
Олег Михайлов
перекладач: Костянтин Солов’єнко

ЛИСТИ З ЛЬОДУ ТА ПІСКУ

ЛИСТ ПЕРШИЙ: ЛЯЛЬКА

Мене звати Аліса. Мені 8 років. Наша вчителька Еллі просить розповісти про улюблену
іграшку. У мене їх дві. Лялька Стелла та лялька Даринка. Стеллу мені подарував брат. Його
звуть Денис. І він зараз солдат. Мама дуже хвилюється за нього, адже його можуть вбити на
війні. Я теж за нього хвилююся. Денис зовсім не схожий на солдата. Він ветеринар і лікує
всіх хворих тварин. Він подарував мені Стеллу на День народження. Мені тоді виповнилося
сім років. Стелла дуже гарна. У неї золота сукня та довге волосся. Даринка теж гарна, але
вона як я. І сукня у неї звичайна. Цю ляльку мені подарувала моя бабуся. Вона живе у селі.
Влітку я гостювала у неї. І бабуся з пенсії купила мені ляльку, хоч я зовсім не просила. Я
тільки просила бабусю пошити їй гарну сукню, але бабуся не встигла. Має в селі багато
роботи. Корова та город. І собака Боня. Всі собаки в селі живуть на вулиці у дерев'яних
будках і сидять на цепку. Тому всі вони дуже злі. Боня дуже добра. Вона живе у бабусі вдома.
І іноді спить на її ліжку. Бабуся її за це навіть не лає. Бабуся дуже добра. У неї тонка та ніжна
шкіра на щоках. Я завжди цілую бабусю, коли приїжджаю до неї. А ось руки у бабусі старі.
Як і вона сама. Старій людині дуже важко ходити. І жити. Мама каже, що бабуся все життя
багато працювала і дуже втомилася. Коли я виросту, то не буду так багато працювати. Я
купуватиму собі різні ляльки. Які мені сподобаються. У них усіх будуть красиві сукні та
довге гарне волосся. А такими ляльками, як Даринка, грають лише маленькі діти. Але я все
одно її люблю.
Коли почалася війна, моя мама сказала, що нам треба піти з нашого дому в метро. У метро
безпечно. Мама дозволила взяти із собою лише одну іграшку. Я хотіла взяти Стеллу, бо я
люблю її найбільше. Але потім подумала, що у метро, мабуть, дуже брудно. Стелла там може
замастити свою гарну сукню. І ще вона може там загубитися, адже у метро завжди багато
людей. Ми пішли у метро. Я, мама та Даринка. Надворі було дуже шумно. Це гуділа сирена.
Сирена завжди гуде, коли починаються вибухи. Вибухи також гучні. Мама затикала мені
вуха, щоб я їх не чула, але я все чула, а їй говорила, що нічого не чую.
У метро ми жили дуже довго. Я не знаю скільки. Там ми спали прямо на підлозі на ковдрах.
Деякі люди мешкали у вагонах, але ми там не жили. Мама сказала, що ми прийшли запізно, і
нам місця вже немає. У метро було багато дітей. Ми грали з однією дівчинкою, але потім
вона швидко виїхала. Там були собаки. Вони були добрі, і їх можна було гладити. А ще там
були кицьки. І в одного дядечка жив великий павук у банці. Ми ходили на нього дивитися.
Дядечко дістав павука з банки і навіть гладив. Він сказав, що павук боїться вибухів і в нього
від страху облізло все волосся на сраці. Я не знаю, чи можна писати це слово. Мама каже, що
не можна, але я вже написала.
Іноді ми з мамою ходили з метро додому, щоб помитися. Багато будинків згоріло. Наш
будинок спершу не згорів, а потім все одно трохи згорів. І ще там розбилося все скло. Мама
сказала, що треба виїзджати. І ми поїхали на вокзал. Перед цим мама взяла фломастер і
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написала свій номер телефону. Написала у мене просто на спині. Було лоскотно. Я не
зрозуміла, навіщо вона так зробила, а мама сказала, що це якщо я загублюсь і мене знайдуть і
не знатимуть, чия я дівчинка.
На вокзал нас привіз волонтер Івасик. Раніше він завжди привозив нам у метро піцу та
шоколадки. Усі його дуже любили, але шоколад мені не можна. І одного разу Івасик привіз
мені морозиво. Тільки мені. І тоді ми потоваришували. Я думала, що Івасик поїде з нами до
кінця, але він привіз нас лише до вокзалу. Там було багато людей та собак. Вони всі хотіли
виїхати. Але собак у поїзд не пускали. І люди відпускали собак на волю, а самі від’їжджали.
Собаки не хотіли на волю і бігли за ними, а люди тікали від них. Я спершу подумала, що вони
так граються із собаками, але потім мама мені все пояснила. Коли прийшов поїзд, то всі
пішли і почали штовхатися. Мама тримала мене за руку, і я боялася, що вона мене
відпустить, але вона міцно мене тримала, навіть потім лишилися синці. На той поїзд ми не
потрапили, нам не вистачило місця. Мама сказала, що наступний поїзд буде аж уранці, і нам
обов'язково треба туди потрапити. Я думала, що спати ми поїдемо назад у метро, але мама
сказала, що назад нам не можна, що зараз комендантська година і до ранку ходити вулицями
нікому не можна. І ми всі спали на підлозі на сумках на вокзалі. Там було багато мам та їхніх
дітей. І майже не було тат. Мій тато з нами не живе. Він загинув на війні, коли я ще не
народилася. Я його зовсім не знала. І що таке війна – теж не знала. Тепер я знаю. Це коли всі
читають у телефоні новини та плачуть. І ще війна – це коли тільки мами з дітьми, а всі татки
йдуть на війну. І старші брати також. Як наш Денис.
Вранці на вокзал прийшли дядечки у військовій формі і один був маминим знайомим. Він
провів нас на поїзд. Я раніше їздила поїздом до бабусі у село, але тоді я сама сиділа на
полиці, а зараз нас у купе було 13 людей. Я спеціально порахувала. Їхали ми дуже довго та
повільно. І ніде не зупинялися. Цілий день, а потім ще цілу ніч. Там ми пересіли на автобус і
теж довго їхали. Потім ми кудись йшли та йшли, і я знову боялася, що мама мене загубить.
Потім ми опинилися за кордоном. І мама сказала, що тепер ми будемо у безпеці. Я не хочу
багато писати. І так вже багато написала. Зараз ми тут. Мені тутки дуже подобається. І моїй
Даринці тут теж подобається, бо ми купили їй нову гарну сукню. Але я сумую за Стеллою.
Вона залишилася у нашій старій квартирі. І я знову хочу її побачити. І Дениса також. Тоді
мама не плакатиме. Але для цього треба, щоб закінчилася війна. Нехай вона вже скінчиться.

ЛИСТ ДРУГИЙ: РУКИ

Тісто вона поставила з вечора. І тепер марудилася в очікуванні ранку. Не спалося. Тісто теж
зітхало і ворушилося у великій каструлі, прикрите чистою ганчіркою. Вона все зробила так,
як багато-багато років тому навчила її бабуся. Просіяла муку, боячись, що підсліпувата
просипле її. Але руки все пам'ятали. Міцно тримаючи зморщеними старістю руками решето,
вона згадувала, як пишалася в юності тонкою своєю талією, яка запросто поміщалася в
дерев'яний обруч. Борошно вона перехрестила, примовляючи «Господи, благослови!», як
просила у Нього благословення, починаючи будь-яку справу. Яйця, масло, цукор, молоко та
жменьку родзинок принесли сусіди, які добре знали, що її великодні паски будуть пишними і
залишаться свіжими ще довгий час після Великого свята. Колись пекла вона їх до тридцяти
штук, шедро роздаючи своїм сільським. Але цієї воєнної весни село їх майже спорожніло, а
ті, що залишилися, доїдали останні запаси.
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Треба сказати Ганні, щоб лушпайки картопляні у сміття не викидала. Скоро картоплю садити,
а де брати? Всю геть чисто поїли. В сорок сьомому році була страшна посуха. Наступного
року город саджати не було чим. І нам сусіди дали картопляні лушпайки. Чуєш, Ганю? І ми
свій город засадили лушпайками. У всіх картопля вже зійшла, а наше поле було чорне. Бабуся
щоранку плакала, боялася, що все. А сусід — дядько Дмитро — він із батьком моїм на
фінській служив, без ноги повернувся, от він ходив і Богові молився: «Господи! Дай ти на
сирітську долю!» Потім зійшла картопля. Тоненькі пагінці такі. Ми їх розпушували, пололи,
дихати на них боялися. Прийшла осінь. Пішли копати. Бабуся вилами копне — і бульби всі
величезні. І багато! Вперше після війни досхочу наїлися. Ганю! Чуєш, Ганю! Ти лушпайки
картопляні у сміття не кидай! Ганю! Чого мовчиш? Так немає ж Ганни. Немає сусідки
дорогої. Осколком убило. Сама ж поховала її в саду під старою грушею, що росла на межі
їхніх ділянок. Треба ж — забула. Груша стара, я стара. А Ганна була молода — жити б і жити.
Лише шістдесят рочків. Дениска, онук, перед війною приїжджав, так казав, що ось собаці
Боні в перерахунку на людський вік якраз шістдесят років. Ганя тоді сміялася, гладила Боню,
а та й рада лизатись, усю Ганю й обслинила. Реготали тоді багато. Не на добро виявилося.
Спершу, як почалися обстріли, мамина шафа дуже допомогла. Більше ста років їй. Вона їй від
пані дісталася. У якої бабуся моя, покійниця, — мамина мама — була в прислузі. Чоловік
бабусин помер рано, на японській війні його вбило, от бабуся і пішла до пані служити, щоб
дітей підняти. Семеро у неї їх було. Пані хороша попалася, добра. Коли мама заміж виходила,
вона їй посаг подарувала. І постіль їй зібрала. І вінчальну сукню пошила. І подарувала їй
перстень золотий. А шафу вже потім, у Громадянську, коли пані після революції до Парижу
поїхала, батько, покійний, з братом своїм до нас притягнув. І вчасно. На другий день сільські
всю садибу пограбували, а будинок панський спалили вщент. А шафа залишилася. Мама у
ній білизну, що від пані дісталася, зберігала. І гілочки полину туди складала. Від молі.
Стільки років минуло, а запах цей гіркий досі у шафі лишився. Коли вибухи почалися, з
Бонею там ховалися. Гріла собачечка, подружка вірна. А щоб вибухів не лякалася, на вуха їй
хустку стару пов'язала. Тільки Бонечка все одно посивіла від страху. А холодно було – не
приведи Господи! Такий холод тільки після минулої війни був. У сорок сьомому. В тому році
мамин перстень і проїли. Бабуся віднесла його в місто і на муку виміняла. Тому що
голодували сильно. Траву їли. А мами тоді вже не було.
Коли німці прийшли, змусили працювати в полях. За це давали картки. Один німець, зовсім
молодий офіцер, підгодовував нас. Говорив, що у нього вдома маленькі діти. Перед
Великоднем дав матері яйця, молоко, муки навіть. Житньої, правда. Але все одно - паску вона
спекла. І ще кілька яєчок пофарбувала і нам дала. А бабусі не дала, вони тоді з матір'ю вже не
розмовляли, хоч під одним дахом жили. А ще якось від німця того дісталися нам цукерки,
тільки не пам'ятаю які, бо сестра їх у нужник викинула. Не хотіла від німця подачок. А мама
брала. І одного ранку з кімнати, де німець жив, пролунав постріл. Забігаємо, а вона мертва на
ліжку лежить. Поруч німець той. Він їй в обличчя вистрілив.
Батька вбили на фінській. Про тата дядько Дмитро, сусід наш, що служив із ним, сказав, що
того снайпер підстрелив. У них там якісь особливі снайпери були — на деревах сиділи.
«Зозулями» їх називали. Не знаю, чи правда. Бабуся от не вірила. Їй тоді наснилося, що
батько в тій Фінляндії в кучугурі замерз. Дядько Дмитро і сам на зимовій війні ногу втратив.
Ногу йому фіни в шпиталі відтяли, щоб гангрени не було після обмороження. Він у полон до

3



них потрапив. А потім, коли замирення вийшло, фіни наших полонених відпустили, а Сталін
їх у табори посадив. Щоб, значить, нікому вони про ту війну не розповідали. З табору дядько
Дмитро повернувся лише в 47-му. І він соромився цього все життя, що не в бою каліцтво
отримав, не героїчно, а від дурості начальників, які їх у поганенькому взутті у фінські сніги
відправили. Так що міг, міг дядько Дмитро про батька нашого й вигадати щось задля
красного слівця. Він взагалі трохи дивний був. М'яса після війни не їв, зброї не торкався.
Наші сільські прозвали його за це Пісником. Бабуся нам пошепки свій сон розповідала, бо
батько їй нібито сказав так: «Несправедлива війна — наша вина». І більше нічого не сказав,
тільки бабуся це так зрозуміла, що не треба було їм на ту війну йти, не треба було з фіном
воювати. Тільки ми тоді про це надто багато не думали. Солдатикам нашим сказали: «Іди –
воюй!» Вони й пішли. Їхня справа підневільна. А куди? Навіщо? Не їхнє діло.
Отак і Василько, синок єдиний, на Афганську пішов. «Інтернаціональний обов’язок» це
називалося. Кому він там чого був винен? За що загинув? Ось згадала його — і солоно в роті.
Як засліпла в березні, сидячи в льоху у Гані — так сльози за всякої нагоди й течуть. І течуть, і
течуть, і не зупиниш. За всіх плачеться, за кожну божу душу. За доньку, чий чоловік убитий у
чотирнадцятому році під Іловайськом. За внучку — Алісу. Воно ж зовсім мале ще. Як вони
там? Де? Чи живі? І не дізнатися, зв'язку ж ніякого немає. За онука Дениска сльози течуть, і
молитви Богородиці щоночі, щоб живим з війни вийшов. Ось він знає, за що воює. За правду
воює. За землю свою. І тому — має повернутися. Просто зобов’язаний. Інакше і Христові цієї
весни краще не воскресати.

ЛИСТ ТРЕТІЙ: ЧЕРВОНЕ СЕРЦЕ

Темрява.
Звук вибуху.
Чути, як згори сиплеться пісок.

ПЕРШИЙ. Їбать, я тільки голову помив. Блядський пісок зара скрізь. От що мені робити?
ДРУГИЙ. Не матюкатися. Командир почує — пизди дасть. У нас ніхто в «рої» не
матюкається.
ПЕРШИЙ. Загнув! І навіть ти?
ДРУГИЙ. Бля буду!

Сміються.

ПЕРШИЙ. А він симпатичний. Сексі.
ДРУГИЙ. Хто?
ПЕРШИЙ. Ну. Ройовий наш. Як його?
ДРУГИЙ. Лось.
ПЕРШИЙ. Це позивний?
ДРУГИЙ. Прізвище.
ПЕРШИЙ. Прикольно. Йому підходить. Такий завалить — мало не буде.
ДРУГИЙ. Слухай, Дене. Давай на березі домовимось. Все гейське залишилося в тилу, дома.
ПЕРШИЙ. А шо, тут гомофоби?
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ДРУГИЙ. Нормальні мужики. Все розуміють. Але два гея на «рій» – це вже перебір.
ПЕРШИЙ. В сенсі? Ти з шафи вийшов, чи що?
ДРУГИЙ. Просто подумав: із цими хлопцями я на смерть ходжу. Які можуть бути секрети? І
сказав.
ПЕРШИЙ. А вони що?
ДРУГИЙ. Та все нормально. Поржали спочатку, а потім нормально.
ПЕРШИЙ. А чому мені не можна сказати? Я типу сюди теж не квіточки нюхати приїхав.
ДРУГИЙ. Ти поки що наче салага. Зелений зовсім. Нехай хлопці до тебе придивляться
спершу, яка ти людина. І потім уже можна.
ПЕРШИЙ. А яка я людина?
ДРУГИЙ. Ти мене питаєш?
ПЕРШИЙ. А тут більше нікого немає.
ДРУГИЙ. Чесно сказати?
ПЕРШИЙ. Давай.
ДРУГИЙ. Вибач, Денис, але ти гівно.

Мовчать.

ПЕРШИЙ. Все ще злишся?
ДРУГИЙ. Давай спати.
ПЕРШИЙ. Злишся, так?
ДРУГИЙ. Денис, блять! Ти мене кинув. Просто тупо зібрав речі і пішов. Нічого не пояснив,
потім морозився від мене півроку.
ПЕРШИЙ. Значить, злишся.
ДРУГИЙ. Та йди ти нахуй! Нічого я не злюсь! Бачити тебе не хочу.
ПЕРШИЙ. Так ти мене й не бачиш. Темно ж.

Мовчать.

ДРУГИЙ. Як бабуся?
ПЕРШИЙ. Нормально. Перед війною до неї їздив, питала про тебе.
ДРУГИЙ. І що сказав?
ПЕРШИЙ. Сказав: пройшла любов — зав'яли помідори. Відчепись.
ДРУГИЙ. Все. Спимо.

Мовчання.

ПЕРШИЙ. Напиздів я тобі. Їхнє село під окупацією. Не знаю, чи вона жива. Зв'язку немає.
ДРУГИЙ. А мама?
ПЕРШИЙ. Вони з малою у Фінляндію виїхали. Все норм у них. Вона у Вайбері інколи фотки
шле. (Чути якусь метушню.) Та їбучий же пісок, він прямо скрізь. Я як на пляжі лежу, навіть
у труси заліз.
ДРУГИЙ. Знімай.
ПЕРШИЙ. Та зара — біжу, аж падаю. От якщо Лось попросить — тоді.
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ДРУГИЙ. Ось ти не тільки гівно, а ще й блядь.
ПЕРШИЙ. Та заткнися вже! Дістав!

Мовчать.

ПЕРШИЙ. Найприкольніше, що у бурята вчора теж був пісок.
ДРУГИЙ. Якого бурята?
ПЕРШИЙ. Дохлого. Дохлого бурята. Ну, ми вчора в лісі на їхню позицію натрапили, вони
там дохлі всі лежать. Наша арта їх накрила. І від них мотлох один залишився.
ДРУГИЙ. І шо?
ПЕРШИЙ. Одному ззаду півбашки знесло, замість очей порожні дірки, а решта ціла. Ну, я
заліз до нього в кишеню...
ДРУГИЙ. Ти шо, у трупа нишпорив?
ПЕРШИЙ. Я курево шукав.
ДРУГИЙ. От мені ніколи не подобалося, що ти палиш.
ПЕРШИЙ. А ти зануда. Бісиш мене.

Мовчать.

ДРУГИЙ. Знайшов?
ПЕРШИЙ. Що? Кохання навіки? Чи про що ти питаєш?
ДРУГИЙ. Курево знайшов? Я б зара покурив.
ПЕРШИЙ. Ти ж куриш, тільки коли сильно вип'єш.
ДРУГИЙ. Вважай, що я випив. То є курити?
ПЕРШИЙ. Немає. У нього мішечок був. Я думав: ну, може, трава чи кокс. Виявилося —
пісок.
ДРУГИЙ. І куди ти його подів?
ПЕРШИЙ. Висипав. Нахєра він мені потрібний. А шо?
ДРУГИЙ. Це священний пісок. Вони його як оберіг носять. Буряти ж буддисти.
ПЕРШИЙ. Ну ось ніхєра він цього бурята не вберіг.
ДРУГИЙ. У мене був такий. Із Іволгінського дацану. Я туди на ретріт їздив.
ПЕРШИЙ. Нахєра?
ДРУГИЙ. Коли ти пішов — мені дуже хєрово було. От я поїхав до Бурятії. Називалося це
Нюней хурал. І ми там три дні не розмовляли, а лише читали маані-мантру Авалокітешвари
ОМ МАНІ ПАДМЕ ХУМ. Був час подумати.
ПЕРШИЙ. Про що?
ДРУГИЙ. Про всяке. Як жити далі.
ПЕРШИЙ. Піпець! Тобто ти їздив до чуваків, які зараз приїхали нас вбивати. Ще, мабуть,
купу бабок за це заплатив.
ДРУГИЙ. Ой, та заткнись! Ти сам мріяв до Пітера з'їздити. Весь мозок мені виніс.
ПЕРШИЙ. А я, до речі, з'їздив.
ДРУГИЙ. І як? Сподобалось?
ПЕРШИЙ. Нормально взагалі. У Хорнеті списався з мужиком одним, він мене запросив.
ДРУГИЙ. Ну, кажу ж — блядь ти. Курва.
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ПЕРШИЙ. Прикинь, у клубешнику там із фіном познайомився. Він регулярно в Пітер їздить
— бухнути і потрахатись. А в нього дід у молодості воював із росіянами. На Зимовій війні. І
я його питаю: «І от не лячно тобі сюди їздити?» Типу, ну росіяни ж напали на вас, багатьох
повбивали, відібрали у вас багато землі. Як таке можна пробачити?
ДРУГИЙ. А він?
ПЕРШИЙ. А він взагалі не врубився, про що я говорю. У мене хєрова англійська. Та й п'яний
уже був.
ДРУГИЙ. А ти вибачив? Вони твого татка на Донбасі вбили.
ПЕРШИЙ. Я тоді малий зовсім був, нічого не розумів.
ДРУГИЙ. А зараз? Зрозумів?

Мовчання.

ДРУГИЙ. Чого замовк?
ПЕРШИЙ. Думаю.
ДРУГИЙ. Про що?
ПЕРШИЙ. Про маму думаю. Про малу. За бабусю страшно. Як вона там? Про тебе трошки.
ДРУГИЙ. І що ти про мене думаєш?
ПЕРШИЙ. Ну. Що не просто так ми з тобою тут зустрілися.
ДРУГИЙ. Про це я також думав. А у нас же з тобою все нормально було.
ПЕРШИЙ. Не знаю. Якось складно все було.
ДРУГИЙ. Складно? Це зара все стало складно!
ПЕРШИЙ. Зара якраз все зрозуміло. Ось ми, а там — вороги.
ДРУГИЙ. Окей, я зрозумів. Ти просто засцяв. Тому й утік від мене. Так? Ну?!
ПЕРШИЙ. Вірші.
ДРУГИЙ. Які вірші? Де?
ПЕРШИЙ. Вірші в голові крутяться. От, знаєш, ніби хтось диктує. Прикольно. Ніколи віршів
не придумував. Треба б записати, бо забуду. Де ліхтарик?
ДРУГИЙ. Не здумай вмикати. Побачать світло — накриють.
ПЕРШИЙ. Так забуду ж!
ДРУГИЙ. Вголос кажи, я запам'ятаю.

Пауза.

ПЕРШИЙ. Шамай харахадам
Жэнхэний дурамни өөрөө түрэнэ
Шамай hанахадам
Шэрүүхэн минии зан эндэ зөөлэрнэ
ДРУГИЙ. Денисе, ти чого? Приколюєшся?
ПЕРШИЙ. Шамай харахадам
Шад улаан зүрхэмни тургэн сохилно
Шамдаа яаруухан хэлэхэ үгэ бии
Шамдаа дуратайб!
ДРУГИЙ. З тобою все гаразд? Дене! Не лякай мене. Дене! Дене!
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У танцюючому світлі ліхтарика ми бачимо дерев'яні стіни та стелю бліндажа.
А ще ми бачимо людину, яка не має очей. Мертву людину.
Мерець говорить:
Коли бачу тебе
Справжнє кохання народжується саме собою
Коли згадую тебе
Мій грубий характер пом'якшується
Коли бачу тебе
Червоне серце моє б'ється швидше
Є слова, які треба тобі негайно сказати
Я люблю тебе!

Яскравий спалах.
Вибух.
Темрява.

ЛИСТ ЧЕТВЕРТИЙ: ГОЛОД

З перших рядків свого листа повідомляю, що живий та здоровий, чого і вам бажаю прожити
на білому світі. Катю! Степан не повернеться. Не чекай. Згинув твій чоловік у лісі на
Раатській дорозі. У далекій Фінляндії. Отака випала йому доленька. Живи далі, Катю. Треба
жити. Треба ростити ваших із ним дітей. А я підсоблю, якщо Бог доведе повернутися додому.
Був я зі Степаном до останньої його хвилини, про що хочу розповісти тобі.

У вересні 1939 року ми пішли в похід на Польщу. Коли вже думали, що час повертатися до
Житомира, Богунський полк наш завантажили до ешелону та повезли на станцію Кем у
Карелії. Звідти пішки на Ухту. Поруч — кордон. Не всі наші товариші були раді новій війні.
Так і казали: «Вже ми були на одному фронті, тепер женуть на інший, а скоро вигадають
третій». А Степан твій сказав мені: «Завоювали Польщу — збільшили податки, а завоюємо
Фінляндію, то братимуть ще більше, і ходитимеш без штанів». І показав лист твій, де ти
писала, що вдома нема чого їсти, і ти змушена була продати корову. Степан навіть
запропонував нам стрельнути один в одного, аби тільки не воювати. Але я забоявся, адже це
підсудна справа. А Степан вдав, що пожартував. Скоро нам стало зовсім не до жартів. Коли
перейшли кордон, фіни не чинили опору. Мороз 45 градусів, глибокий сніг, а ми — у
будьонівках. Їсти нічого. Полювали на оленів, їли своїх коней. Машини пройти не могли. З
труднощами подолали 29 кілометрів, потрапляючи під вогонь снайперів. Лише в останній
день року зіткнулися із фінською армією. Фіни пустили нас на середину озера, а потім
накрили вогнем. Того дня ми зі Степаном вижили. Вибралися з цього пекла. Вирішили
пробиватися до наших. А де вони? Хтозна. За чотири дні глибоким снігом пройшли ми з ним,
дай Боже, один кілометр. Тут наші сили й скінчилися. Ноги мої стали дерев'яними, мов
чужими. Я їх не відчував. Багаття розпалювати боялися, поряд могли бути фіни. Хотілося
спати. І дуже хотілося їсти. Голод. Лютий голод, Катю. Як навесні 33-го року. Ти ж пам'ятаєш
той голод! Люди тоді божеволіли і їли один одного.
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Ми зі Степаном тоді тільки-но прийшли служити в міліцію. І надійшов наказ — припиняти
людожерство. Ті, хто обирали такий спосіб вижити, варили м'ясо ночами. Ось міліція і
приїжджала до села ввечері, а як стемніє, підіймалися на якийсь пагорб і дивилися. З якого
димаря дим — одразу до тієї хати. Від варіння людського м'яса страшний сморід, і все це
виходило надвір, у печах же варили, ось через димар запах і виходив. Так було й того разу.
Приїхали ми до одного села. Дивимося — з комину крайньої хати дим іде, і запах
відчувається. Командир послав нас із Степаном туди. Заходимо у двір. Двері в хату відчинені
навстіж і якийсь дивний голос чути. Переступили поріг. Сморід, кров розбризкана. На підлозі
три трупи лежать. І свічка горить. А біля трупів повзає на колінах якась жінка. Вся в крові і
погляд божевільний. У руках ніж закривавлений. Помітила нас. Повернулась і каже: «Ой, як
добре, що ви зайшли. Печінку мені допоможете вирізати. Не виходить у самої — ніж тупий.
Завтра люди на обід зберуться, а поминати моїх рідненьких нема чим». Вона збиралася ще
щось сказати, але не змогла - впала в калюжу крові. Ми зі Степаном запалили лампу,
підійшли до печі. Вона теж була заляпана кров'ю. Дістали з печі великий чавун, а там ціле
немовля, рука дорослого та чиїсь очі. Степан так одразу і впав біля печі. Я витяг його на
подвір'я. Підійшли ще хлопці. Відлили ми Степана водою. Вранці я прокинувся в казармі, а
на ліжку Степана все його обмундирування лежить, а його немає. Доповіли командиру, а той і
каже: «Страх — велика сила, зламалася людина. Ну що ж, на все, хлопці, Божа воля».

Фіни знайшли мене у лісі. Сплячого. Степана поряд не було. Його не знайшли. А сон мій
передсмертним був. Коли людина замерзає до смерті, то так солодко їй спиться.
Катю, ненаглядна, ти снишся мені. Щоночі тебе бачу. Душа моя рветься до тебе, та гріхи не
пускають. Грішний я перед тобою, Катю. І прийми нині мою сповідь до тебе. У полоні мене
фіни довго допитували. Фотографії показували. На них вогнище прогоріле і кришка від мого
солдатського казанка. І кістки. Людські кістки. Фінський слідчий казав, що на тих кістках
сліди людських зубів. Тільки я йому не вірю. Та й як у таке повірити? Адже якщо це правда,
то немає мені, Катю, місця на цій землі. Не можу я жити серед людей, не можу їм в очі
дивитися. Я ж, Катю, вдавитися пробував. Петлю з рушника сплів. Але не дав Бог, живим
залишив. Значить, є у нього на мене, раба божого Димитрія, якийсь план. Потрібен я йому
для чогось. Знати б тільки…

На цьому місці лист обривається.
Адресат та відправник невідомі.

КІНЕЦЬ
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