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Частина першаЧастина перша

І

Одного маєвого дня Іван Куценко примос-
тився в лісі під старезною сосною, що стояла се-
ред гущі малинових кущиків і папороті. На колі-
на він поклав собі поезії Овідія, та заки1 відчинив 
книжку, поглянув перед себе.

Мінливо блискуча золота ріка пополудневого 
сонячного світла облила верхи лісу, просякала 
сям то там здорові стіни зелені над його головою 
та вузькими й мерехтливими струмками, втиска-
лася йому у вічі й малювала на його обличчі світ-
лотінні меріжки. У примарній тиші кругом себе, у 
близькій безлічі дерев і гілля й листя і в небесній 
синій далечі, яка пронизувала море зелені над 
ним, Іван шукав одповіді на питання, що вже дов-
гі місяці безпереривно стукало йому до свідо-
мості.

1 Заки (діал.) — поки. (Тут і далі — прим. ред.)
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І здавалося Іванові Куценкові, що з папороті, 
зі сосон, дубів і з книжки, і з небесної блакиті йде 
до нього голос:

— Сину, вертайся до школи! Не тобі постійне 
місце тут.

Зелено-світляну тишу перебив нараз Куценко 
голосом, котрого сам злякався:

— Я хочу вмерти!..

* * *
Гілка папороті похилилася йому на босу ногу.
Іван дивився довго на оту ростинку й обі-

звався до неї, мовби до живої людської істоти:
— Колись я вчився у гімназії, що ти, папороте, 

була великанським деревом, більшим од цього 
дуба, що стоїть напроти мене… Чия ж це вина, що 
ти так помарніла?.. Невже твій брат тебе зненави-
дів?..

Мозолистою долонею погладив папороть.
— Ти тепер марна, зав’яла… Та проте, слаба 

рослинко, тобі на світі краще жити, ніж мені…
Тебе чужі велетні прийняли до своєї рідні… 

Ти спокійно можеш коротати свою долю під опі-
кою дубів, сосон, смерек… Можеш заповнити 
кволе животіння снами про свою велику, славну 
минувшину…

Яка ж моя минувшина?.. Яка майбутність?..
Я хотів у батька стати навіть наймитом… та-

ким дрібним єством у своїй родині, як ти, папо-
роте, між дубами та соснами…

Не судилося…
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Іван Куценко відчинив “Метаморфози” Ові-
дія і спинився на пісні, що у ній поет розказує про 
дівчину, яка перемінилася у гомін. Колись Іван 
любив цю пісню і здав її професорові з власної 
пильності. Тепер він був цікавий, чи ще зрозуміє 
її зміст по-латині. Читав голосно, і його обличчя 
заясніло радощами, бо переконався, що нічого не 
забув. Вийняв олівець і папір та став пробувати 
переспівати цю пісню на українську мову. Кілька 
годин мучився і здавалося йому, що найважніше 
місце добре переспівав по-своєму. Голосно читав:

— “Будиться хлопець зі сну, роздивляється в 
мовчазнім лісі.

І несподіваний страх його серце кліщами ха-
пає:

— Де вона, мила моя?.. Де поділась моя душа й 
сонце?..

Ще тому мить була тут, розмовляла зі мною 
сердечно.

Слово кохання мені щебетала, про щастя спі-
вала,

Шию вогняно мені обіймала, мене цілувала.
Глухо та пусто тепер, кругом мене усе почор-

ніло”.
Наче в смертному сні спить-мовчить увесь 

ліс і життя все.
Тугою гнаний юнак, битий болем, бичами роз-

пуки,
Мов божевільний блука по всіх нетрях і борах, 

зворах,
Руку до уст приклада і гукає та кличе, благає,
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Наче смерть будить зі сну, своїм словом весь 
ліс роздирає:

— Люба, кохана моя, моя доле і світло моє 
ти,

Прошу, благаю тебе, обізвися, скажи мені, де 
ти?..

Кликнув, замовк, наслуха — нараз чує іздале-
ку: “Де ти?..”

Радістю серце його стріпотіло, й він кличе до 
неї:

— Люба, я тут, тебе жду та шукаю тебе дов-
го, тут я!

Знов на палкі ті слова чує голос іздалеку: 
“Тут я!”

— Жди мене, мила, он там! Я шукаю тебе, йду 
до тебе.

Чує: до нього летять чародійні слова: “йду до 
тебе”.

Але даремно шука раз у раз її, гомін лиш чує.
Сумнівом мучений, він посилає питання в ліс: 

Хто ти?
В уха його слово б’є таємниче, сумне, страш-

не: “Хто ти?..”
Кинувсь на землю юнак, головою б’є дерево з 

болю:
— Ах, моя мила, життя, моя мрія світляна — 

небезпечна,
Все обернулося лиш у порожній, марний, пус-

тий гомін,
З глибіні лісу ідуть знов до нього слова: “Пус-

тий гомін”.
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Куценко так захопився переспівом, що забув 
свою теперішню долю. Раз йому здавалося, що 
він декламує у класі, а професор і товариші слу-
хають його, то знов уявляв собі, що він є тим юна-
ком, який кличе й шукає якесь добре й любе 
єство, котре покинуло його, щоби перемінитися 
в розвійний звук, у далекий гомін.

Усі дерева в лісі, зілля, папороть, яруги й чага-
рі слухали серед запашної тиші Куценкового опо-
відання про дивну долю дівчини і хлопця.

IIII

Коли Іван уже кілька разів повторив голосно 
питання пісні “Де ти?”, нараз неначе по якійсь та-
ємній і хрустально-павутинній нитці пролетів до 
його вуха, ніби в завороженому сні, то знов не-
мов наяві вимріяний голос:

— Де ти?..
Куценко збентежився, перестав декламувати 

та наслухував.
По якійсь хвилині голосно спитав:
— Хто ти?..
І знов почув такий самий, як попереду, ніж-

ний і далекий, таємничий, сонно-мрійний голос:
— Хто ти?..
Куценко вхопив себе рукою за голову:
— Чоло гаряче… Невже мені причулося?..
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Коли на поновне питання ще раз обізвався 
той самий голос, Іван міркував, що це не гомін 
його власних слів, бо той голос, тоненький,
дитячий або жіночий. З’ясував собі це таким
чином, що в лісі мусить якась мати з дитиною 
ягоди збирати, й та дитина повторює останні 
слова.

Перестав декламувати, сів під сосну та роз-
гублено впер очі в соковиту зелень гущавини на-
проти себе.

Нараз чує в повіні листя кущів якийсь обе-
режний, ніжний шелест, ніби вуж повзе по засох-
лім зіллі й по листках… У найближчій хвилині в 
одному місці гілля зелені сколихнулося й Іван ба-
чить, як дві ніжні, калиново-цвітні руки розхиля-
ють листя, роблять у гущавині віконце, з котрого 
показується йому чудове, як весна, осяйно-біле 
лице, а з нього дивиться на нього двоє великих 
синіх, як небо, очей, із яких б’є цікавість і велике 
здивування…

Іван хоче зірватися на ноги й запитати, хто 
це?.. Однак не в силі рушитися з місця й вимови-
ти слово. Неначе живична сила сосни прикувала 
його до пня, так він сидить і німо та бентежно по-
зирає на те дивне жіноче обличчя, на котрому 
сонце, гілля і листки малюють мережанку таєм-
ної світлотіні.

І ось на хвилинку Йванові здається, що він 
безупинним виголошуванням пісні про дівчину-
гомін вичарував її зі сумерків століть, із-поза меж 
двох тисяч літ назад до життя…
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