
Отоді Юрко і вирішив розшукати батька, і це, як 
бачимо, йому вдалося.

Прочитавши листа, Павло Михайлович розкрив 
обійми і просто сказав:

— Ну, здоров будь, сину, давай поцілуємося...
Цікаво, що у записній книжці Остапа Вишні зали

шився запис про цю подію: *
С ц е н к а .  Батько лежить на канапі хворий.
Входить молодий чоловік, подає листа. Сам стоїть.
Батько читає листа, потім здивовано й пильно ди

виться на свого (сина) й говорить:
Б а т ь к о :  Що я можу сказати. Давай руку! Сідай. 

Дуже радий.
М о л о д и й  ч о л о в і к  (сідає): Я просто хотів по

бачити, хто в мене батько.
Б а т ь к о :  І я не проти того, щоб подивитись па 

свого сина!..
М о л о д и й  ч о л о в і к :  Ти тільки нічого такого не 

думай! Ніяких аліментарних вимог і справ. Мені 
тридцять років... Я людина доросла, забезпечена, само
стійна. Але батька просто закортіло побачити дуже...

...І стало у Вишні два сини. Я потім не раз бачив 
у Губенків Юрка з його дружиною та дітьми. Бачив 
його і біля трупи Павла Михайловича, коли звучали 
печальні мелодії «Козака песуть і коня ведуть» та 
«Забіліли сніги, забіліли білі...»

3. П’ЯТЬ СТРАВ ІЗ КАРТОПЛІ

Було це в перший день нового тисяча дев’ятсот 
сорок шостого року. Напередодні «швидка допомога» 
забрала в лікарню з приступом апеЕідициту мою дру
жину. їй тут же зробили операцію. В домі лишилося 
четверо мужчин — я, ГІлатон, мої діти Андрюша та 
Льоня. Але па новий рік у нас було ще одне свято — 
іменини Андрія. Годилося якось відзначити, як-не-як, 
а десять років, перша «кругла дата». Правда, дома 
з продуктів була лише картопля, та ще одержана на 
продуктову картку пляшка горілки. І все. Однак готу
вання почалося. А оскільки я у господарських спра
вах повний невіглас, та ще й ледар, всі турботи взяв 
на себе Платон, який за партизанським звичаєм умів 
усе. Потім Андрійко нахвалявся мамі:

* Цю сцену із записної книжки Остапа Вишні ласкаво 
дозволила опублікувати В. О. Губенко-Маслюченко,
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— Дядя Платон на мої іменини приготував п’ять 
страв: картоплю варену, картоплю смажену, картоп
лю, печену, картоплю в мундирах. Щодо п’ятого
блюда, то тут думки розійшлися — одні стверджу
вали, що то було пюре, інші — картопляники...

За стіл сіло четверо дорослих — Остап Вишня, 
Платон, я і фотограф, якого я запросив сфотографу
вати хлопчиків в день іменин, а у нього раптом 
з’явилася така несподівана нагода не лише познайо
митись з Остапом Вишнею, а й сфотографувати його...

Півлітра і п’ять блюд з картоплі були «ліквідовані» 
досить швидко. Поглянувши на гостей, я висловив 
думку: «наче мало».

— О, Степане, я починаю тебе поважати, ти вловив 
мій настрій! — вигукнув Платон і заходився шукати 
гроші.

Але... тут постало аж два «але». По-перше, пів
літра горілки коштувала 60 карбованців, по-друге,— 
де їх взяти?

Остап Вишня, Платон і я героїчними зусиллями 
нашкрябали лише половину.

І тут вийшов на арену наш фотограф, який був 
на сьомому небі, бо уже не тільки встиг заприязни
тися з Остапом Вишнею, але й поговорити з ним 
«про жизнь».

Він раптом вихопив свій цупкий гаманець і проде
монстрував письменникам переваги свого приклад
ного мистецтва. У гаманці тісно чергувалися готові 
фото і п’ятірки.

Фоточаклун кинув у «шапку» більше, ніж три пи
сьменники разом узяті, і Платон досить швидко здо
був ще «одну на чотирьох», до того ж це був мало 
вживаний на той час... коньяк.

Іменинник з свого боку виставив дорогоцінний де
серт — принесену Павлом Михайловичем банку виш
невого варення — подарунок Варвари Олексіївни. 
І почалося веселе чаювання, під час якого напівсон
ний іменинник видав дотеп, який дуже розсмішив 
Павла Михайловича:

— Я розкажу мамі, що Вишня пив чай з коньяком, 
а я з Вишнею.

4. БУДИНОК «СЛОВО»
Будинок «Слово» у Харкові був першим письмен

ницьким житловим будинком, до того ж не лише на
Україні, а може, і в Радянському Союзі.
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Я прожив у цьому будинку десь із п’ять років, в
ньому народилися мої сини і відбулися інші важливі 
події. У мене назавжди збереглося до цього будинку 
тепле почуття.

І тому хочеться відтворити розповідь Остапа Вишні, 
як кажуть, з його власних уст про те, як будувався, 
а головне, як добудовувався будинок «Слово».

Зводився той будинок на кооперативних засадах. 
Головою кооперативу був Остап Вишня, а пайщиками
усі більш-менш відомі тоді харківські письменники 
та деякі художники і композитори.

У січні 1929 року відбувався «Тиждень української 
літератури» у Москві. На цей час будівництво за
трималося — не вистачило коштів.

В ході «Тижня» в Агітпропі ЦК ВКП(б) відбула
ся нарада про дальше розгортання зв’язків україн
ської літератури з російською та взагалі про поси
лення зв’язків між братніми радянськими літерато
рами. Був на цій нараді в числі інших письменників 
і Остап Вишня.

— І ось,— розповідав письменник,— під час нара
ди із якихось бокових дверей у зал ввійшов Сталін. 
Сталася миттєва пауза, але Сталін лише махнув 
люлькою — продовжуйте, мовляв, і ненадовго сів до 
столу президії. А потім, підвівшись з-за столу похо
джав поза столом президії, пахкаючи своєю люлькою.

І хоч Остап Вишня уважно слухав промовців, та
одночасно його не лишала думка: де знайти кошти 
для добудови будинку? І раптом його осінило: а чому б 
не попросити грошей на добудову «Слова» в партії 
та уряду? Не для себе ж! Для загального добра.

Вишня поспішно накидав записку головуючому. 
Коли Сталін на деякий час підсів до столу президії,
головуючий непомітним для інших рухом підсунув 
йому записку. Сталін ковзнув по ній очима і стверд
но махнув люлькою.

Коли засідання закінчилося, Вишня повернувся 
до готелю «Асторія», аби трохи перепочити.

Раптом у двері постукали.
— Заходьте.
До кімнати швидко зайшла людина з великою сум

кою в руках і револьвером при боці.
— Ви Остап Вишня?
— Я Остап Вишня.
— Наказано передати вам гроші.
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— Які гроші?
— Ті, що ви просили.
І посланець висипав на стіл пачки з купюрами, 

які склали солідну суму, цілком достатню для добу
дови письменницького будинку.

Але, як запевняв Остап Вишня, найбільше його 
вразило те, що кур’єр не тільки не вимагав від нього 
перерахувати гроші, а й не взяв жодної розписки.

Цьому, скажемо правду, і ми не повірили. Напро
шувалася думка, що Павло Михайлович від хвилю
вання просто забув, що він таки розписався у книжці.

Але Вишня, як у таких випадках кажуть, клявся 
й божився, що справді ніякої розписки не було і ніхто 
її в нього не вимагав. Та й чи треба говорити про те,
які тут пішли хвилювання — як зберегти та як довез
ти таку велику суму грошей.

5. ІСКРИНКИ
Павло Михайлович дуже багато смішного писав, 

а ще більше говорив, аж ніскільки не турбуючись 
про записування. Ось лише кілька іскринок вишпів- 
ського гумору, які зберегла моя та близьких мені 
людей пам’ять.

* * *

Після літературного вечора слухачі й письменники 
висипали на вулицю. Раптом линув рясний дощ. Ми 
з Павлом Михайловичем притиснулися під балконом, 
а дівчатка вибігли під дощ і розгублено зупинилися.

— Дівчаточка, сюди, під вишеньку, під вишень
ку,— ніжно й лагідно запрошував їх Вишня.

* * *

Епізод відбувся у нашого літфондівського лікаря 
Патлаха. Патлах виривав у Остапа Вишні зуб, а в 
коридорі чоловіка чекала Варвара Олексіївна.

Вийшов гуморист з кабінету з досить кислою міною.
— Як ти себе почуваєш? — стурбовано мовила дру

жина.
— Та так наче у мене зуб вирвали...

* * *

Епізод із сімейного гумору.
— Ти знаєш, Павлушо, я щойно із магазипу, так 

мені там не більше тридцяти давали.
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