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ДОРОСЛОМУ ЧИТАЧЕВІ

Ви мовите:

— Мене втомлює спілкування з дітьми.

Маєте рацію.

Ви кажете:

— Бо ми мусимо опускатися до їхніх уявлень.

Опускатися, схилятися, нагинатися, кулитися.

Ви помиляєтеся.

Нас стомлює не це. 

А те, що ми мусимо підноситися до їхніх почуттів.

Спинатися, тягнутися, ставати навшпиньки,

досягати.

Щоб не уразити.

ЮНОМУ ЧИТАЧЕВІ

У цьому романі немає цікавих пригод. 

Це спроба психологічного роману.

Не тому психологічного, що про псів. 

Тут немає псів, за винятком Латки.

А тому, що грецькою “психе” означає — “душа”.

Тут йдеться про те, що діється в душі людини, 

про що вона думає, що відчуває.
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Було це так:

Лежу якось у ліжку і не сплю. Але пригадав собі, 

що коли був малим, то часто думав, що робитиму, коли 

виросту.

По-різному я планував.

Коли я виросту, то побудую будинок для батьків.

І матиму садок. Щоб насадити в садку деревця: гру-

ші, яблуні та сливи. Посію квіти. Щоби, коли одні квіти 

в’януть, інші починали цвісти.

Накуплю книжок з малюнками чи без малюнків, 

тільки щоб були цікаві.

Придбаю фарби, кольорові олівці, рисуватиму, ма-

люватиму. Рисуватиму все, що побачу.

Буду плекати садок — і вибудую альтанку. В альтан-

ці поставлю крісло, фотель із бильцями. Альтанка бу-

де обросла диким виноградом, а коли батько повер-

неться з роботи, нехай посидить зручно в тіні. Він на-

кладе на носа окуляри і читатиме газету.

А мама розводитиме курей. І буде голубник високо 

на жердині, щоб кіт або інший шкідник не закрався.

І кролі будуть.

Матиму сороку, навчу її говорити.

Матиму поні й трьох собак.

Іноді мені хотілося мати трьох собак, а іноді — чо-

тирьох. Я навіть знав, як їх називатиму. Зрештою, не-

хай їх буде три: для кожного по одному. Мій звати-

меться Бекас, а мама й тато нехай називають, як їм 

заманеться.

Для мами — невеликий кімнатний песик. А якщо 

вона воліє кота, — ну то кіт. Або і собака, і кішка. Звик-

нуть, з однієї мисочки їстимуть. Собака з червоною 

стрічечкою, кішка — з синьою.

Раз я навіть запитав:



5

— Мамо, червона стрічка краща для собаки чи кіш-

ки?

А мати сказала:

— Знову штани подер.

Батька я запитав:

— Чи кожен старенький мусить мати маленький 

ослінчик під ногами, коли сидить?

Батько сказав:

— Кожен учень повинен мати хороші оцінки і не 

стояти в кутку.

Я й перестав питати. Вже потім сам усе довіду-

вався.

Можливо, будуть мисливські собаки. Я піду на по-

лювання, принесу впольоване додому, віддам мамі. На-

віть дикого кабана вполюю, але не сам — з однокласни-

ками. Мої однокласники також уже будуть дорослі.

Будемо ходити купатися. Зробимо човна. Коли 

батьки захочуть, я їх кататиму.

Я матиму багато голубів. Писатиму листи і надси-

латиму їх з голубами. То будуть поштові голуби.

З коровами було те ж саме. Іноді я думаю, що однієї 

досить, а іноді — двох.

Тож, коли маємо корів, то вже є молоко, масло, сир. 

А кури нанесуть яєць.

Згодом будуть вулики. Бджоли, мед. Мама намари-

нує для го стей слив на цілу зиму і наварить повидла.

Буде ліс. Я піду до лісу на цілий день. Візьму всього 

на цілий день, піду збирати ягоди, суниці, а іншим ра-

зом гриби. Насушимо грибів — і матимемо.

Нарубаю ду-у-у-уже багато дров, на усеньку зиму. 

Щоб було  тепло.

Колодязь треба викопати глибокий, аж до чистої, 

джерельної води. Але різні речі доведеться купувати: 
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взуття, одяг. Батько постаріє, не зможе багато зароб-

ляти. То я зароблятиму.

Запряжу коня і завезу на ринок фрукти, овочі — 

усе, що не потрібне в хазяйстві. А що потрібне — при-

везу. Буду торгуватися і придбаю дешево.

Або накладу яблук у кошики, попливу в далекі краї 

кораблем. У теплих краях доволі інжиру, фініків, по-

маранч, тож вони їм остогидли. Тож вони куплять 

яблука. А я — їхні фрукти. Привезу папугу, мавпу й ка-

нарка.

Сам уже не знаю, чи вірив я в усе це. Але приємно 

було так собі в голові укладати.

Іноді я навіть знав, чи кінь буде гнідий, чи карий. 

Бо, наприклад, бачу якогось коня й думаю: “О, саме та-

кого я матиму, коли виросту”. А потім побачу іншого й 

думаю: “Ні, такий буде кращий”. Або: “Нехай будуть 

обидва — і той, і той”.

Або вчиню ще інакше.

Стану вчителем. Зберу людей і скажу:

— Треба побудувати хорошу школу. Щоб не було 

тісно, щоб один одного не штовхали, не топталися по 

ногах, не збивали з ніг.

Діти приходять до школи, а я їх питаю:

— Вгадайте, що ми робитимемо?

Один каже:

— Ми підемо на екскурсію.

Другий каже:

— Дивитимемося слайди.

І те, і се.

А я:

— Ні, ні; все це теж буде, але й щось важливіше.

Аж коли вони заспокояться, тільки тоді:

— Школу вам збудую.
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І вигадав різні перешкоди. Що начебто школа 

майже готова, аж раптом обвалилася, чи пожежа. 

Треба починати знову; але наперекір побудую ще 

кращу.

Я завжди думав про перешкоди. Коли пливу ко-

раблем — то шторм. Коли я лідер — то спершу про-

граю і лише насамкінець переможу.

Бо мені нудно, коли все з самого початку вда-

ється.

Отож при школі є ковзанка, тут не бракує різної 

наочності, карт, інструментів, гімнастичного прилад-

дя, опудал тварин.

Наближаються свята, а біля школи зібралися хлоп-

чики і дів чатка й вигукують:

— Будь ласка, впустіть нас! Ми не хочемо святкува-

ти, ми хочемо ходити до школи!

Шкільний сторож з ними сперечається, але це не 

допомагає. А я сиджу в канцелярії, нічого не знаю, бо 

пишу різні папери... Аж тут входить шкільний сторож. 

Постукав і входить.

Отож, він постукав, а я кажу:

— Прошу.

Він на це:

— Пане директоре, діти влаштували бунт, не хо-

чуть святкувати.

А я:

— Не турбуйтеся, зараз я їх заспокою.

Виходжу — сміюся — не гніваюся. Пояснюю:

— Як свята — то свята. Вчителі мусять відпочити. 

Адже, коли вони втомлені, то гніваються і кричать на 

дітей.

Раджу їм: можете приходити бавитися у шкільному 

дворі, але лад самі пильнуйте.
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По-різному я думав, що робитиму, коли виросту.

Іноді, що будуть тільки батько й мама, а іноді, що 

матиму дружину. Щоб мати власне господарство.

Шкода мені з батьками розлучатися, тож мешкає-

мо разом,  тільки через сіни. З одного боку батьки, з 

іншого — ми з дружиною. Або нехай будуть два будин-

ки по сусідству. Адже літні люди люблять спокій. Коли 

після обіду ляжуть відпочити, то щоб діти не заважа-

ли. Адже діти ганяють, тупотять, грюкають, кричать, 

галасують.

Клопіт у мене з дітьми, бо не знаю, чи хотіти самих 

лиш хлопців, чи й дівчинку. Чи краще, щоб хлопчик 

був старший, чи дівчинка?

Дружина могла би бути така, як моя мама, а діти 

— сам не знаю. Чи хочеться мені, щоб вони пустува-

ли, а чи мають бути спокійними, і що їм дозволити 

робити? Ну — щоб чужого не рухали, цигарок не ку-

рили, не вживали гидких слів, щоб не билися і не дуже 

сварилися.

А що я зроблю, коли вони поб’ються, не схочуть 

слухатися чи шкоду якусь вчинять?

Чи мають вони бути більшими, чи меншими?

Розмаїті думки.

Іноді я хочу бути великим, як Міхал, іноді — як 

вуйко Костек, іноді — як тато.

Іноді я хочу бути дорослим назавжди, а іноді — 

тільки на випробу. Адже, може спершу мені буде при-

ємно, а відтак я знову захочу стати малим?

Так я думав, думав, аж справді виріс. Я вже маю го-

динник, вуса, письмовий стіл із шухлядами — все, як у 

дорослих. Я й справді став учителем. І не почуваюся 

добре.

Не почуваюся добре.
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Діти не уважні на уроках, я мушу постійно серди-

тися. У мене багато різних турбот. І батько, і матір уже 

покійні.

Ну що ж.

Почну тепер міркувати навпаки:

“Що б я зробив, якби знову колись став дитиною. 

Не таким уже зовсім малюком, але щоб ходити до 

школи, знову бавитися з хлопчаками. Щоб отак рап-

том прокинутися і побачити: Що трапилося? Чи це ме-

ні тільки сниться, ти й справді?”

Дивлюся на свої руки, дивуюся. Дивлюся на свій 

одяг, дивуюся. Зриваюся з ліжка, жену до дзеркала. 

Що трапилося?

А тут мама запитує:

“Ти вже прокинувся? Хутко вбирайся, бо спізниш-

ся до школи”.

Якби я знову став дитиною, я хотів би пам’ятати, 

знати, вміти все, що знаю і вмію тепер. І щоб ніхто не 

здогадався, що я вже був дорослим. А я знаку не по-

даю. Вдаю, наче я такий самий хлопчик, як і всі інші, 

маю тата й маму і ходжу собі до школи. Так було би 

найцікавіше, найкраще. Я б тільки приглядався, і було 

би дуже кумедно, що ніхто мене не впізнає.

Отож, якось лежу в ліжку — не сплю й думаю:

“Якби я знав тоді, то зовсім не хотів би вирости. 

Стократ краще бути дитиною. Дорослі не щасливі. Це 

лише здається, що дорослі можуть робити все, що їм 

заманеться. Нам вільно ще менше, ніж дітям. Ми має-

мо важчі обов’язки. Ми маємо більше турбот. Нас рід-

ше навідують веселі думки. Ми вже не плачемо — це 

правда — але, мабуть тому, що не варто плакати. Ми 

тільки важко зітхаємо”.
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