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Ольга Онойко

День здоров’я
— До побачення, — мовила Марина Петрівна. — Сподіваю-

ся, ніхто не забуде, який завтра день?
— День бабака! — викрикнув із задньої парти Васильчиков.
Усі захихотіли. Нічого надзвичайно радісного в цьому 

не було, але страшна напруга, в якій діти перебували протягом 
тижня, шукала хоч якогось виходу. На Таньку-кульгу, наполови-
ну загороджену кущем чайної троянди, напав сильний кашель.

— Бабаки — це не для нас, — спокійно сказав Льоха 
Миронов. — Бабаки — це дрібнувато.

Усі подивилися на нього.
— Маєш рацію, Олексію, — сказала Марина Петрівна й пос-

міхнулася — не вимушеною учительською посмішкою, а по-ро-
динному, тепло та трохи беззахисно. Упевненість Льоші викликала 
симпатію. Навіть вона, класна керівниця, вже літня жінка, відчу-
вала поклик Солідарності.

— Нагадувати нічого не буду, — вела далі Марина Петрів-
на, — ви й самі все знаєте, а коли щось забудете, батьки нагада-
ють. Отже, діти, до побачення.

— До побачення! — відповів клас.
Марійка закинула на плече важкий рюкзак і почеберяла 

до дверей. Повз неї, поспішаючи, прошкандибала Танька-кульга, 
спіткнулася та вчепилася за її рукав. Марійка, зиркнувши на неї 
з-під лоба, допомогла дівчині стати на рівні.
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Танька ледь чутно перепросила, а позаду пролунав голос Ма-
рини Петрівни: «Таню, чи не затримаєшся на хвильку?» Куль-
га відчепилася від Марійки та, мало не плачучи, повернулася 
до вчительки.

Залишивши клас, Марійка за звичкою поглянула у вікно, яке 
виходило на шкільний двір. Там, на сходах біля входу, друга змі-
на чекала, коли їх впустять. Деякі десятикласники курили.

Легкою пружною ходою підійшов ватажок десятого «Б» Ан-
дрій Ольхін. Він щось коротко сказав і почав забирати у хлопців 
сигарети. Ті не опиралися. Марійка затрималася біля вікна, за-
цікавлено спостерігаючи за цією сценою. Якийсь білявий при-
щавий тип, схожий на вірус грипу, почав виступати, й Ольхін 
дав йому щигля — не сильно, виключно з повчальною метою. 
«Ватажок», — подумала Марійка.

У коридорі пролунав дзвінкий голос Васильчикова: «Гей, 
Льохо!» — «Га!» — озвався Миронов.  «Ходи сюди, маю 
розмову».

Марійка роззирнулась. У коридорі залишалися тільки Ва-
сильчиков із Мироновим та вона. Дівчина подумала, що треба 
скоріше піти, але її не переслідували і взагалі не звертали на неї 
уваги.

— Ти… це… Льохо… — напружено мовив Васильчи-
ков. — Як… завтра?

Миронов трохи подумав, втупившись у підлогу.
— По-чесному, — глухо сказав він нарешті. — Ти — так ти, 

я — так я. А ще… ну, це… Зла не тримати.
— Гаразд, — зголосився Васильчиков і зітхнув. — І це… 

дружба тобто. Ми з тобою… все одно… друганами будемо.
— Закон, — нагадав Миронов.
— Що Закон? Ну то й що? Хіба ми не люди?
— Авжеж, — сказав Миронов. — Ми — люди.
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Васильчиков простягнув йому руку. Вони стояли нерухо-
мо, мовчали та пильно дивились один одному в очі. У їхніх іще 
хлоп’ячих обличчях читалася майбутня суворість. Миронов, 
у свої чотирнадцять вже високий і жилавий, вважався визнаним 
лідером класу, але Васильчиков був легшим і спритнішим.

Крокуючи сходами вниз, Марійка думала: «Цікаво, хто стане 
ватажком — Льоха чи Ігор? І невже Танька теж поїде на День здо-
ров’я? Вона ж бігти не зможе. Лише божеволітиме. А якщо її не пу-
стять — ще більше казитиметься. Вона ж таки наша…» Марійка 
вже одяглася і було пішла, аж тут почула за спиною знайомий голос.

— Волкова!
Миронов говорив тихо й наче несміливо, що аж ніяк не пов’я-

зувалося з його суворим обличчям. Марійка майже байдуже по-
дивилася на нього в очікуванні, як розгортатимуться події.

— Ти… це… — Миронов запнувся. Раптом він простягнув 
руку й похапцем вихопив у неї рюкзак. — Я допоможу.

— Гаразд, — здивовано відповіла Марійка.

***
Виявилося, Миронов добре знає, де вона живе. Льоша пово-

лі розмірено крокував поруч із дівчиною, поглядаючи в кінець 
вулиці. Марійка увесь час міркувала, що б такого дотепного ска-
зати. Вона інстинктивно намагалася приладнатися до його ходи, 
але розмашисті кроки хлопця були заширокими, і вона відста-
вала. Перехожі посміхалися, дивлячись на них, і тому Марійка 
почувалася трохи ніяково.

Вони йшли повз сяючі магазини й доглянуті сквери. Чиста, 
наче розчесана, трава рясніла квітами. Весняне сонце ви б   лис-
кувало на лискучих кахлях, якими були облицьовані нові висо-
тки, їх дзеркальне скло світилося, наче сріблясті перли.
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— Гарно, — сказав Миронов, і Марійка одразу погодилася. 
Він зиркнув на неї спідлоба і швидко відвів очі. Цей досить по-
хмурий погляд нараз заспокоїв дівчину, і Марійка подумала, що 
сенс розмови не такий уже важливий. Вона пробелькотіла щось 
про домашнє завдання. Миронов відповідав коротко, але йти рап-
том стало легко, і за мить вона зрозуміла чому: Олексій сам під-
лаштовувався до ритму її ходи.

Біля Марійчиного під’їзду, прямо на асфальті, сиділа Ліля 
Черкаська зі своєю компанією. Компанія була досить похму-
ра й ніби потовчена, як то кажуть, запорошеними мішками, 
та Лілю вона влаштовувала. Колись давно, ще в дитячому сад-
ку, Марійка з нею дружила та потім зрозуміла, що Ліля — птах 
не її польоту. Тому навіть не повернула голови в бік колишньої 
приятельки, лише голосно сказала Миронову: «Побачимося 
на Дні здоров’я!» — і дременула у під’їзд. Ліля стенула плечима 
й сьорбнула пива із пляшки. Очі в неї були осоловілими.

Миронов ще трохи постояв біля дверей, не звертаючи жодної 
уваги на принишклих підлітків. Марійка помахала йому рукою 
крізь скло і посміхнулася.

***
Коли дев’ятикласники вранці підійшли до школи, на них уже 

чекали шість автобусів із дзеркальними вікнами. Класні керівни-
ки прийшли ще раніше, і тепер, бліді та заспані, розпихали учнів 
по машинах. Углядівши Марійку, Миронов почав підстрибувати 
і показувати їй якісь знаки. При цьому його аж ніяк не лякала 
перспектива втратити свій чудовий імідж.

Танька-кульга таки з’явилася. У неї на шиї висів хутряний мі-
шечок. Марійка придивилася й зойкнула від заздрощів — це був 
«Опівнічний» амулет із магазину «Шлях до себе», що коштував 
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трохи дешевше, ніж нова іномарка. Звідки в Тетянчиних батьків 
такі гроші, лишалося загадкою.

Марина Петрівна, бліда аж сіра, з неохайно підведеними 
очима, стояла коло одного з автобусів, високо піднявши таблич-
ку з написом «9-В». Марійка сіла біля вікна, і за хвилину поруч 
із нею на сидіння гупнувся щасливий Миронов.

— Ну от, усе добре, — сказав він, відсапуючись. — Хвостен-
ко теж побіжить.

Марійка не відразу зрозуміла, що він говорить про Тетянку.
— Тетянка хороша дівчина, — нарешті сказала вона. — Вона 

тямуща та ще й добра.
— Так-так, — кивнув Льоша. — Ми ж не тварини. У нас го-

ловне — мозок. Вона правильна. Наша.
Іззаду почулося якесь ворушіння. Марійка обернулась. Там, 

за звичкою лаючись між собою, мостилося галасливе класне код-
ло — Ларіна та Галоян із кількома хлопцями, що відрізнялися рід-
кісною безголовістю та раннім статевим дозріванням. «Невже вони 
теж будуть із нами? — подумала Марійка. — Такі неприємні…»

— Не всім бути ватажками, — наче почувши її думки, сказав 
Льоша. Дівчина здивовано поглянула на нього, і він пояснив: — 
Я бачу, як ти на них дивишся. Вони тупі, але вони ніким ніколи 
не командуватимуть. Керуватимуть ними розумні… Отже, вони 
зіграють нам на руку.

— А Ларіна?
— Щодо неї треба подумати. Така буде начальником, навіть 

якщо не буде над ким, просто так, сама собою. Незручно.
— А що ти зробиш?
— Нічого.
— А…
— Вона відчуває те саме, що і я. Вона сама щось утне. 

І не собі на користь.
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«Звідки ти знаєш?» — хотіла спитати Марійка, але не стала. 
Льоша в її очах сповнився воістину сяючої величі.

— Тань, а звідки в тебе амулет? — на весь автобус спитала 
дзвінкоголоса Віка Андрійчук.

— Бабуся подарувала. Тобто не подарувала, а дала тимча-
сово, — відповіла Тетянка, пишаючись тим, що на неї звертають 
увагу. — Вона каже, що все одно його мені подарує, але тільки 
за заповітом. Вона його сама для себе зробила, коли була моло-
дою, його при житті дарувати не можна.

— А моя бабуся каже, що перекидатися — це гріх, — подав 
голос з кута Іванюків, високий та незграбний хлопчик із дитячим 
обличчям. — Що ми всі богопротивні.

— Мовчав би вже, Івонючкін, — закинула Лізка Ларіна, кра-
суня і стерво.

— Тихіше, — сказала Марина Петрівна. — Гришо, а де живе 
твоя бабуся?

— У селі, — пискнув прибитий Іванюків.
— Отже, їй багато років?
— Еге ж…
— Так от, — суворо викарбувала Марина Петрівна, зверта-

ючись до всього класу. — У селах живуть неосвічені старі люди. 
Ми маємо ставитися до них із повагою, адже вони воювали, по-
ставши на захист нашої країни. Але геть не обов’язково вірити 
всьому, що вони говорять.

— Може, вона взагалі травоїдна? — пирснула Лізка.
— Еге ж, — підтримала її повірниця Надя Галоян, теж стер-

во, але не таке гарне й набагато дурніше за Лізку. — Івонючкін 
теж травоїдний. Травоїдний! Травоїдний!

Волання Галоян на задньому сидінні підхопили Марфін 
і Черних, а хтось пожбурив у бідолашного Іванюківа пару змін-
ного взуття. Черних підвівся й почав бити його ззаду по голові. 
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Іванюків закрився руками і скорчився між сидіннями. Марфін, 
із виразом тупої цікавості на обличчі, вже штовхав його, намага-
ючись поцілити в живіт. Підлітки схопилися з місць, роздивляю-
чись, що відбувається, й усіх охопило незрозуміле бажання — чи 
то розняти, чи то приєднатися. Друге долало. Нервове напружен-
ня й весняний бунт у крові, густо замішані на божевіллі Дня здо-
ров’я, нездоланно тягнули до бійки — переважно кривавої.

— Негайно припиніть! — кричала Марина Петрівна, але 
її не чули.

Вереск Таньки-кульги здійнявся між дзеркальними вікнами 
автобуса, намагаючись вирватися назовні.

— Припиніть! Припиніть! Він ні в чому не винен! Він нічого 
поганого не зробив!

— Ага! Ти теж травоїдна! Вівця! — із хижим захопленням 
заволала Лізка, що з незрозумілих причин люто ненавиділа куль-
гаву дівчину. Ще трохи — і клас переніс би свою дику ненависть 
на Тетянку — істоту ще слабкішу і беззахиснішу, ніж Іванюків.

Миронов підвівся.
Він підійшов до Марфіна й зацідив йому в пику; не так, 

як учора бив однокласників Ольхін, а з силою. Марфін прийняв 
це як належне. Черних, що лупцював Іванюківа важкими кедами 
в пакеті для змінного взуття, отримав цим же пакетом по дов-
бешці. Зупинившись перед Ларіною і Галоян, Миронов зміряв їх 
обох важким поглядом. Ларіна, відкинувшись на спинку сидіння, 
почала пускати бісики і млосно посміхатися.

Марійка різко видихнула. Миронов поволі повернув голову 
і зустрів її погляд. Потім так само поволі обернувся до Лізки.

— Щоб я більше не чув жодного слова, — дуже тихо, майже 
пошепки вимовив він. — Тобі зрозуміло, щуряко?

Ларіна багато чого ладна була стерпіти від Миронова, але тут 
наче сказилася.
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— Овва, ватажок знайшовся! Спочатку доведи, що ти за 
один, а потім командуй!

— Замовкни! — гаркнула Марійка.
— Та хто ти така! — захлинулася від обурення Ларіна.
— Вожачиха! — схлипуючи від реготу, промовила Галоян.
Марійка зблідла.
— Мерзотниця!
У її крові горіло хиже весняне полум’я. Вона ладна була вче-

питися Наді в пику. Поволі підвелася з сидіння, проте Миронов 
узяв її за плече — владно і жорстко.

— Тихо, — сказав він спокійно. — Усе буде добре. Марино 
Петрівно!

Марина Петрівна, відвернувшись, ковтала пігулки.
— Чи ви всі з глузду з’їхали?! — вигукнула вона, коли на-

решті запанувала тиша. — Малим дітям таке прощається, але 
ви їдете на День здоров’я! За годину-дві ви станете дорослими 
і будете нести кримінальну відповідальність! Ви знаєте, як нази-
вається те, що ви тут виробляєте?! Злочин проти Солідарності!

Галоян заціпеніла. Лізка опустила очі.
— Так от, — вела далі класна. Вона встала і вийшла на пере-

дню площадку, аби її могли бачити всі. — Невдовзі народиться но-
вий осередок суспільства, нова Зграя, і Солідарність стане для вас 
не порожнім звуком і не шкільним предметом, а основою життя.

Ці завчені слова вона повторювала перед кожним класом, що 
їхав на День здоров’я, але вони, напевно, були близькі серцю не-
молодої вчительки, й тому гаряче переконання й віра наповню-
вали стандартну лекцію справжнім змістом.

— Зграя — це більше ніж сім’я, — говорила Марина Петрів-
на. — Зграя — це те, що вище за нас, і водночас те, що завжди 
з нами, у нашому серці. Зграя — це назавжди. Скоро ви об’єд наєтеся 
в Зграю, і в ній не має бути тих, кому ви не будете вірити. — Вона 
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трохи помовчала, втамовуючи подих. — Тому я вважаю, що по-
трібно проголосувати. За алфавітом.

Галоян майже знепритомніла. Марфін, здається, теж.
— Хто «за», піднімайте руки, — Марина Петрівна дістала 

з пакета класний журнал.
— Зачекайте! — Ларіна підвелася. Автобус труснуло, і вона 

поспіхом схопилася за ручку сидіння. — Я перепрошую!
— Так-так, — схопилася Надя. — І я…
— Не треба, Марино Петрівно, — спокійно промовив Ми-

ронов. — Нервування нам зараз тільки зашкодить. Правильно 
я кажу? — він підвівся й оглянув автобус.

— Так… Так… — відгукнулися голоси.
— Ну добре, — погодилася класна, сіла й почала фарбувати 

губи.
Марійка прихилилася чолом до скла і більше ні на кого 

не дивилася.

***
Висотки спальних районів попливли назад, за вікнами миго-

тіли поля й пагорби, увінчані темно-зеленими гривками. Хирляві 
гайки обабіч дороги поступово зливалися в ліс. Автобус круто 
звернув, проїхав ще кілька сотень метрів тряскою ґрунтовою до-
рогою й зупинився.

— На вихід, — коротко скомандувала Марина Петрівна.
Діти мовчки посунули до дверей.
На вулиці Марина Петрівна, не кажучи ані слова, перекину-

лася. Учні наслідували її приклад.
Стежка петляла між порослими лісом пагорбами і обривалася 

в улоговинці. Місця були дачні, але до самого горизонту не було 
видно жодного будиночка. Лише ліси, луки та пологі пагорби.
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Марійка стояла, високо піднявши морду, і вдихала вітер, що 
ніс солодко-свіжий запах чистих трав. Не прогріта сонцем земля 
приємно холодила лапи.

— До гаю, — сказала Марина Петрівна. — Побігайте верхом 
пагорба, якщо нічого не унюхаєте. Хоча тут мисливська зона, ні-
чого не відчути майже неможливо. Я буду он там. На Жовтому 
пагорбі.

Пагорб і справді був жовтий, три чверті його схилів обсипали-
ся піском. Може, тут колись був кар’єр, а може, й ні. Марина Пе-
трівна важко піднімалася на нього, висолопивши язика, боки так 
і ходили під рідкою шерстю. Хтось почав підніматися за нею, але 
це було зайвим. Васильчиков повів гострою темно-срібною мор-
дою, коротко гавкнув і гайнув уперед. Клас кинувся за ним. Через 
кілька секунд Марійка й сама відчула запах здобичі — пряний, 
темний і теплий, із мускусним відтінком аромат молодої олениці.

Молоденька тваринка ховалася в негустому переліску, зов-
сім близько, сильна, з легкою кров’ю. Вона кинулася бігти, лед-
ве углядівши вовків. Клас одразу ж погнав її. Бігли незграбно, 
незлагоджено, штовхаючись, але поступово кожен знайшов своє 
місце і мчав над колючою духмяною травою впевнено й чисто, 
не чіпаючи один одного.

Миронов і Васильчиков ішли попереду всіх, плечем до плеча. 
Спостерігаючи за ними, Марійка розуміла, що Васильчиков може 
легко обігнати Льошу, і не робить цього лише тому, що зараз 
у цьому немає потреби. Він не був сильнішим і витривалішим, 
тільки легшим і дуже спритним. Дівчина згадала, що Миронов 
чомусь зовсім не переймався через те, що Васильчиков може здо-
бути перемогу. Марійка могла б здивуватися, але не стала — вона 
знала, що Льоші видніше.

Олениця дедалі більше втомлювалася, і відстань між нею 
і класом неухильно скорочувалася. Марійка стрімко йшла лівим 


