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Лауреат лiтературної премiї
iм. Андрiя Головка письмен-

ник Борис Тимошенко в автобiо-
графiчному романi «Потала» довiр-
ливо розповiдає про свою долю
(а доля кожної людини неповторна),
про свiй шлях до Бога й України, –
до самого себе.

Вiн належить до поколiння дiтей
вiйни. Їх у матерi було троє. Коли
рiднi краї було визволено вiд нiмець-
ких окупантiв, нетерпляче чекали
вiстки вiд батька-воїна. Але вiстки
вiд Олекси Тимошенка нiякої…

Закiнчилася вiйна. Додому вер-
тається батькiв друг Юхим Малюк.
Поспiшав у рiдну хату до чотирьох
своїх дiток, до дружини, до матерi. Та вони лежа-
ли в сирiй землi: загинули вiд обстрiлу села визво-
лителями. Приголомшений горем, вiн хотiв на-
класти на себе руки. Але побачив трьох дiтей сво-
го друга Олекси, якого вже вважали загиблим.
Жаль до сирiт, до їхньої нещасної матерi пробудив
його до життя. Вiн стає батьком дiтей друга, чо-
ловiком його дружини.

Минуло два роки, народився спiльний син, за-
гоїлися тяжкi душевнi рани. Аж тут телеграма, –

«Жив, здоров. Твой муж Алексей».
Вiн, як стане потiм вiдомо, був засу-
джений без права листування за
«придатiльство», бо потрапив у нiме-
цький полон. Як же воно тепер бу-
де?..

Батькове ув’язнення, його «при-
датiльство» найтяжче травмували
старшого сина Бориса. Виростав вiн
надмiру вразливим, хворобливо
емоцiйним, боязливим, що глибоко
позначилося на його долi. Та йому зi
складною, суперечливою душею по-
щастило проникнутися сковоро-
динiвською мудрiстю: «Глибоко
серце людини, хто пiзнає його?»
І вiн наважився через пiзнання

власного серця побачити серця людей звичайних i
видатних, – а їх на життєвому шляху стрiлося не-
мало, – i сказати своє слово правди.

Жорсткi обставини кинули автора роману-
сповiдi, як i цiлий народ наш, на поталу – на тяжкi
випробування, муки. Та своєю боротьбою, своїм
проникненням у глибiнь душi письменник показав,
що допомагає людинi за будь-яких обставин лиша-
тися чесною, довiв: не так важливо, яким ти був учо-
ра, значно важливiше, який ти сьогоднi.

ВИЙШЛО У СВІТ

Каре зерня
Свiт зелений, мов пуп’янок,
З якого явиться яблуко.
Я живу собi в яблуку
І дивлюся крiзь яблуко в свiт.
Крiзь яблуко зелене – зелений свiт.
Яблуко наливалось, яблуко зрiло,
Яблуко свiтанком рожевiло,
І свiтанковим був менi свiт.
Але я мрiяв про дощ,
Бо нiколи не бачив дощу,
Але я мрiяв про сонце, 
Бо нiколи не бачив сонця…
Чую, стукають…
Черв’як прорив нору до мене
Й сказав: 
– Вилазь до сонця… Дихнеш…
А я подумав: коли черв’ячною норою
До сонця вилазити…
Краще обiрву мiй свiт яблуко
І розiб’ю об дорогу.

Копання картоплi
Крупчасту землю розгорнути пальцями –
Надибати кулясту твердiсть бульби.
Стаєш немовби картопляним пагоном,
Частинкою землi стаєш немовби.

Мудрiшаєш над нею, розпашiлою,
Мов iстини вишукуєш плоди.
Мов соком плiд, наповнюєшся силою –
І глибшими стають твої слiди.

Округла бульба гулко гупа помiж вiнця,
Вгрузає в грядку переповнене вiдро.
А очi нашi – заокруглi неспокiйцi,
Вишукують невтомно земляне добро.

Дiвчата запiтнiло поправляють коси, –
На мить з-пiд одягу кулясто зваба блисне.
Кулястi гарбузи, неначе тлустi глобуси,
Поважно котяться на голе картоплище.
(На тлi чорнозему, немов планети дивнi,
Що пролiтають у космiчнiй млi…)

* * *
Треба вчасно прозрiти до Бога,
Вчасно треба до правди дiйти,
Бо, як станеш на прузi порога,
Пiзно буде себе вже клясти.
Пiзно буде себе вже судити,
Де й коли ти вчинив без душi…
Не повернеш з минулого й митi…
Тож сьогоднi живи й не грiши.

Борис ТИМОШЕНКО


