Зимова екзаменаційна

Як кому, а для старшокурсників зустріч Н о .
вого року спресувалась до кількох годин. Гаяти
час було ніколи — вже 2 січня розпочалася в
інституті зимова екзаменаційна сесія. Вузівські
жнива, як образно називають її між собою ті,
хто з дитинства виходив з батьками на росяни
сті хлібні лани, не з телевізійного екрана, а впри
тул, на власні очі, бачив ту гарячу пору, її на
пругу, її благодатний труд.
«Тихо! Йдуть екзамени», — угамовує черговий
факультету групу біля дверей навчального кабі
нету.
В один з цих неспокійних днів ми поцікавили
ся, як-то кажуть, кінцевими результатами
двох
іокзаменів, що їх вже склали групи факультету
обчислювальної техніки. )В деканаті диспетчер
Г. Денисенко «познайомила з відомостями.
Як свідчила одна з них, 4 січня в З-ЕОМ -84
екзамен з наукового комунізму приймав доцент
Ф. М . Журавльов. Підсумки, прямо скажемо, ра
дують. Студенти С . Барановська, А. Денисюк,
Р. Крушевська, Л . Фаїна, Л . Царок, Дайананд
Дешпанде, П . Сумал та інші (всіх п’ятірок 11)
показали відмінні знання. Ц і юнаки і дівчата гли
боку засвоїли основні теоретичні положення пре
дмету, вивчили першоджерела. І тому їх відпо
віді були тісно пов’язані з соціальною практи
кою, новим політичним мисленням, чіткою кла
совою, інтернаціоналістською позицією, зрілими
оцінками суспільних явищ.
Відбулися екзамени з схемотехніки в
групі
З ЕОМ -85. Знання студентів оцінював зав. к а 
федрою, доцент О. Д . Азаров. Відмінні оцінки тут
отримали Б. Годунов, С. Захарченко, О. Писар
чук, С. Солопчук. Н а четвірку оцінені знання чо
тирьох студентів, на трійку — п’ятьох. А ось
О. Бедзь, Л . Лінник, І. Попова, С. Олійник от
римали «незадовільно», І це на третьому курсі,
коли студент зобов'язаний мати вже міцний запас
знань з обраної спеціальності. Більше того, Ж , Левицька і С . Шаповалюк взагалі не були допу
щені до складання екзамену через академічну
заборгованість, а І. Дмитрук
і В. Белецький
не прийшли на екзамени.
Як повідомили в учбовому відділі, станом на
7 січня показники екзаменаційної сесії в інсти
туті такі.
В екзаменах взяли участь 1994 студенти. З а 
гальна успішність складає 81, а якість — 58
процентів, тобто, на «добре» й «відмінно» здали
1164 студенти, 453 — отримали задовільну оцін
ку, 203-м виставлені двійки.

В АУДИТОРІЯХ
ВПІ
підвищать кваліфікацію у
цьому році близько 1200
керівних кадрів енергети
ки країни, — повідомила
методист Ф П К Р. М. По
бережна. Навчання здійс
нюватиметься за
двома
програмами.
Так, заступники! головінжів електромереж, нача
льники електротехнічних
служб
високовольтних
мереж, служб ізоляції, на
дійності і техніки безпе
ки, технічних відділів об’є 
днань і підприємств М ін
енерго СРСР вдосконалю
ватимуть свої знання
і
практику в галузі виконан
ня робіт під напругою.
Курс дисциплін, пов’я
заних
з розподільчими
мережами, сучасними ме
тодами їх проектування,
експлуатації
і ремонту,

вивчатимуть заступники ге
неральних директорів об’є
днань, заступники голов
них інженерів підприємств
електромереж. В програму
їх навчання увійде також
«Автоматика і телемехані
ка розподільчих мереж».

В ПЛАНАХ
ВУЗУ
СТАНЕ

НОВОСЕЛОМ

у четвертому
кварталі
1989 року енергетичний
факультет. Його кафедри і
лабораторії переселяться
у новоспоруджуваний ни
ні навчально - лаборатор
ний корпус, загальна пло
ща якого складатиме 12
тисяч квадратних метрів.
У внутрішньому двопове
рховому приміщенні є три

Останнім часом у Він
ниці з’явився
довідник
кооперативів, які створе
ні і діють в обласному
центрі. Серед них і два
наших.
інститутських,
«Електрон» і «Експрес».
Обидва не дуже великі,
не обтяжені
кадрами,
але обидва встигли набу
ти авторитету в замов
ників.
«Електрон» очолює студенц 5 курсу радіотехніч
ного факультету Сергій
Хабаза. Основний кістяк
кооперативу —
десять
умільців, котрі мають до
свід роботи з радіотехні
чною апаратурою, вміють
її полагодити, вдоскона
лити, змонтувати світломузичне пристосування.
Можуть електронівці ви
конувати і досить склад
ні замовлення, скажімо»
спроектувати і здійснити
озвучення залів, комп’ю
терне їх обслуговування.

зали для поточних аудиторних занять: один на 200
місць, два — на 100.
— Радість нашого новоалля, — сказав
декан
енергофаку А- Б. Налбзидян, — поділять й викла
дачі та співробітники ка
федр суспільних
наук.
Увесь четвІртий
поверх
корпусу віддається в їх
розпорядження. Там роз
містяться предметні, мето
дичні і службові кабіне

тні

ЗДОБУДУТЬ ВЧЕНУ
СТУПІНЬ
кандидата технічних наук
понад двадцять аспіран
тів і претендентів - прак
тиків. В цьому ж році очі
куються рішення ВАК про
присвоєння вченого Сту
пеня доктора
технічних
наук шести науковцям на
шого вузу, — сказала зав.
аспірантурою А Г. Цісар.

ленінськийстипендіат

Не поспішаючи, впевнено,
він підійщов до столу ек
заменатора. Неквапливо по
дав Євгену Вікторовичу за
мкову книжку, а вже потім
взяв білета.
— Д ев’ятий, — спокійно
повідомив доцента. А сам
заглибився у зміст. «Так.
Технічна характеристика ту

рбогенератора. Вибір тран.
сформаторів...».
Володимиру Скачко, чет
вертокурснику енергофаку,
знадобилося
щось більше
хвилини на обдумування ек
заменаційних питань. В па
м’яті враз виникли т о р е ,
тичні установки, схеми,
в
уяві — останні нові зразки
електроприладів, вивчені ним
не лише по підручниках, але
й під час практики.
Відповідь була лаконіч
ною, коли словам тісно, а
живій, логічній, аргументо
ваній
мові дано простір.
Співбесіда доцента Є .
В.
Аніщенка зі Скачком три
вала хвилин з десять. Але
їх вистачило, щоб екзаме
натор переконався у від
мінній підготовці студента.
Так у заліковій
книжці
Володимира появилася пе
рша на нинішній сесії п’я
тірка з предмету «Електри
чна частина станцій і підста
нцій». Власне, першою
її
вважати не можіна. Бо з пе

ршого курсу Володимир йде
на майже одних п’ятірках.
Працелюбність, наполегли
вість майбутнього інженераенергетика помітили одразу.
Серед своїх однокурсників
він з перших місяців нав
чання вигідно
відрізнявся
грунтовністю, а точніше —
самоорганізованістю.
Д ар
ма, що за плечима був ди
плом техніка - електрика з
відзнакою, який він отри
мав у Вінницькому політех
нікумі ще до армійської слу
жби. Д о того ж мав пів
річний стаж роботи на Т Е Ц
Кирнасівського цукрозаводу.
Цей «капітал» він залишив
про запас, а сам
всерйоз
взявся за вузівські підруч
ники, пунктуально відвіду
вав лекції, семінари, лабо
раторні заняття.
Потяг до досконалості ін
женерних знань, особливо
до тих. які складають сер
цевину професійного реноме
енергетика, став суттю його
ставлення До щоденних сту

А якщо труднощі з чимнебудь, то студентам на
договірних умовах допо
магають висококваліфіко
вані професіонали.
Розташувався «Еле

рошенням користуватись
послугами «Електрона».
Але міський архітектор
знайшов, що це не найлі
пша окраса для того ра
йону, в якому знаходить

ДІЛА КООПЕРАТИВНІ
ктрон» у двох невелич
ких кімнатах при гурто
житку № 5. Тут тіснува
то, не таке, як хотілося
б, оснащення, але з цим
ще якось миритись м ож 
на. Значно більше допікає
кооператорам
відсут
ність телефона. Стримує
ться потік
замовлень.
Виклики через адмініс
траторів і чергових ГУР
ТОЖИТКІВ
породжують
масу хоч і дрібних, але
неприємних конфліктів.
Кооператори вивісили
на гуртожитку з виходом
на вулицю Келецьку свій
рекламний плакат з зап

ся гуртожиток, і наказав
рекламу зняти.
В п’ятому гуртожитку
перебуває також і штаб
«Експрес»,
очолюваний
п’ятикурсником факуль
тету автоматики й мікроелектроніки Ігорем Сара
нчуком. Це кооператив
ремонтно - будівельного
спрямування, який зай
мався і займається,
в
основному,
споруджен
ням гаражів і дачних бу
диночків переважно
з
матеріалів забудовника.
«Експрес» — невели
чкий. У ньому п’ять чо
ловік. Це, так би мови

Коротко про різне
О МІТЕТ
комсомолу
ВПІ, не зважаюди на
те, що надворі ще зима, вже
почав попереднє форму
вання студентських буді
вельних загонів на наступ
не літо. Передбачіаєть
що кількість їх зросте до
п’ я т д е с я т Вперше органі
зовуються загони з слу
хачів підготовчого відді
лення, які зможуть виїздии
ти
на об’єкти в липні,
одразу
після складання
вступних екзаменів.
Втім, 5 загонів
уже
сформовані (до речі, ще в
ті дні, коли
надійшла
звістка про трагічні події
в Вірменії)... З середини
лютого в Спітакському ра
йоні на відбудові сіл поч
не трудитись команда Ва
силя Захарова з енергети-

К

чного факультету. Через
місяць її змінить
загін
Ахмета Дасехажієва
з
машинобудівного. Робота4
триватиме безупину вах
товим методом. В Спітак
ському районі комсомольвідродити три зруйновацям Вінниччини належить
них села.
•*

*

*

■у Ф О НД Вірменії надіъ
йдуть кошти од того
двогодинного концерту, що
його влаштував учора клуб
політехнічного інституту,
в одному з санаторіїв мі
ста. Виступили танцюва
льна група, жіночий во
кальний ансамбль.
Цей
концерт можна розгляда
ти також, як одну з вирі
шальних репетицій пер'
майбутньою поїздкою цих

дмінно підготовлений спеці
дентських обов’язків.
— З навчальної програ аліст завжди замінить кі
з
ми вибираю все те, що ме лькох «середнячків». Ц е
ні потрібно знати і сьогод давніх-давен неперехідна за
ні, і в майбутньому, — го кономірність. І дуже добре,
ворить Володимир. , Уч
що виявляє вона себе ще у
бовий матеріал досить об- вузівських стінах, подаючи
ширний, увесь важко охо наочний приклад того, яким
пити. Потрібні маневр, ви хоче бачити суспільство мо
бірковість... Не байдужий я лодого інженера,
лікаря
до цікавого кінофільму, хо чи педагога. Н у, а для сту
дентів Ленінський стипенді
рошої телепередачі.
Н а третьому курсі Воло ат — живий орієнтир, зра
димир отримував «ректорсь зок для наслідування, своє
ку» стипендію. Щ о й гово рідний соціальний і інтелек
рити: дов’яносто карбован туальний еталон.
Недарма Володимир Ска
ців — не п’ятдесят. На че
твертому курсі його сумлін чко третій рік обирається
ня, здібності,
повторюю, членом факультетського ко
працелюбство здобули най  мсомольського комітету. То
вищу оцінку: з 1 вересня рік був комісаром будіве
минулого року Володимир льного загону. Сам беруч
став Ленінським стипендіа кий до будь-якої робіоти,
том. Таких в
інституті — подавав запальний приклад
товаришам на кладці, шту
одиниці.
Скажемо й так. Д уж е не катурці корівників в Агро
просто вийти на рівень за  номічному, наукову - дослід
своєння знань, щоб держа ній сільськогосподарській ста
що у Вінницькому
ва щомісяця
виплачувала нції,
студентові, вважайте, пов районі. Трудилися хлопці
ну інженерну ставку — 130 від роси до роси. У строк
карбованців. Рація тут да і якісно звели два тварин
лекоглядна: за одного добре ницьких приміщення. Загін
навченого
сім ненавчених виборов перше місце в об
дають. Іншими словами: ві ласному змаганні студент

ти, спеціалістів. А якщо
треба, то на допомогу
кличуть підсобників
з
своїх же товаришів.
В кооперативу вже
і
авторитет, і досвід, і на
віть деякий
«капітал».
Нещодавно він, скажімо,
придбав собі автомобіля
марки У А З .
Хто отримав
садовогородню ділянку чи мі
сце під гараж, може зве
рнутись до послуг «Ек
спреса», і не пошкодує.
Хлопці вміють працювати
і швидко, ііі якісно.
Н у, а щодо проблем,
то цьому кооперативов]
теж хотілося б кращої ре
клами, але з нею поки
що сутужно. Хай же ця
замітка послужить сврєрідною рекламою і для
«Електрона», і для «Екс
преса», бодай, у межах
політехнічного інституту.
О. П Л А К И Д Ю К ,
член комітету ком
сомолу В П І.

колективів
Польщі.

до братньої

*

*

*

О АВЕР11ІИВ роботу піонерський табір, що
вперше був організований
на час зимових
канікул
для дітей співробітників
інституту. Одним з останнх заходів цього табору
було відвідання Будинку
дитини,
де влаштували
великий концерт, а інсти
тутський штаб будівель
них загонів подарував ви
хованцям Будинку дев’ять
велосипедів.

*

*

*

ДИСКОКАУБІ «Зоді
ак» другого гурто
житку минулого ТИЖНЯ ві
дбулися великі українсь
кі вечорниці з традицій
ними колядками, варени
ками, кутею, обрядовими
піснями. Вечір, по суті, пе
ретворився на прекра
свято утвердження націо
нальної культури.

У

ських загонів. Та й заробі
тки теж тому свідчення —
по дві тисячі карбованців.
Солідна прибавка до бюд
жету.
...Переді мною сидить нижчесереднього росту, міц
но збитий двадцятип’ятирі
чний брюнет. Чистою доб
ротою світяться його розу
мні очі. Проглядаються не
показна скромність, прихо
вана в глибинах його него
віркої натури стриманість.
Звісно, це від батьків — С е
ргія Дмитровича і Євгенії
Федорівни — простих, робо
тящих трударів з кинашівського колгоспу
«Україна»,
що під Тульчином.
Мине ще рік-півтора.1 Р о
ки біжать наперегінки, на
че весняні струмочки. Д е їм
зупинитись!
І обов’язково
діждуться батьки свого си
на Володю з дипломом ін
женера — блискуче освіче
ного, обдарованого, талано
витого працелюба. Саме т а 
кі, молоді, повні сил і смі
ливих задумів, потрібні для
оновлення не на словах, а
на ділі, нашого життя.
Д. БОРИСОВ.

2 стор.

! «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ВИРО Б НИЦТ В У
Як вже повідомлялося
з нашій газеті, в числі пе
рших наукових
підроз
ділив інституту на другу
модель господарського ро
зрахунку з початку но
вого ооку перейшов ко 
лектив науково - дослід
ної лабораторії технічної
електродинаміки і елект
ромагнітних суміїсіностей
(ТЕД і ЕМС). Впровад
ження цього прогресивно
го методу організації на
уково - дослідних робіт
дозволить співробітникам
лабораторії швидше і ефе
ктивніше працювати
над
створенням розробок, при
ладів і пристроїв в га
лузі прогнозування і за
безпечення електромагні
тної сумісності радіоеле
ктронних засобів різного
призначення, що викори
стовуються у народному
господарстві країни. Очо
лює цей дружний колек
тив науковців і співробі
тників кандидат фізикоматематичних наук, доцент
Девон Наріманович Гейвандов.
Про роботу працівни
ків лабораторії ТЕД
і
ЕМС. їх наукові здобу
тки і плани читайте в од
ному з наступних номерів
газети.

С п
Для спортсменів на
шого інституту минулий
високосний рік був наси_
чений значними спорти
вними подіями. Одним з
важливих змагань
року
стали зональні ігри С па
ртакіади Української ра
ди В Д Ф С Т профспілок,
зокрема, команд сцортивних клубів вузів респу
бліки-. Понад сто п’ят
десят інститутів виявили
бажання взяти в
них
участь. Наш вуз предс
тавляли команди легко
атлетів і борців, кулевиків і стрільби з лука, іг
рові команди.
Але сьогодні мова йти
ме про збірну ЧіОЛОВІЧу
команду з гандболу, я к у
готують старший викла
дач кафедри фізвиховання М . І. Петренко І В. Б.
Ходи рев.
Цілеспрямовано і тво
рчо працюють'ці спеціа
лісти. Щорічно до нас у
вуз поступають випуск,
ники середніх шкіл, які
мріють стати хорошими
інженерами. І ось серед
них тренери команди зна.
ходять обдарованих спо
ртсменів, здатних на ви
сокому рівні захищати
спортивну честь інститу
ту. Тащ сьогодні в кома,
ндах майстрів вищої і
першої
ліг з успіхом

о

ПЕРЕМОГА ГАНДБОЛІСТІВ
грають
А . Кузьменко
(ІБ Ф ), А. Душенюк (Еч
на приміті і деякі інші
наші гандболісти.
Для команди
стало
доброю традицією закін
чувати календарний рік
вагомими
перемогами.
Згадаємо, що 1988-й га
ндболісти зустріли
у
званні чемпіонів Украї
ни, переможців республі
канської
Спартакіади
«Юність». І ось новий ус
піх. Н а цей раз у су
перництві з іншими кома
ндами треба було завою
вати право участі у фі
налі Спартакіади, де бу
де
представлена еліта
студентського гандболу
України. Жереб ви б;
у суперники нашим хло
пцям команду Запорізь
кого держнуиіверситєту
в складі майстрів спор
ту вищої ліги (команда
З П І). А сама вже наз
ва команди Львівського
інституту фізичної куль
тури свідчила, що там
грають справжні профе
сіонали. Трохи, але не
набагато слабше вигля
дали студенти Ворошиловградського машинобу
дівного,
Ждановського
металургійного і Крама
торського індустріально-

інститутів.
Найбільший інтерес ви
кликала гра з львів’яна
ми, де вирішувалася до
ля другої путівки, поскільки одну досить net
конливо завоювали запо
ріжці. Давно вже спо
ртивний комплекс
не бачив такої кількості
глядачів. Потужній кома
нді львів’ян політехніки
прютипоказали жорстку,
гру в захисті і надшвид.
ку — в нападі. Блиска
вично мінялася ситуація
і важко було
зараня
віддати комусь перевагу.
Вміло керував діями сво
їх товаришів на майда
нчику /каштан команди
п’ятикурсник машинобу
дівного
факультету
В. Сербиновський,
Не
шкодували себе і його
молодші товариші
В. Либа (М БФ ), І. Бе.
ліков (ІБФ ), Ю . Гавшин (РТ Ф ). Але вище
будь-яких похвал зігра
ли І. Жураковський дру
гокурсник РТФ, і воро
тар О. Іваник. Перший,
граючи в захистії, начи
сто виключив головного
бомбардира львівської
команди, він забивав го
ли. Всього у цій грі на
рахунку Ігора їх 11 з

34.
— Воротар — це півк,оманди, — кажуть га
ндболісти.
Цю істину своєю грою
підтвердив
О. Іваник.
Високий,
підтягнутий,
зовні, наче, флегматич
ний, він у хвилину небез
пеки буквально мінявся.
Важко перерахувати всі
ті моменти, коли Ігор
гасив майже очевидні
голи.
Перемігши з рахунком
34:27 грізного суперника,
гандболісти ВІТІ, неза
лежно від останньої гри,
вийшли у фінал. Чудовий
результат, за яким
—
величезна праця, щоден
ні тренування по 2— З
години, недосипання, ад
же це так непросто по
єднувати навчання з ак
тивними заняттями спо
ртом. Додамо до цього
неминучі пропуски
у
зв’язку з виїздами
на
змагання в інші міста.
Але ніхто з них не ш у
кає послаблень від викла
дачів. Всі гандболісти
хороші студенти.

Газета виступила.
Щ о зроблено?

логи мити...». По-моєму,
таке може написати лю
дина, яка заняття по фі
зкультурі відвідує нерегу
лярно, бо хлопці грають
у футбол на стадіоні, то
м у ‘ грипом і не хворіють.
А, втім, не будемо пе
реконувати А. Качанівську в корисності
занять
фізичною культурою
і
загартовуванням'.
Просто хочеться поба
чити наших дівчат струн
кими і худенькими, з ве
селою усмішкою на вус
тах і рожевими щічками,
але рожевими не
від
рум’ян і гриму, а
від
активних занять фізичною
культурою хай і на мо
розному,але свіжому повітрі5,
А. ГОНЧАРЕНКО,
інструктор з китай
ської гімнастики, сту
дент гр. 1ЕПП-86.
Від редакції: Відверто
кажучи,ми сумнівалися —

друкувати чи не друкува
ти цю відповідь Аліні Качанівській... І не тому,
що не з усім погоджує
мось, а просто з етичних,
джентльменських мірку
вань — чоловіки
завше
переносили холод легше,
ніж жінки, і їм, з нашого
погляду, не личить
цим
хизуватись. Невже в спо
рті інші етичні норми?
Олександр Гончаренко,
інструктор з китайської
гімнастики у-шу, наполіг
на публікації... Фізична'
культура займає в
його
Житті особливу
питому
вагу.
Він — спортсмен.
Але Аліна Качанівська —
не спортсменка. Так са
мо, як і більшість її по
друг, які себе в спортс
мени не готують.
Хотілося б почути як
раз їхні думки з приводу
замітки «Горе - фізкуль
тура».

У номері 41 від
16
грудня 1988 року була
опублікована замітка сту
дентки гр. ЗАТ-86, ФАМ
Аціни Качаніївської
під
назвою «Горе - фізкуль
тура». в якій автор зви
нувачує кафедру фізвиховання, деканати в тому,
що вони не прикладають
зусиль до організації за
нять фізкультурою
для
дів.чат у спортзалі.
Проблема, безумовно, є.
Хотілося б, особливо взи
мку, займатись в спорт
залі і не тільки, дівчатам.
Але якщо нема бази, то
вибирати не доводиться.
Неможливо в один спор
тивний зал помістити од
ночасно 10 груп.

Суть ось у чому. А, Качанівська пише, що за
няття по фізкультурі на
свіжому повітрі дівчатам,
крім грипу, нічого не при
носять. Але мені, здаєть
ся, аби дівчата відвіду
вали заняття регулярно,
починаючи з
сонячних
осінніх днів, то. по-перше,
організм кожної цілком
адаптувався б до зимніх
погодніх умов, а по-друге,
— не довелося б зараз
відробляти на холоді всі
пропущені пари. Далі ав
тор замітки пише: «Добре
хлопцям. Для них — фут
бол, волейбол... в спорти
вному залі. А дівчат
у
спортзал пускають тіль
ки тоді, коли треба під

го

М. П Е Т Р Е Н К О ,
голова Вінницької
обласної федерації
гандболу.

В ікн о в природу
мнє. Д уж е помітно про
ступали зморшки, щоки
мали землисто - сизий
відтінок, очі набрякали
сліізьми... Так мені, при
наймні, здалося.
Ноги жінки роз’їж джались
на слизькому
порював та й сипле пі суглобові стежки, Віона
р’ям і пухом залюбки, тицяла паличкою на всі
безупину, щоб аж надо боки і боялася рушити з
кучило, щоб просилось місця, щоб не впасти.
Я взяв її за руку, ви
на язик: «Чи там у тій
небесній конторі сидить вів на сніжок під прик
п’яний завгосп, що за риття будинку, допоміг
нести сумку і вона, зга
бувся міру, чи, може,
там взагалі ніякого по давши свої літні казки
і моє захоплення ними,
рядку?»
Але
все це фантазії. сказала, що бачила сьо
Сипало благенько, лед годні вітер. Не чула, а
ве накриваючи дрібною саме бачила. Таке ба
манкою стежки і темні чення приходить до неї
залисини на Бугу. П о х уже вдруге в житті.
— Перший раз було
муро жовтіли під берегаЖдеш його не
діж 
дешся, а коли починає
падати з неба, то не так,
як хотілось. Уявив собі,
що потече нарешті густо
і навально, світу не бу
де видно, думатиму, що
це хтось подушки пороз

ми острівці
пожухлрї
осоки, безрадісно карка
ли і чубились між со
бою чорні ворони, деін
де ниділи стражденно зі
гнуті постаті
рибалок,
що сиділи на св,оїх сун
дучках.
Години через дві, пра
вда, посипало густо, до
того ж не прямовісно,
а в різних напрямках,
один струмінь задувало
поперек, щоб учинити
колотнечу, і в глибоко
му колодязі нашого дво
ру між дев’ятиповерхо
вими будинками крізь бі
лу колотуху справді не
було видно ні землі, щ
вікон, навіть
будинки
бовваніли, як привиди,
розмито й волохато. Але
снігопад швидко закін
чився, навіяло небага
то, боковини бордюрів,
неприкриті снігом, ба
чились виразно і рельє
фно, як сумна облямівка
вузького ДВіОру, який від
цього починав здаватись
ще вужчим і меншим.
За будинками, на від
критих місцях, гуляла
несмілива поземка, до
сить проте, шпарка і до
шкульна. Стара знайома
жінка у теплих валянках,
з паличкою і баульчиком
у правій руці прикрива
ла щоки лівою. їй було
холодно.
Знаю цю жінку з літа.
Вона любила сидіти на
сонечку під липою
і
розповідати внукам, що
СОНеЧКО

ВЛІТКУ

СОЛіОДКЄ,

як баньката груша, до
щик світлий, як голова
кульбаби, а трава зелена,
як добрий
і веселий
крокодил Гена, бо він не
той крокодил, що їсть
антилюп, кіз і навіть беремотів, Гена живе на
одному очереті. Мені по
добались оці нехитрі ви
гадки, з них струменіла
теплота
людяності, об
личчя жінки було нена_
пружене, лагідне, якесь
дуже розпогоджене
і,
сказати б, літнє.
А зараз воно було зи-

в евакуації під Оренбу
ргом. Ми жахливо голо
дували. Я понесла до мі
ста золотий мамин го
динник, проміняла його
на кілограм масла і дві
пари панчох,
тримала
це в авосьці, а шпана
в поїзді авоську вихопи
ла, кидала через мою го
лову з одних рук в інші,
кла зовсім. Холодна
й
сміялась і нарешті втеголодна, зійшла я на по
була зелена _ зелена ну
дьга і дивна байдужість
лустанку, в душі моїй
до всього. Пішла через
степ, уже сідала ніч, даеко _ далеко затужили
вовки, але я чомусь не
боялася, опосів мене ди
вний настрій і саме то
ді. я побачила віїтер. Був
він маленького росту,
якийсь дуже кучерявий,
тендітний і сумний. От
ніколи не думала,
що
вітер сумний. Лютий, ЛИ
ХИЙ, навіжений, веселий,
але не сумний ні в яко
му разі. А він прийшов
до мене саме в такому
обрані.
— Ви могли б його
намалювати?
— Якби вміла... Це
були б тонкі, нескінчен
ні спіралі, дуже заплу
тані і хаотичні. Дивля
чись на них, мав би ві
дчувати сум і чути, як
виють вовки.,.
— Сьогодні ви це ба
чили і чули?
— В тому то й річ...
І дуже виразно. Досто
ту, так, як і тоді... І ще
мені захотілося
їсти.
Теж так само сильно, як
і тоді... Чим це пояснити?
Невже тим, Що холод і
сніг?
— То ж нема снігу.
— От і помиляєтесь,
— сказала жінка.
І справді — між буди
нками знов звіялось і
завертілося млинком клу
бкувате біле мево, зас
тупило; небо. Хотілось,
щоб надовго. Бодай, на
одну добу...

В. ІВЧЕНКО.

Редактор І. ВОЛОШЕНКЖ

