінчив
розповідати, вибачився за створені незручності, попрощався
і знову покотив колесо до своєї машини. От кум, напевно,
«зрадіє», коли дізнається, що ми застрягли тут надовго!
Микола не сказав нічого, лише тицьнув пальцем кудись у
далину і, прослідкувавши за його рухом, я відчув себе дурнем,
бо метрів за триста від нас маячила вивіска з надписом великими літерами: «СТО». От, лиха година, і куди я тільки дивився, що одразу не побачив її. Але відомо ж бо, що після бою
руками не розмахують, тому, подумавши про себе не вельми
хороші речі, потягнув свою ношу у новому напрямку.
На щастя, механіки на цій станції техобслуговування виявились справжніми професіоналами, і уже за годину з хвостиком ми, не оглядаючись, на усіх парах тікали із Ксаверівки
геть.
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Глава 4
Десь далеко позаду залишились Ксаверівка Друга, проїжджаючи яку перехрестився, Пінчуки, Вінницькі Стави та Соколівка. Ми невпинно наближалися до Білої Церкви, а кум потроху
починав відтавати і зрештою перестав дутися на мене.
Дорожній інформаційний знак сповістив, що до міста, яке
свого часу навіть пророчили на другу – політичну столицю
України, залишилось всього десять кілометрів. Тож ми вирішили зупинитися, щоб ще раз заглянути у мій дорожній атлас
та кумові роздруківки.
– Ось, бачиш, перед розв’язкою буде поворот на Терезине?
– Микола показав на тонку смужку, яка, відділившись від
Одеської траси, майже рівним потічком текла вправо.
– Ага, бачу, – відповів я. – І що з того?
– О, небесні сили! І хто тобі лише права виписував? З тебе ж
такий водій, як з миші трактор, – кум підняв руки до гори і
скорчив страдницьку гримасу. Постоявши так секунд з десять, він поблажливо взявся мене просвітлювати. – Ти як
водій повинен мислити стратегічно, шукати вигідні шляхи. А
дорога на це Терезине і є вигідним шляхом, бо нам не доведеться пертися через усе місто і стовбичити на світлофорах.
Ми об’їдемо добрячу його частину стороною.
А кум у мене молодець. Хоч він і пожиттєвий пішохід, але зметикував правильно. За нагоди вирішив обов’язково відвісити
йому комплімент. Колись там… у майбутньому. Дуже віддаленому майбутньому. Тоді ж, погодившись з Миколиними доводами, награно ображеним голосом сказав:
– Будеш багато говорити поїдеш далі одинадцятим трамваєм. Хтозна, може, до того часу, як доберешся до старого
шарлатана, його допомога уже не знадобиться, бо твоя штука сама відвалиться і, до кінця днів своїх носячи її в кишені,
будеш гірко шкодувати, що образив свого дорогого кума.
– Ти у мене й справді дорогий, – ні на йоту мені не повіривши, одразу відрубав Микола. – Ще нікуди не приїхали, а твоя
машина уже зжерла купу грошей.
– Так це ж усе заради твого чудесного зцілення. Краса потребує жертв і фінансових вливань, – не залишився в боргу я.
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– А до чого тут краса?
– Сам не знаю.
Кум подивився на мене поглядом, аля «так чого ж тоді випендрюєшся», і ми знову почали несамовито реготати. Сміялися
довго та галасливо, не звертаючи жодної уваги на проїжджаючі повз машини, яких за останню годину на трасі значно
побільшало.
Насміявшись досхочу, кум вирішив припинити цю вакханалію, і сказавши, що потрібно поспішати, бо чого доброго,
штука й справді ще відвалиться, поліз в машину. Мені нічого
не залишалося, як наслідуючи Миколу, вчинити так само.
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Глава 5
Білу Церкву проїхали без особливих клопотів. Обраний кумом
маршрут у Терезинському напрямку виявився й справді оптимальним. Завдяки цьому наше перебування у місті скоротилося майже на третину і на два світлофори.
Красиве місто. Тут нічого не скажеш. Кум навіть згадав, що в
ньому є свій дендропарк, не гірший за уманську «Софіївку».
Його назву він, звичайно, назвати не зміг. За нього це зробив ведучий місцевої радіостанції, який соловейком заливав
щось про якесь свято місцевого розливу. Судячи зі слів того,
дійство повинно було відбутися на території дендропарку
«Олександрія» і мало подарувати кожному учаснику масу
незабутніх вражень і задоволення.
– Слухай, а ну його, цього шарлатана, давай краще махнемо
на гулянку. Трохи тряхнемо своїми старими кістками. Якщо
сильно не стрибатимеш під музику і не приставатимеш до
молодих дівчат, думаю, твій менший брат благополучно
залишиться на місці. А якщо й відпаде, то у наш час новітніх
технологій навіть в будь-якому зачуханому кіоску можна купити суперклей. Що скажеш? – почувши по радіо новину про
урочистість, посміхаючись, одразу випалив я.
– Дуже смішно. Ха-ха-ха… – передражнив мене Микола. – Ніби
доросла людина, он уже п’ятий десяток розміняв, а все, як
мале дитя. Ти краще за дорогою слідкуй, а то чого доброго…
Кум замовк на півслові, бо в коло його зору раптом потрапила струнка блондинка у ну просто дуже коротеньких шортах і
такій самій «довгій» футболці, яка прикривала лише груди, залишаючи миловидний живіт із проколотим пупком на показ.
Дівчина стояла на узбіччі у неймовірно спокусливій, на думку
будь-якого нормального чоловіка, позі і «голосувала» усі підряд автомобілі. Кум, навіть не зважаючи на аварію на своєму
невеличкому підприємстві, безперечно й надалі залишався
нормальним чоловіком, а тому загорлав на усю горлянку:
– Зупиняйся швидше! Підвеземо її.
У Миколиних очах стрибали бісики, і він ледь стримав свій
порив вхопитися обома своїми «граблями» за кермо, щоб «допомогти» мені вивернути його вправо.
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– Ти що, здурів на старості років? – заперечив я. – Ще рік
другий і віддаватимеш заміж дочку, а тут на молодих дівчат
заглядаєшся. Вона ж не набагато старша від твоєї Маринки…
Та й, зауваж, їдемо на стареньких жигулях, а не на новому
мерседесі.
– Причому тут Маринка і її вік? Так само, як і мерседес. Просто хочу допомогти людині. Та й про яких дівчат може бути
мова у моєму нинішньому стані, – обурився кум.
– Ну, як знаєш, – я почав зменшувати швидкість і зупинився
акурат біля дівчини, яка зблизька виявилась ще симпатичнішою. Це, мабуть, про таких кажуть: «Краса врятує світ». На
жаль, ні я, ні кум в той момент не подумали про те, що так
само краса може його і згубити.
– До Шамраївки підкинете? – поспіхом запитала блондинка.
Микола почав було відповідати, але дівчина, не дочекавшись
відповіді, сіла в машину, і ми продовжили свою подорож.
Їхали мовчки, аж раптом у нашої нової супутниці задзвонив
телефон.
– Алло… Нормально… Не потрібно мене забирати, я уже їду… Яка
різниця з ким? Просто їду і усе… Якщо уже дуже хочеш знати
– з двома дуже симпатичними чоловіками… От і добре, поговоримо, коли приїду. І не треба на мене кричати… – дівчина
завершила розмову з невідомим для нас співрозмовником
і, іронічно посміхнувшись, запитала: – А правду кажуть, що
коли ревнує, значить – любить?
Кум подивився на мене здивованим поглядом і взявся вчити
дівчину життю.
– Розумієш…
– Настя.
– Дуже приємно, Настя. Я – Микола Іванович, – поважно
представився кум. – Так-от, запам’ятай, ревнощі – не обов’язковий атрибут справжньої любові. Адже коли по-справжньому люблять, то насамперед довіряють. А ревнощі можуть
навіть зашкодити. Тут уся сіль у дозуванні, бо навіть цілющі
ліки, якщо з ними перестаратися, можуть стати отрутою.
– Але ж чому тоді так кажуть? – не вгамовувалася дівчина.
– Розумієш… Як тобі краще пояснити? – Микола на мить
замовк. – Це свого роду виправдання, яке вигадали собі
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чоловіки, щоб задурювати голову жінкам. Мовляв, чого ображаєшся, я ж тебе люблю.
– Хай навіть і так, але я хочу, щоб мій Петро трохи понервував, а то навіть дихнути вільно не дає.
– А чого ж тоді ти з ним зустрічаєшся?
– Ну-у-у, це довга історія. Рік тому я з подругую.
Глава 6
У піввуха слухаючи кумову розмову з дівчиною, я уважно стежив за дорогою. Чесно кажучи, навіть не підозрював, що він
має, крім усього іншого, ще й талант психолога. Хоча, чому
тут дивуватися, кожен хороший батько доньки-підлітка, хоче
того чи ні, стане не тільки психологом, а й навіть кораблем
з матросами. Микола ж був чудовим батьком і його умінню
ладнати з Маринкою заздрить добра половина усіх знайомих
з ним одружених чоловіків. І я, до речі, теж, бо хоч як намагаюся стати для своєї п’ятнадцятирічної доньки Ангеліни
зразковим татусем, у мене все одно не виходить це так… не
вимушено, як у кума. Ні, ви нічого такого не подумайте, я, за
словами доньки, зважаючи на свій вік, «класний і продвинутий» тато, просто між нами немає такого порозуміння, як у
Миколи з Маринкою. Але нічого, як кажуть, є до чого прагнути. Зрештою, буде мені наука на майбутнє, коли підросте
молодша донька Софійка, яка зараз тільки вчиться ходити.
– Так що, дочко, тікай швидше від свого Петра. Тим більше
ти уже подала документи у медичний коледж. Повір мені, ще
встигнеш знайти свого принца на білому коні, – на напутній
ноті Микола поставив жирну крапку у розмові з дівчиною,
якраз тоді, коли ми проїхали вказівний знак із надписом
«Шамраївка».
– Дякую за пораду. Я подумаю над вашими словами, – відповіла Настя.
– Обов’язково подумай… А от цього не треба, – кум заперечно
захитав головою, побачивши, що та дістає із сумочки гроші.
– Тоді, ще раз дякую. Зупиніть, будь ласка, он біля того магазину.
15

– На все добре, дочко, – по-батьківськи привітним тоном
сказав Микола дівчині і усміхаючись додав: – Але сильно не
грюкай дверцятами, а то ще відваляться і потім оцей сердитий дядько, – кивнув у мій бік, – мені усі печінки повиїдає.
– Добре не буду, – усміхнулась у відповідь вона і легенько
закрила дверцята.
– Хороша дитина, але не в ту компанію потрапила. Я постійно
втокмачую Маринці, що друзів потрібно обирати ретельно,
але де там, не чує, – скрушно мовив кум, як курка на сідлі
вмощуючись на сидінні.
– Це точно, – погодився я, і уже намірився рушати з місця, як
позаду почувся гамір гучної сварки.
Обернувшись, побачили, що наша недавня попутниця з’ясовує стосунки з якимсь одороблом. Інакше назвати неголеного
бугая, одягненого в колись білу майку, сині спортивні штані з
червоними лампасами і взутого в чорні туфлі, язик не повертається.
Одразу зметикувавши, що до чого, ми майже одночасно вискочили з машини і поспішили на допомогу бідолашній дівчині. Тим часом конфлікт набирав обертів.
– Я тут за неї переживаю, а вона в машинах з всякими добрими дядечками катається, – вхопивши Настю за руку, дер
горлянку бугай.
– Не твоє собаче діло, з ким і де я катаюся. Переживав він.
Он зранку уже світу Божого не бачиш, – сміливо заперечила
дівчина. – Між нами усе скінчено. Хватить, натерпілася уже.
– Ти як зі мною розмовляєш? – схоже, бугай втрачав терпець. – Та я тебе зараз…
Втілити свою погрозу в життя йому не вдалося, бо кум, який
добіг на місце розбірки першим, без розмов і прелюдій втулив кривднику Насті прямісінько в писок. Треба сказати, добре так втулив. Бугай відлетів на кілька метрів назад і гепнувся у велику калюжу.
Здавалось, на цьому конфлікт можна було б вважати вичерпаним, але ж ні – з найближчого генделика, як мухи на мед,
почали виповзати, очевидно, дружки нокаутованого кумом
легеня. На велику їхню біду, захмелілі «месні» не знали про
Миколу того, що знав я.
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А знав я дуже важливу інформацію стратегічного характеру
про те, що, на відміну від мене – звичайного штабного принеси-подай, кум під час служби в армії був десантником, що з
дитинства днями висів на турніках та брусах і поважав лише
гирі не легші за шістнадцять кілограмів. Не знали вони й про
кумові успіхи у великому спорті – спочатку він займався
важкою атлетикою, а потім вільною боротьбою і навіть був
членом національної олімпійської збірної України. Можливо,
став би й олімпійським чемпіоном чи принаймні призером
ігор, однак поїхати на них завадила травма, яка поставила
хрест на усій подальшій спортивній кар’єрі. Тож довелося
міняти рід занять. На щастя, Всевишній за щось дуже любив
Миколу, бо, крім міцного організму та сили, щедро наділив
його ще й розумом. Але хоч він і багато років трудиться інженером-будівельником, зв’язок зі спортом не пориває і кілька
разів на тиждень обов’язково відвідує тренажерний зал. Та
головне, про що навіть не підозрювали наші супротивники, –
Микола однією рукою може, не напружуючись, підняти двісті
п’ятдесят кілограм. Причому не один раз. Страшно навіть
уявити, як такі міцні руки за потреби можуть відрехтувати
пику. Принаймні я ні за які гроші не хотів би випробувати на
собі кумів удар. Зрештою, будь-яка інша розсудлива людина,
лише глянувши на його підтягнутий і м’язистий стан, одразу б
зметикувала, що краще цього богатиря не чіпати.
Та, схоже, у трьох молодиків, які неухильно наближалися до
нас, зі здоровим глуздом не склалося. Вони були або сліпими,
або – дурними. І якщо врахувати те, що «месні» реб’ята добре
бачили, куди потрібно бігти, висновок про їхні розумові здібності ставав очевидним та однозначним.
– Ах ти ж, пад… – договорити перший нападник не встиг, бо
одразу полетів в калюжу, де уже мирно відпочивав його товариш.
Теж саме сталося і з другим хлопом. А от третій виявився
хитрішим – він одразу накивав п’ятами, що аж дим з-під підошов летів.
Розібравшись з дружками, кум підійшов до бугая, взяв лівою
рукою його за шкібарки і повільно підняв над землею, трохи
так потримав, а потім знову поставив на ноги.
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– А тепер, коли ми з тобою, дорогий Петюню, так близько
познайомилися, я хочу, щоб ти запам’ятав одну ду-у-у-же
важливу річ, – Микола скорчив злу і сувору міну, яка з боку на
його вічно усміхненому і привітному обличчі виглядала дуже
кумедно, що, однак, крім мене і Насті, ніхто не помітив. – Ти
готовий уважно слухати?
Від Петіного геройства після охолодження пихи в калюжі не
залишилося й сліду, і він судорожно закивав головою.
– От і добре, – кум подивися в нашу з Настею сторону і підморгнув. – Я так зрозумів, що ти підбиваєш клинки до моєї
племінниці. Так-от, запам’ятай, для тебе – це безперспективна справа. Ще раз побачу тебе біля неї – повириваю ноги.
А, не дай Боже, образиш – більше ніколи не матимеш дітей.
Здогадуєшся чому?
Петя знову закивав.
– Молодець. А тепер гайда на усі чотири сторони! І давай
мені, швиденько! Я зараз з кумом ненадовго махну в Сквиру,
а потім приїду перевірю. Якщо попадешся мені на очі – дітей
не матимеш, – Микола відпустив бідолаху, і той зайцем-рисаком дременув, тільки поминай, як звали. – І ніколи не забувай
про дітей. Це в житті – найголовніше, – крикнув йому вслід
кум.
– Добряче ви їх наштурхали, – усміхаючись сказала Настя,
коли Микола підійшов до нас. – Я дуже вдячна вам за допомогу.
– На здоров’я! – кум теж усміхнувся, але за мить став серйозним. – Головне – щоб влаштований тут спектакль не був
даремним. Обіцяєш?
– Так.
– От і славно, – Микола глянув на годинник і присвиснув. –
Щось ми затрималися. Час їхати далі. Що ж, нехай тобі щастить, дочко.
– І вам усього доброго, – відповіла дівчина, і ми пішли до машини, яку, на щастя, ніхто з «месних» не поцупив.
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