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Безмежна доброта — рідке явище. Доброті природа 
відпустила місця — лише як виняток з її правил. Добру 
людину нищать, затоптують, коли ж нема сили знищи-
ти — глузують, знущаються, і вона завжди гине. Але якби 
не народжувалася ця безмежно добра людина, яка нага-
дує нікчемним сотворінням про божественність людського 
покликання, весь світ не проіснував би й миті. Все буття 
рознесено б на друзки, і воно ніколи не втілилося б зно-
ву. Бо навіть злі, мерзенні й підлі креатури не проісну-
вали б і одного віддиху, якби всього буття не виправду-
вало існування безмежно доброї людини, її затоптують, 
однак через неї, і то виключно через неї, рухається світ.

— Чого ти так прусуєшся?
— Я?
— Ні, Господь Бог.
— Я взагалі ні!
— Ну гаразд, іди сюди, мені нудно. В такий день 

варта — пекельні муки. Цей дощ!
— Так. Дощ.
— Це все, що ти маєш сказати?
— Хочеш анекдоту?
— Гм. Що несеш?
— Хіба не бачиш? Валізу.
— Валізу? Ну нехай, давай анекдоту!
Тимко позіхнув і скрушно глянув на Дмитрика, який 

міцно стискуючи ручку картонної валізи, зупинився пе-
ред контрольною будкою на вході до табору.
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— Якщо не анекдоту, то бодай щось нового. Що ді-
ється на світі. Ти ж вештаєшся скрізь. Знову лагодиш 
якусь справу?

— Ні, пипоть тобі на язик! — відповів Дмитрик, та-
боровий злодюжка й маніпулятор вартостей, які не дуже 
міцно трималися своїх власників, — я тепер тільки чес-
ною працею!

— Що у валізі?
— Старий крам. Якщо тобі конче кортить, покажу, 

навіть у цей дощ покажу. Клятий дощ! Зовсім чесно, 
гендлярство тепер не виплачується!

І Дмитрик з певністю й виструнченою поставою 
людини, яка говорить щиру правду, поставив валізу на 
землю, трохи схилив верхню частину тіла до ноші, не 
спускаючи очей з Тимка, описав овальний рух руками, 
ніби рвучись відчиняти замки, а одночасно й наче від-
кидаючи ззаду поли невидимого довгого сурдута, тоді 
сіпнувся назад, ляснув пальцями, даючи цим зрозуміти 
Тимкові, що в його голові засвітилася блискавка, яку 
він зараз викладе словами, а це далеко важливіше, ніж 
у дощ вивертати нутрощі з валізи, і заходився оповіда-
ти, чітко і зі знанням справи, масну анекдоту, від якої 
Тимко зайшовся реготом, хоча чув її вже безліч разів 
не тільки від Дмитрика, а й від Дмитрикових хлопців, 
що в цю мить крізь свіжо прорізані діри в таборовій 
дротяній, кожного тижня латаній з наказу місцевих охо-
ронців порядку огорожі завершували чергову операцію: 
у дешевеньких картонних валізах, таких, як стояла біля 
ноги Дмитрика, серед білого дня зносили до сховища 
на горищі третього бараку крадених поросят, яких Дми-
трик, як він висловлювався, організував на селі і таким 
простим способом, завинувши поросятам рильця, аби 
не кувікали, стриноживши й позапаковувавши живу 
ношу в валізи, прошлюзовував у табір.

Акція пройшла успішно, ніхто не накрив хлопців 
на гарячому, і вони тепер тільки чекали на Дмитрика, 
який ніс у валізі останнє порося, щоб пустити далі, вже 
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по таборових каналах і канальчиках живий товар, заки 
поліція влаштує облаву й розшуки.

Хлопці знали свої обов’язки, чітко виконуючи Дми-
трикові розпорядження з вірою в його щасливе око, бо 
Дмитрикові все завжди краще вдавалося, ніж іншим, 
може, тому лише, що Дмитрик не відзначався зажер-
ливістю і вмів кидати те, що не давалося проковтнути 
за раз, не жалкуючи за втраченим, та хлопці не ламали 
голови, чому їм краще працювати з Дмитриком, ніж 
з іншими. Зрештою і Дмитрик сам не любив замислю-
ватися, як і його хлопці, навіть у такі хвилини, коли, як 
тепер, доводилося легалізувати свій прохід крізь браму 
законности, яку втілював Тимко, і витрачати час на те-
ревені, аби запаморочити знудженого Тимка, щоб він 
нарешті пропустив Дмитрика без перевірки, а разом 
з тим, щоб про всяк випадок, якби акція в подальшому 
перебігу луснула (виключена річ, бо все вкладалося, як 
по писаному), мати алібі, мовляв, він, Дмитрик, зайшов 
до табору, як порядна людина, на виду в усіх і тому не 
міг проробляти жодних підозрілих маніпуляцій ні з кра-
деними поросятами, ні з чимось іншим, хоч би там що 
твердили. Бож хіба людина з нечистим сумлінням по-
трапила б так спокійно стояти, з власної волі поклавши 
голову в пащу правосуддя й розповідати анекдоти?

— Ще одну! — гукав задоволений Тимко, тримаючи 
Дмитрика біля будки, аби не залишитися самому.

Клятий Дмитрик, і як же в нього складно лягають 
слова! — дивувався невибагливий Тимко, забувши і про 
валізу, і про те, як йому ще до самого вечора нудитися 
на варті.

— Остання! — попередив Дмитрик, глянувши на 
свою валізу, яка мокла на дощі.

Але остання анекдота не була призначена для Тимка.
З того, як обличчя Тимка вмить навстіж роздзяпив 

і скував смертельний жах, як йому забило віддих і він схо-
пився за груди, не годний видобути не лише вигуку, а й 
кволого хамаркання, Дмитрик одразу збагнув, що сталося.
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Він шарпонувся назад зі щирим побажанням, аби 
грім побив весь світ, коли таке коїться, та вже виявило-
ся запізно: його валіза на всіх чотирьох рожевих ніжках 
прожогом мчала в табір, то по прямій, то зиґзаґами, 
наче її судомило, просто до кухні, куди саме почали 
сходитися таборові мешканці з бляшанками, банячками, 
а дехто й з відрами, на велику родину, отримувати обід.

Дмитрик кинувся слідом повз остовпілого Тимка, 
якому на кілька днів відібрало мову, від чого його по-
чали дражнити мовчуном, і він дуже сердився на це 
прізвисько, бож, звісно, кому приємно, коли кплять із 
страху, від якого хтось слабший і не такий зрівноваже-
ний, як Тимко, і взагалі переставився б на той світ? — 
а валіза вже врізалася в людську гущу, яка з вереском 
бризнула на боки, пропускаючи апокаліптичну з’яву, 
а за нею згодом і захеканого Дмитрика, що наздогнав 
свою валізу аж біля входу до барака баби Грицихи, яка 
вийшла подивитися, чому в таборі зчинився такий рев.

Валіза тицьнулася бабі просто в ноги й зупинилася, 
і тут щойно Дмитрикові пощастило вхопити її в оберемок.

Баба Грициха, як завжди в білій хусточці й кольоро-
вій ще з дому вічній плахті, про яку різне подейкували, 
бо ніхто ніколи не бачив баби в іншому вбранні, диви-
лася на Дмитрика старими добрими очима й усміхалася.

— Знов у халепі, Дмитрику? — мовила вона, і від її 
слів у Дмитрика ніби влучили одразу дві думки, як це 
з ним траплялося лише тоді, коли в його мозку народ-
жувався новий, особливо вдалий плян чергової махінації.

— Я вам це дарую на обід, а ви замовте перед Богом 
за мене слово, — випалив Дмитрик, витрушуючи з про-
дертої валізи крізь розкисле дно на руки баби Грицихи 
порося з завиненим у сіру ганчірку рильцем, і, схопив-
ши за ручку валізу, яка так оганьбила його, повернув 
досить швидко, хоч уже й не бігцем, через таборовий 
майдан, де щойно всі стали свідками його перегонів, до 
свого барака, — попри цей випадок ані трохи не втра-
тивши переконання, що всі лиха, які в житті чигають, 
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навіть отак непередбачене, виходять тямковитій люди-
ні лише на користь, навіть коли й доводиться кликати 
на допомогу добре слово баби Грицихи, а вона ж і так 
завжди ладна кожного порятувати.

Після цього дня чи радше — після цієї події, чудер-
нацька слава, яку в закутках і на майданчиках, за баняч-
ками з їжею й за чаркою, між бараками, в підвалах, на 
горищах і на смітниках, де переважно товклася малеча, 
з чуток, здогадів і найретельніших свідчень очевидців 
висновували навколо баби Грицихи, ще більше закрі-
пилася. На вечір весь табір тільки про те й говорив, 
як Дмитрик, цей пройдисвіт, шкурник і зірвиголова, 
приніс до баби Грицихи чорта, який допомагав йому 
безкарно проробляти махінації, а баба своєю білою ма-
гією, а перед нею не встоював найменший прояв зла, 
обернула його на невинне порося, що відтоді унадилося 
ходити за бабою скрізь, мов цуценя.

Правда, дехто з тих, які краще визнавалися в житті, 
особливо ж на людських вадах, твердили, — бож саме 
трапилося, що вони те все на власні очі бачили, — як 
чорти заволоділи Дмитриком і по всьому табору, не 
побоявшися білого дня, на довгих волохатих ножищах 
почали ганятись за ним, батожачи бідолаху грубезними 
зеленими найлоновими хвостами, точнісінько такими, 
як ті американські канати, які за допомогою Дмитри-
ка потрапили до табору й були вже давно розплетені 
й наново сплетені на сіточки, паски, хусточки і навіть 
краватки й блюзки, аби він кинув гендлювати, і лише 
тому, що Дмитрик своєчасно згадав про бабу Грициху 
й устиг крикнути, щоб вона йому допомогла, баба Гри-
циха обернула всіх чортів на звичайнісінькі валізи, які 
чвіркнули на всі боки й щезли, і на цей раз Дмитрик 
урятувався, бож баба визначалася великою добротою 
й за кожного замовляла лагідне слово перед Творцем. 
Баба Грициха зневажала тільки злих, нікчемних і саме 
тому нелюдське лютих, які відписали свою боягузливу 
душу злу, нахваляючись, що тільки по боці зла людина 


