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...У житті все побудовано на любові. У своєму творі ав-
торка не вигадує нових слів кохання, а вміло поєднує відомі 
вам слова і вони починають говорити до вас та примишують 
тремтіти й ваше серце. 

Вона швидко вводить вас у вир чужих почуттів. Розпо-
відає про це цікаво, незвично та захоплююче, і ви, непомітно 
для себе, переймаєтесь її героями і хворієте їхнім коханням. 
Авторка ненав’язливо намагається зачепити ваше серце за 
живе і сокровенне. Показує дивовижні поривання душі і 
просить вас їх відчути і пережити, збагнути всю силу любові 
і по-іншому подивитися на життя та прекрасний навколиш-
ній світ. Вона підводить вас до того, щоб ви не поспішали 
засуджувати інших, а уважно заглянули в «храм своєї душі» 
і зробили іспит власної совісті, а потім побачили людей на-
вколо себе і себе серед них... Закликає: «Простягніть руки 
і серця один до одного, станьте добрішими і терпимішими, 
радійте кожному дню життя, кохайте і будьте коханими».
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Найголовніше у житті – ЦЕ ЛЮБОВ... Щоб ми не ро-
били і як би ми не облаштовували своє життя, усе це ми 
здійснюємо ЗАРАДИ ЛЮБОВІ... до навколишнього світу, 
до себе, до ближнього, до дитини, до чоловіка чи жінки... 
Бо СВІТОМ ПРАВИТЬ ЛЮБОВ... І треба жити цими почут-
тями, наповнювати любов’ю себе і все, що нас оточує... І 
треба вміти любити, відчувати любов і бути щасливим від 
того. Бо ЛЮБОВ – це вміти віддавати, а не брати, і не тіль-
ки задля чогось, навпаки – усупереч усьому... Я ВІДДАЮ 
СВОЮ ЛЮБОВ ВАМ, І Я ЩАСЛИВА...
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ЧАСТИНА ПЕРША

Зрізана квітка
Я дуже тяжко Вами відболіла. 

Це все було як марення, як сон. 
Любов підкралась тихо, як Даліла, 
А розум спав, довірливий Самсон.

Тепер пора прощатися нам. Будень. 
На білих вікнах змерзли вітражі. 
І як ми будем, як тепер ми будем?! 
Такі вже рідні, і такі чужі.

Ця казка днів – вона була недовгою. 
Цей світлий сон – пішов без вороття. 
Це тихе сяйво над моєю долею! – 
Воно лишилось на усе життя.

Ліна Костенко

Коли Анця була дитиною, а потім і підлітком, її завжди 
переслідували суперечливі думки про своє село. Настроє-
ність її думок та хвилюючі почуття, які заволодівали нею, 
здебільшого залежали від пори року – наскільки вона його 
любила влітку, настільки ж ненавиділа взимку. Коли ж ви-
росла, ставлення до свого рідного гнізда значно змінилось, 
як, зрештою, і саме село та життя в ньому. Але усе це буде 
значно пізніше, а поки що...

Не могла натішитися мальовничим краєвидом довко-
ла... Особливо восени. Скільки сягало її спостережливе око, 
скрізь були предковічні безмежні гори, вкриті столітніми 
синіми смереками та недосяжними лісами, вбраними у ди-
вовижний різноколірний одіж: зелений, червоний і жовтий, 
який заворожував своєю невимовною красою. А там, уда-
лині, серед недоступних грегідних шпиць, як у них у селі 
називали скелясті верхівки гір, світло-золотистими плямами 
грілися до гарячого гірського сонця величезні полонини з 
незліченними стіжками пахучого сіна.
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...Їхня хата, побудована ще маминим татом, стояла на 
самому узліссі біля підніжжя гори. Звідти весело чюрів по-
тічок, співаючи свою одвічну неперервну пісню та легенько і 
безтурботно перекочуючи маленькі хвилі через каміння, ще-
дро нагріті сонцем. Дідо зробив тут потужну кам’яну греб-
лю, яка по-господарськи терпляче збирала цілющу джерель-
ну воду в невеличке мілке озерце. Теплою літньою дниною 
діти із задоволенням хлюпались у цій лагідній купелі, а їхня 
мама, Богдана, прала білизну і одяг, який потім розкладала 
на великі камінні валуни. Одяг швидко висихав на них і не 
було потреби його прасувати, гарячий камінь вправно робив 
свою справу.

Унизу лежало село, яке важко було назвати одним по-
селенням. Хати сумно розсипалися далеко одна від одної, це 
були швидше невеликі хутірки серед гір.

З давніх-давен гуцули-сусіди жили відокремлено і мали 
свої «посидки» – хати з великими господарськими будівля-
ми, які тут називалися «ґражди». Зводили їх з коленого, ви-
гиблюваного дерева, і покривали дошками – драницями. У 
кожного ґазди за хатою були «кліті» – комори для перехову 
одягу та харчів, а далі прибудовані стайні – «колешні» для ху-
доби й овець. Довкола усього «посидку» зазвичай була висока 
огорожа з піддашшям на господарське знаряддя. Уся будівля 
виглядала, мов замкнене подвір’я своєрідної дерев’яної фор-
теці, яка має тільки ворота і фіртку. А затім увесь цей «ша-
лас», як називали тут хату, обіймала простора «царинка» – 
обгороджений ґрунт недалеко оселі для сіножаті та випасу 
худоби. Тут же була й криниця, як її називали «жолобець».

Людей-горян в одну спільноту об’єднувала лише церк-
ва, яка також була обіч гори, і сільський цвинтар, що зручно 
приліг біля церкви. На ньому споконвіку мирно спочивали 
пращури цих селян.

У ріку стікалися всі потічки, народжені чистими дже-
рельцями високо в горах. Вони безвідмовно несли свої ма-
ленькі води в загальний швидкий і потужний гірський вир, 

який весною, коли танули сніги, ставав великою небезпекою 
обійстям, що тулилися біля ріки. Тоді «бадіка», як називали 
тут голову родини, потерпав зі страху, не спав ночами і все 
чекав біди. Так було доти, доки вода в ріці не спадала. І знову 
господарі розбезпечувалися до наступної негоди. Цей неспо-
кій був у них з року в рік, і що більше світліли гори від зру-
бів дерев, то частіше загроза чатувала на селян від швидкого 
гірського потоку.

...А не любила Анця своє село в дитинстві за сумне жит-
тя в ньому.

І мала повну рацію...
Бо було воно високо в горах, далеко від інших поселень, 

і завжди малолюдним, особливо взимку. 
Школи та фельшерського пункту в ньому не було, тому 

горяни намагалися не хворіти, що не завжди виходило. Як 
ставалися такі прикрі випадки, то лікувалися вдома, щоб 
смерть не застала їх зненацька у важкій далекій дорозі до 
районної лікарні. Старші жартували: 

– Маю грижу, лежу. Не свідім чи й доїду, лежа до-
пантрує. Мо, недалекі гони нагабити мене на гостинці до 
шпиталю...

Що просто означало:
Маю гризоту, хворобу. Не відаю, чи й доїду. Хворо-– 

ба доконає мене, може, вже близька смерть застане мене на 
шляху до лікарні...

Та щоб не віддати Богові душу від нежиті – лікувались 
у моші (баби-знахарки і повитухи), а коли вже було не до 
витримання – сідали на фіру (підводу), а пізніше вже й на 
машини і їхали до району в лікарню.

Молодь підкепковувала з мови старших, бо говорила 
трошки інакше. Навчання у школі і спілкування з людьми на 
чужих теренах поза селом накладало на їхній говір інакший 
акцент, замішаний на складових чужих мов. 

Єдиний цивілізований шлях, що з’єднував цих селян із 
великим Божим світом, – дорога в горах, вимощена гравієм. 
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За час дощової осені та довгої мокрої весни гравій устигав 
повністю увійти у м’яку землю, і селяни щороку вперто до-
сипали його зверху, щоб по зробленому наново кам’яному 
шляху можна було дістатися до асфальтованої дороги, яка 
вела до району. Легковою машиною по цій дорозі з різно-
розмірного гравію, намитого з їхньої ріки, весною годі було 
проїхати, хіба що вантажівкою, яка за кілька поїздок утрам-
бовувала нове каміння в землю і потім уже засухо можна 
було пересуватися по ній і якимось старим легковиком-
драндулетом, якого не було шкода. При русі машини каміння 
відлітало вбік і так голосно стукало в дно автомобіля, що 
пасажири аж зіщулювались: здавалося, каміння от-от проб’є 
днище і поранить когось із присутніх. Автобус також кур-
сував у село, але за дивним розкладом – тричі на тиждень. 
Зранку виїжджав із району і після обіду повертався із села у 
зворотному напрямку.

Селяни нікому не жалілись і раділи й такій комунікації, 
хоча часто автобуса не було й тижнями, бо рух цього транс-
порту напряму залежав від погоди і стану намощеної гравієм 
кам’яниці.

До асфальтованої траси можна було дістатися й іншим, 
коротшим шляхом, але для цього треба долати гірський пе-
ревал пішки. Селяни робили це вкрай рідко, хіба що за вели-
кої потреби.

Як не дивно, але взимку зв’язок із містом був кращим. 
Село високогірне, сніг випадав рано і лежав дуже довго, і 
тоді селянам у пригоді ставали коні, запряжені в сани. У не-
ділю по полудні дітей, закутаних у теплі коци-ліжники і ко-
жухи, батьки по черзі відвозили в районну школу-інтернат, 
в якій школярі з навколишніх маленьких сіл перебували по 
два-три тижні, бо додому нічим дістатись. І так виходило, 
що діти при живих батьках почувалися сиротами, зате на-
вчались у школі.

...Свого тата Анця не знала, у селі її обзивали по-
різному. Хто знайдухом, інші – байстрючкою або копилюч-

кою. Спочатку вона не розуміла, що це таке, бо в мами було 
ще двоє дітей, яких усі називали тільки на ймення. Вони 
були старші від неї і говорили, що їхнього тата звали Васи-
лем. Анця його ніколи не бачила і лише чула, що брат і се-
стра також не бачили його давно, з того часу, як народилася 
вона. Тоді, в дитинстві, вони вважали її винуватицею того, 
що їхній тато пропав.

У дитячій гіловці Анці ніяк не вкладалось, як міг пропас-
ти здоровий дорослий дядько. Це ж не маленька дитина, яка 
десь заблукала і загубилась. З часом вона зрозуміла все... 

До її народження мама зі своїм чоловіком Василем 
жили як усі люди з їхнього гірського краю: раненько вста-
вали і вправно господарювали. Весною, літом і восени Бог-
дана низько вклонялася землі і поралася на городі. Молоде 
подружжя ходило біля худоби, косило сіно і ретельно шпару-
вало все на зиму: харчунок для себе і для худобини, без якої 
вони не уявляли життя. 

І в той же час, у них по-сусідству, за високими синьо-
зеленими горами і далеким обрієм був великий і дивовиж-
ний світ з обчислювальними машинами, космічними кораб-
лями і складними сучасними технологіями. А в них у селі 
все залишалося так, як було століття і більше тому. Тут жит-
тя безжалісно завмерло, мов дитя в материнській утробі. І 
навіть хитромудрі антени, які місцеві господарі дбайливо 
почіпляли на високі труби на дахах своїх осель, не зуміли 
урізнобарвнити та звеселити їхнє життя, бо не завжди могли 
«зловити» якісний телевізійний сигнал і довести горянам 
вісті про цікавий життєвий простір за тим важкодосяжним 
гірським перевалом...

Телевізори в хатах були більше для декору, ніж для ко-
ристі. Бо тільки в ясні сонячні дні на екрані висвічувалося 
гарне зображення без ненависних білих сніжинок, які за 
негоди не сходили з екранів телевізорів і постійно псували 
настрій і нерви глядачів і не додавали гумору до місцевого 
одноманітного життя.
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Телефон – один на все село. Він гонорово оселився 
в сільській раді і тільки головуючий там довгі роки вуйко 
Стефко мав право користуватися цим засобом цивілізації без 
жодних перешкод і обмежень. Інші повинні були отримати 
його дозвіл на доступ до цієї «панацеї зв’язку» з усім навко-
лишнім світом.

Пошту їм привозили з іншого села і старалися під-
лаштувати так, щоб вона надходила разом із пенсією. Їхати 
за нею спеціально в таку далечінь не було кому, а поштар 
розвозив її тоді, коли вважав за потрібне або коли було якесь 
термінове повідомлення, як говорили у них у селі – «шпарке 
віданєчко». 

Там же, біля сільради, стояв невеликий склеп. Крамни-
цею чи магазином назвати його тяжко. Це була торгівельна 
точка, розміщена у старій критій металевій вантажівці, до 
якої по прироблених сходах піднімалися покупці, щоб вибра-
ти все необхідне. Перелік товарів тут – досить обмежений. 

Таким пам’ятала своє село маленька Анця. Вона чула 
від мами, що колись давно, ще за радянської влади, до них 
у село приїздив пересувний клуб-кінотеатр, який показував 
фільми на спеціальному білому простирадлі. У день приїзду 
кіно усі селяни збирались у когось на подвір’ї і на стіні роз-
вішували той білий екран. 

У селі кожен мав свою територію та пасовисько, які від-
діляли ґазду від ґазди великим прикордонним каменем. Цей 
камінь називали «хітар». Це і була межа. Землі були поділені 
ще їхніми прадідами. Так і переходили з покоління в поколін-
ня, від господаря до господаря. Біля оселі ставили невисокі 
плоти, плетені з лішини, якої навколо було вдосталь. Ці тини 
обгороджували землі під городи, а для худоби були зведені 
невеликі загони із збитого дерева. Городи та худоба прогля-
далися здалека, мов на долоні, – приховувати не мали що.

Ліс був державний, називали його «камеральний ліс», а 
сіножать і пасовиська для худоби спільні – людські. Між од-
носельцями ніколи не було сварок за землю, бо людей було 

мало, а гори та полонини – неоглядні, коси собі та заготов-
люй сіна скільки хочеш, було б тільки кому це робити і для 
кого, та щоб вистачило здоров’я на ці роботи. У них ніколи 
не було колгоспу, бо не було полів. Було тільки лісове гос-
подарство, в якому тепер з їхнього села ніхто не працював. 
Ліси на горах навколо них – як велике зелене море, з безліч-
чю дерев, які, напевно, ніхто б не міг порахувати.

Селяни здавна вирощували для себе городину. Сади тут 
росли погано, зате лісових ягід, горіхів та грибів було вдо-
сталь для всіх. Достатньо було вийти з хати, і у траві зна-
ходили червоні та пахучі суниці, солодкі афини, як вони 
називали чорниці. А що вже грибів!!! Їх їли щодня і вони 
заміняли м’ясо, яке на столах бувало зрідка. 

Улітку мала Анця була вільною у своїх пересуваннях 
по селу. Вона, мов яскравий метелик, літала поміж сусідів та 
їхніх дітей і знала всі новини і плітки, які потім жваво пере-
повідала своїм мамі та бабусі.

– А тітка Дарка, ота, що живе вдолині біля ріки, повіда-
ла, що приїхали наші сільські хлопці, які були на заробітках 
у москалів у Москві, – Анця не переставала тріщати і питан-
ня сипалося за питанням, як горох із торбинки:

– Мамо, а що таке заробітки і що це таке – Москва і 
москалі?

Анця дуже часто чула ці незрозумілі їй слова, та старші 
не квапились їй це пояснювати, бо не вміли або й не хотіли... 

Молоді чоловіки з гірських сіл із давніх-давен їздили на 
заробітки на чужі землі, як говорила про це та ж сама тітка 
Дарка: «Так було і до совєтів, і при совєтах, і тепер, після 
совєтів, також».

Сільські жінки, коли в неділю поверталися із церкви, 
тільки про це й вели бесіду:

– Наші хлопи мусять десь їхати, хочуть вони того чи 
ні. Бо що будуть тут-ка робити? Де будуть працювати? То й 
їдуть у Москву. От мій Петрусьо знову збирається. Я ніц і не 
кажу йому. Най собі їде. Сіна на зиму корові та коням наста-
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чив! Свиням бураків та ріпи також! Що ще треба? Я й сама 
допантрую (догляну) свою худобину.

– Йой, а може б, і мій Іван з ним поїхав? Бо там-ка, де 
він будував, уже скінчилась угода. Поговори зі своїм...

– А мій Гнат збирається їхати на «мадяри».
– Куди-куди?
– Ну на «мадяри» – в Угорщину. Там також є наші люди. 

Працюють.
– Усе-таки ліпше зараз, при незалежній. От дивіться, 

колись нарід їздив на заробітки тільки по наших землях, а 
тепер їдуть і за кордон!

– Йой, та що ви таке кажете: «Ліпше!» Та яке воно, «до 
бісової матері, ліпше». Та краще най хлопи вдома лишаються 
та працюють тут, бо ми живемо, як удовиці при живих чоло-
віках, а наші діти – гей би сироти! То яке ж воно «ліпше»?!

Але безгрошів’я і сільська нудьга гуртували людей до-
купи і чоловіки-односельці мандрували світами, де будували 
дачі та замки новітнім володарям світу: українцям і росіянам, 
полякам та угорцям, італійцям і грекам. Пришпарувавши до-
купи сяку-таку копійчину, заробітчани приїздили додому в 
рідне село, де спочатку завзято працювали, щоб наступно-
го разу безжалісно залишити свою родину і знову з радістю 
чкурнути в далечінь. Їхнє життя мало певну циклічність – 
робота на чужині, праця на малій батьківщині, відпочинок 
у родині, любов після довгої розлуки і, як наслідок цього 
палкого кохання, – народження нового життя. Сім’ї горян 
здебільшого були багатодітними.

Мама Анці, Богдана, не встигла народити багато дітей 
від свого чоловіка, бо була ще зовсім молодою. Як і всі її по-
други, вона рано накрила голову очіпком і пішла до шлюбу 
в сімнадцять років. Офіційно розписалась у сільській раді 
значно пізніше – у двадцять. Бо в цьому часовому проміжку 
її шлюбного життя подружжя зовсім мало часу було разом. 
Проте Богдана встигла народити сина, потім майже рік її Ва-
силь заробляв гроші на чужині і їй не було з ким розписатись 

у їхній сільраді. Після повернення додому Василь нічим не 
відрізнився від інших і поміж роботою по господарству зумів 
налюбити собі другу дитину. Коли ж приїхав додому наступ-
ного разу, то дружина подарувала йому й донечку. Найгірше, 
що було в їхній молодій родині, що бавила і виховувала дітей 
вона самостійно, а її чоловік бачив своїх нащадків лише коли 
навідувався додому. 

Так сталось, що після народження другої дитини Ва-
силь не приїздив додому майже три роки, тільки писав ко-
роткі листи та своїми товаришами по праці передавав родині 
гроші... Та гроші грошима, а життя йшло своїм шляхом, і 
нічого його зупинити не могло... І коли він повернувся до-
дому, то його спіткала прикра новина – дружина привела на 
світ ще одну донечку – Анцю, яка не була і фізично не могла 
бути Василевою дитиною.

У родині зчинилася гучна сварка. Бійки не було. Василь 
ображено забрав власні небагаті пожитки та й переїхав до 
своїх батьків на другий кінець села. А потім залишив і їх. 
Довгі роки ніхто про нього і не чув. Він як у воду канув... 

Ще коли Богдана була дівчиськом, до них щоліта на 
кілька тижнів приїздив із міста молодий викладач універ-
ситету разом із дружиною та сином, який мав хворі легені. 
Лікарі радили дитині відпочивати літом у горах, їсти суниці, 
чорниці і дихати на повні груди смерековим духом. Городяни 
приїздили саме сюди, бо природа тут виглядала, мов молода 
цнотлива недоторкана наречена. Приїжджі почувались як у 
раю. І не дивно, бо тільки відпочивали... Ніколи не спробува-
ли важкої сільської праці, не бачили і не відчули, як тут тос-
кно буває восени, коли з неба студеними батогами падають 
холоднющі і неприємні затяжні дощі і на душі стає так само 
пекельно сумно, як за вікном. І ця безрадісна осіння мжа за 
склом ще більше посилює сердечну тугу за коханим, який 
поїхав далеко і залишив свою родину. А важкі думки табуна-
ми диких коней знову й знову гарцюють у згорьованій душі 
і витоптуюсь залишки теплих почуттів... 
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Але хіба гостям це треба знати? Вони приїздили сюди, 
щоб бачити красу величних гір, дихати чистим повітрям і на-
солоджуватися прекрасним життям у цьому мальовничому 
куточку.  

...Мама Богдани готувала гостям смачні гуцульські 
страви, їхній малий синочок до несхочу їв гірський мед, пив 
свіже сільське молоко та дзьобав прямо з травички солодкі 
ягоди. І ці кілька тижнів почувався мов у казці. Так воно і 
було... І тривало це кілька років.

Коли Богдана вийшла заміж, мама і тато поставили мо-
лодятам новий зруб із дуба. Нанашко, тобто хрещений тато 
Богдани, працював у лісництві і виписав їм дерево на хату 
як для своїх: «Хижа має стояти віки! Дуб аж дзвенить, такий 
сухий і гарний!»

Хату складали всім селом, бо в горах не було піднімаль-
них кранів, і навіть найкращий ґазда, коли будувався, не міг 
обійтися без допомоги близьких та сусідів.

Богдана не раз згадувала ті веселі часи з молодим чо-
ловіком у новій хаті. Тоді вона була ще зовсім дівчиськом і 
надіялась прожити довге і щасливе життя у шлюбі. Мріяла 
щось змінити навколо себе...

Вона була одиначкою у своїх батьків, що було великою рід-
кістю в цих краях. Зростала, як квітка у хорошому ґрунті, вчасно 
нагодована, гарно вбрана, завжди доглянута. Вчилась, як усі діти 
з її села, у школі-інтернаті, де потім навчались і її діти. 

Учителі радили батькам: 
Віддайте Данусю в місто вчитись, вона здібна і хоро-– 

ша учениця.
Але не судилось... Вона закінчила лише восьмилітку і 

повернулася додому.
Минули довгі роки, а вона все згадувала умовляння 

мами і тата:
– Данусю, дитинцю, та ти ж у нас одненька. Ну що тобі 

робити в місті? Поки вивчишся, то тільки намордуєшся: ні 
жити немає де! Та й їздити! Йой же, як далеко! І ми не зможе-

мо до тебе приїздити також, ти ж знаєш – у нас господарка. Та 
для кого ж ми настарались усього? Та й худобину ж тримаємо! 
От вийдеш у селі заміж, та народиш діти і будеш жити, як усі 
люди. Ми замірились тобі й хижу нову поставити, не будеш 
тулитися у невістках та й з нами також. Будеш самостійною 
господинею! Ми тобі й діти допоможемо бавити.

Батьки залякали її великим містом і тими труднощами, 
які чатуватимуть на неї за кожним кутом. Та її не треба було 
лякати, вона і сама боялася цього велелюддя й гаму. Зі школи 
їх возили на екскурсію у велике місто, і Богдана увесь час 
так боялася відстати і загубитися між тих кам’яниць, що не 
відходила від учительки ні на крок і з усією силою трима-
лась за ремінець її сумки. 

Потім учителька порадила батькам:
З Данусею слід кілька разів поїхати окремо та по-– 

водити її і показати всю велич і красу цього старовинного 
міста, по бруківках якого ходили галицькі королі, князі та 
інший знаний люд... 

Але зробити цього не було кому. Її тато, Микола, нена-
видів це місто, на що мав вагомі причини. Та й, крім того, 
доб рим батькам Богдани увесь білий світ закрила господар-
ка: корова, коні, свині, городи та сіно. Вони прожили своє 
життя тут, серед високих гір, і їм будо достатньо цього жит-
тєвого простору, вони думали, що їхній дитині цього буде 
досить також. Але вони помилились... 

Богдана слухняно залишилась у селі. Удень допомага-
ла батькам по господарству, а коли сонце йшло відпочива-
ти, дівувала, як усі дівчата. Довго парадилася (наряжалась) і 
збиралась із подругами на кладку біля ріки, де голосні дівки 
заводили своїх пісень, на які під вечір приходили і сільські 
леґіні (парубки):

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, 
 Як я тебе ждала? 
 Чи коня не мав, чи стежки не знав, 
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Мати не пускала?
– І коня я мав, і стежку я знав, 

І мати пускала, 
Найменша сестра, бодай не зросла, – 
Сідельце сховала.

А старша сестра сідельце знайшла, 
Коня осідлала. 
– Ой їдь, братику, до дівчиноньки, 
Котра тебе ждала.

– Тече річенька невеличенька, 
Схочу – перескочу. 
Ой оддай мене, моя матінко, 
За кого я хочу.

І так сталось, що у свої сімнадцять вона спізнала всю 
повноту примарного жіночого щастя і побралась із Василем, 
який був від неї старший, відслужив армію, їздив на заро-
бітки і вже мав певний життєвий досвід. Його флетівня, як 
називали парубоцтво в них у селі, було досить довгим і він 
майстерно привів до шлюбу чисте дитя. Василь був її пер-
шим захопленням, але, як з часом вона зрозуміла, зовсім не 
її коханням.

...Півроку після їхнього весілля Василь знову поїхав на 
заробітки. За якийсь час у новій хаті Богдани зупинились 
їхні постійні гості з міста. Батьки нарадили їм пожити в 
доч ки, щоб їй не було так тоскно, та й хата в неї була нова й 
більша. Богдана втішилась, бо добре знала цю родину. Ігор, 
так звали викладача університету, мав дуже приємну і ве-
селу вдачу, весь час жартував і піднімав усім настрій. Його 
дружина, Віра, – на кілька років старша від нього, завжди 
виважена і серйозна, постійно зупиняла його в жартах, і 
між ними часто виникала дружня перемовка. Їхній син На-
зар – такий самий веселун, як і його тато. Богдана не мала 
часу з ними нудьгувати, бо зі самого ранку чула веселий 
сміх Ігоря і Назара та Вірине буркотіння. Гостювали вони 

в Богдани майже три тижні, а коли поїхали, вона відчула за 
ними легкий сум. Невдовзі зрозуміла, що вагітна. І коли на-
ступного року вони приїхали в гори, її первісткові синочку 
було вже п’ять місяців. 

Гості знову зупинилися в Богдани і Василя, бо він у той 
час уже був удома. Ігор із сім’єю пропадав у горах, зранку 
вони снідали, а потім ішли на полонини, збирали ягоди і 
гриби. Пізніше Ігор ретельно їх переглядав і чистив, а Віра 
нанизувала на нитку і сушила. Їхній син Назар хлюпотівся в 
озерці, утвореному з гірського потічка. Богдана приймала їх 
як родину. Усі були задоволені: молоді господарі отримували 
зайву копійку і приємне цікаве товариство, гості мали гар-
ний і в той же час зовсім дешевий відпочинок.

Богдана також смачно готувала. Ну що ще потрібно «міс-
тюхам», як вона їх називала, які живуть у місті і харчуються з 
магазину та не знають смаку справжнього молока, сиру, масла 
та яйця? Назар уже не виглядав на хворобливого хлопчика, 
яким був колись, коли вони приїхали в гори вперше.

Минув іще один рік... Знову приїхали міські гості. У 
Богдани вже проглядав кругленький животик, вона трохи на-
брала тіла і виглядала просто чудово, що й зауважив Ігор:

– Гуцулочко наша, на тебе приємно подивитись, вигля-
даєш прекрасно! Богданко, тобі на користь вагітність, ти із 
сухореброго дівчиська перетворилась на звабливу жіночку.

Мама Богдани допомагала їй по господарству та біля 
внука. Вона була щасливою і втішеною, бо її заповітна мате-
ринська мрія збулась – дочка вийшла заміж, живе поряд, має 
дитину, при надії – чекає на другу дитину. Ну що ще потріб-
но? Уже ввечері, коли гості відпочивали, а Богдана вкладала 
свого маленького сина спати, мама багатозначно зауважила:

– Ігор дивиться на тебе інакше, ніж колись.
– Мамо, не вигадуйте! Він має дружину, пощо йому на 

мене зиркати! То вам здалось!
Наступні три тижні промайнули, як один день. Гості по-

їхали, а Богдана геть засумувала, згадувала свого чоловіка, 
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порівнювала його з міським гостем і, як не прикро, віддавала 
перевагу Ігореві.

...На Різдвяні свята приїхав Василь, а на Йордань вона 
привела на світ донечку. Пологи минули легко, бо була спра-
цьованою і фізично сильною. Чоловік побув удома кілька 
місяців і знову поїхав. Як не благала вона його залишитись, 
він не послухав... Добре, що перед самим від’їздом вмови-
ла його піти в сільраду розписатись, бо діти офіційно росли 
безбатченками, хоча в реальному житті вони такими і були – 
Богдана правила їм і за маму, і за тата.

У повсякденних турботах минали дні, наступила весна, 
потім літо. Мама і тато, як колись і обіцяли, були першими 
порадниками і помічниками в дочки. Онуки – цілком під їх-
ньою опікою, та й господарство дочки також було в їхніх на-
дійних руках. Мама бідкалась татові:

– Ну от скажи, пощо Василеві там сидіти, ми ж допома-
гаємо їм. Та най би вертав додому, діти ж дрібнюсінькі. Та й 
Дануся ж зовсім молода, та їй хлопа тре, а не гроші! Піду до 
свахи, най пише Василю, щоб вертав додому.

Але зять не приїздив, і тільки час від часу передавав 
гроші, які Богдані були не в радість...

Знов настало літо, і, як завжди, на початку серпня при-
їхали міські гості. Богданка чекала їх приїзду з радістю, яку 
вона глибоко затаїла у схронах своєї одинокої душі:

– Назарко, та як же ти гарно виріс! Ігоре і Віро, раді вас 
вітати...

Радість її була щирою. Ігор добре це розгледів. Як не 
ховала вона свої великі карі очі, він це прочитав у них.

Дні у відпочивальників були такими, як і колись. Вони 
збирали ягоди, засмагали, Віра сушила лікувальні трави, 
гриби і раділа сонцю і життю. Назарко бавився із малечою 
Богданки, хлюпались в озерці. Усе було, як і завжди. Але 
серце Богдани нашіптувало зовсім інше, усе помінялось... 
Вона закохалася в Ігоря, і зараз відчула, що сталося це давно. 
Може, якби поряд був її чоловік і вона постійно відчувала 

його любов, то не дозволила б дружнім почуттям до Ігоря 
перерости в кохання. Але Василя не було, і вона перестала 
почуватися жінкою, бо насправді нею і не була. За час шлю-
бу Богдана тільки перші півроку була коханою дружиною, 
потім її чоловік поїхав. І пізніше, коли навідувався додому, 
то це були зовсім короткотермінові відвідини, за час яких 
він лише встигав її знову зробити матір’ю. Він не мав часу 
навчитися любити її і приносити радість її тілу, в нього це 
виходило як виконання шлюбного обов’язку. А Богдана ж 
дорослішала, в неї просиналась кожна клітинка її жіночого 
єства, їй хотілося повноцінної любові, якої він їй не давав. 
Це була її проблема, вона була незадоволена ним як чоло-
віком і коханцем. Він, вважаючи, що ощасливив її своїм ко-
ханням, безтурботно і миттєво засинав, а вона лежала поруч, 
зітхала, переверталась з боку на бік і від неї тікав сон. Та 
тоді вона ще не була в тому віці, щоб сміливо і відверто роз-
повісти йому про свої відчуття і пояснити, чого їй бракує... 
Василь узяв її дівчинкою, але справжньою жінкою так і не 
зумів зробити.

І от тепер у домі Богдани був постійний збудник її жіно-
чого духу – Ігор. Вона намагалась, щоб за час їхнього відпо-
чинку її шляхи з Ігорем не перехрещувались, коли він буде 
сам. Їй хотілось, щоб біля нього постійно була його дружина. 
Богдана сподівалась, що тільки так він не зауважить, як вона 
губиться і червоніє в його присутності. Але вона була сліпа, 
бо Ігор давно побачив у ній вродливу молодицю, яка також 
несподівано для нього розбудила його сміливі фантазії... 
Дзеркало її очей волало: «Люби мене!»

Він упізнав у цих чорних звабливих криницях відблис-
ки її затаєного кохання.

Богдана значно відрізнялася від його дружини. По-
перше, вона молодша. Та найбільше йому подобалось, що 
була легкою у спілкуванні, завжди веселою і живою. Справ-
жнім дитям природи, вразливим і безпосереднім. Її хотілося 
прирівняти до привабливої яскравої квітки, що цвіте на по-
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лонині все літо, поки її разом із травою випадково жорстоко 
не скосять на сіно. На відміну від неї, його дружина – врів-
новажена, поміркована, сухувата і без вираженого почуття 
гумору, чого Ігореві завжди в ній бракувало. У порівнянні 
з гуцулкою, вільною квіткою полонини, Віра була подібна 
на вимогливу гонорову кімнатну орхідею, яка дуже швидко 
відцвітає і після цього у квітковому гарному глечику залиша-
ється тільки сухий штурпак із кількома зовсім несимпатич-
ними листками... 

Час відпустки наближався до середини. За цей період 
Богдана відчула, що ожила душею. Із хвилюванням чекала 
кожної вечері. Снідали і обідали вони окремо, бо гості відпо-
чивали і вставали пізніше, а маленькі діти та господарка не 
дозволяли Богдані залежуватись у ліжку. Вечерю ж зазвичай 
готували всі разом. Мама Богдани мудрувала над гарячим, а 
молоді жінки ворожили над салатами та закусками. Застілля 
перетворювалось у справжню гостину. Тато Богдани завжди 
приносив самогон, який він називав «паленка», бо цей напій 
привозили і продавали хлопці, які працювали на Закарпатті. 
Ця зігріваюча суміш мала приємний смак і була дуже міц-
ною. Після кількох чарок усім ставало так весело і радісно, 
ніби на них спадала якась манна небесна. За вечірнім столом 
витало почуття повної гармонії та родинності.

...Якоїсь днини діти спали, мама пішла додому, Ігор і 
Віра були десь на полонині, а Богдана прала дитячі речі. По-
тім спустилась до потічка, що б їх прополоскати. Зайшла в 
кам’яну загату, вибрала місцину, яка була найглибшою, та й 
почала свою роботу. Думки швидкими мушками кружляли 
в голові, вона енергійно махала дитячими штанцями та со-
рочками у воді і відчула, що спідниця, яку вона підібгала, 
щоб не замочити, усе-таки геть змокріла. Вона скрутила її у 
більш тугий вузол і запхала частину за пояс. Їй подобалось 
тут хлюпатись, стоячи на теплих каменях. Коли закінчила 
роботу, то і спідниця, і легенька кофтина були зовсім вологі. 
Вона сама до себе розсміялась і так, як і була, вбрана, хлюп-

нулась у це озерце. Заплющила очі, отримуючи блаженне за-
доволення. Вода, яка втікала у зроблену її татом греблю, була 
просто чудовою. Вона постійно прибувала і увесь час витіка-
ла, зберігаючи певний рівень, і була чистою, як кришталева 
сльоза, і смачною, як вранішня солодка роса. Жінка мліла 
від приємності і почуття цієї водяної чистоти. Хоча очі були 
заплющені, якоїсь хвилі відчула, що на неї хтось дивиться. 
Вмить розплющила очі. Біля затоки стояв Ігор і зачаровано 
дивився на неї, потім відкинув те, що мав у руках, на траву і 
як був в одязі, так і хлюпнувся біля неї у воду.

Її очі від здивування стали ще більші, не могла вимови-
ти й слова. Але навіть як би вона й захотіла це зробити, їй 
би це не вдалось. Ігор, як голодний шуліка, міцно прикипів 
своїми вустами до Богдани. Вона майже задихалась від його 
цілунку, а він так жадібно і пристрасно пестив її вуста своїм 
язиком, що їй запаморочилось у голові. Їй ніколи і ніхто так 
не робив, та й цілувалась вона тільки зі своїм Василем, а в 
сімнадцять років, коли вийшла за нього заміж, так не цілу-
ються. А це був поцілунок зрілого чоловіка, який божевільно 
прагнув жінки і так шалено виціловував її. Богдані здалось, 
що своїми устами він пив її, як ту джерельну воду, в якій 
вони лежали.

...Жінка забула про свої перестороги не зустрічатись із 
ним наодинці. Зараз вона його так хотіла, як ніколи і нікого 
до того. І він, за її мовчазної згоди, взяв її тут, у воді. Вона не 
думала про те, що хтось їх може побачити. Тепер їй було бай-
дуже! Вона вся здригалась від внутрішнього вогню, і якби 
він її зараз не полюбив, вона б, напевне, зомліла від своєї 
тілесної спраги і жаги. Їй ніколи не було так солодко, і вона 
ніколи ще не відчувала того трему, який зараз заволодів нею. 
Це була казка кохання, невідомого для неї раніше...

Ігор швидко забрав свої речі, повісив на пліт сушити. 
Богдана також вийшла із води, почала переодягатись. Вони 
нічого одне одному не сказали. Слова були зайві. Її серце 
краялось від любові, його серце калатало від хвилювання, бо 
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не зміг стриматись і показав їй свої почуття. У майбутньому 
він нічого не міг їй дати, тим більше обіцяти. 

Настав час вечері. Усе було, як завжди, та тільки настрій 
в Богдани зовсім інший. Вона відчула, що за один день ста-
ла дорослою жінкою, такою, якою раніше ніколи не була. Їй 
було лише двадцять років. Минав четвертий рік її шлюбного 
життя, і лише сьогодні вона стала справжньою жінкою, хоча 
вже мала двох дітей. Її серце і тіло переповнювали незвідані 
до того чуття та бентежні поривання душі. Вона знала, що не 
повинна дозволити цій сміливій пристрасті заполонити себе 
всю, але це вже не було в її силах. Ангел кохання впевнено 
розправив над нею свої крила. Вона легко і весело літала по 
хаті, і ці тендітні, невидимі для навколишніх крила підніма-
ли її над усією буденністю, постійно присутньою в її житті.

Богдана сміялась і жартувала, Ігор на льоту підтримував 
її жвавий гумор, після третього пугара (келиха) міцнющої 
паленки реготали вже всі: і дружина Ігоря, і завжди виваже-
ний тато, і тільки мама уважно дивилася на всіх присутніх 
і відчувала, що в хаті дочки щось змінилось! Їй тільки було 
шкода, що вона не могла довідатись, що саме.

...Додому старенькі тато і мама подибали, як завжди, під 
руку, бо з гори після паленки можна було і не зійти. Добре, 
що вони жили зовсім недалеко. Тато йшов і на всі Карпати 
весело співав своєї улюбленої, мама із задоволенням йому 
підтягувала: 

По той бік гора, по цей бік друга, 
Поміж тими гороньками 
Сходила зоря.

Ой то ж не зоря – дівчина моя 
З новенькими та відерцями 
По водицю йшла.

– Дівчино моя, напій же коня 
З рубленої криниченьки, 
З повного відра!

– Козаченьку мій, була б я твоя, 
Взяла б коня за шовковий повід 
Та й напоїла!

– Дівчина моя, чом заміж не йшла? 
– Бідна була, по наймах служила, 
Пари не знайшла!

– Дівчино моя, сідай на коня, 
Та поїдем у чистеє поле 
До мого двора!

...Уже було передрання, коли Богдана стулила очі. Дов-
го думала про своє невдале шлюбне життя, від чого сум хо-
лодною гадюкою заповзав у її схвильовану душу. Коли ж на 
згадку приходив Ігор, думки її враз світліли. Це відбувалося 
так миттєво, ніби шалений ураган розвіював важкі дощо-
ві хмари, які нависли над її духом, але одразу після цього 
сильного буревію небосхил її душі ставав блакитно-чистим і 
ясним. Так закоханість у чужого чоловіка впевнено і швидко 
вносила суттєві зміни в її внутрішній стан і настрій. Вона 
боялася думати про своє непевне майбутнє. Добре знала, що 
дві різні стулки в одну мушлю ніяк не зліпити, бо від цього 
неможливо отримати цілої живої...

Їй здавалось, що ця ніч ніколи не закінчиться. Богда-
на змордувалась від роздумів і морального роздвоєння, але 
правильного рішення так і не знайшла. Чи зробити перед 
Ігорем вигляд, що нічого не було? Чи дозволити йому по-
любити себе ще?

Її розум переконливо казав: 
«Схаменись! Залиш його у спокої! Він не твій!» 
А тіло підступно і з натиском шепотіло:
«О ні! Він такий ніжний! Було так солодко! Ще хоч один 

раз! Ти ж його кохаєш!»
Душевний нічний поєдинок закінчився внічию. Мину-

ла нічна непевність, і мудрий плин часу повів її в наступ-
ний день. 
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У природі все влаштовано так, що кожен день є мініатю-
рою людського життя. Пробудження – це маленьке народжен-
ня людини. Гарний світлий ранок – маленька юність. Кожний 
приємний щем серця і хвилювання душі є коханням, а відхід 
до сну і сам сон є маленькою смертю. Богдані хотілося про-
жити цей день у любові і щоб він був якнайдовшим і вдалим. 
Вона не могла лукавити перед собою і прагла нової зустрічі з 
Ігорем, хоча добре знала, що робить те, чого не слід робити. 
Тоді вона не розуміла, що від цього вчинку її подальший жит-
тєвий шлях може буде вкритий терновими кущами, які безжа-
лісно порвуть її людський одяг і, зрештою, залишать її зране-
ною, обдертою, оголеною та осоромленою перед людьми. Та 
незбагненні людські шляхи під небесами... 

Зранку Богдана встала зовсім невиспаною, але збенте-
женою і щасливою, із погано прихованим сподіванням від-
чути його любов знову. Вона крутилась по хаті мов навіжена, 
їй хотілось усе переробити, щоб потім мати вільний час для 
себе, коли прийде її мама побавити дітей. Богдана надумала 
піти на полонину перевертати сіно, яке там сушилось, але 
насправді, вона не хотіла собі в цьому зізнатись, що шукала 
будь-який привід усамітнитись із таємною надією, що він її 
знайде.

Був веселий сонячний день... Радісна Богдана підніма-
лась плаєм на полонину, несла невеличкі металеві ґралі, так 
у них називали вила. Ішла легко, майже пританцьовуючи, і 
наспівувала веселої гуцульської коломийки:

Котилися вози з гори, на долині стали, 
Любилися чорні очка, тепер перестали. 
 
Любилися, кохалися, мати їх не знала, 
Розійшлися, розсталися, як на небі хмара. 
 
А хмарочка до купочки одна не доходи, 
Усі любки на данчику – моя не приходи...

Пісня була нескінченною, і Богдана все співала та співа-
ла, а на душі в неї було відчуття суцільного свята, ніби вона 
йшла в гори на побачення, а не працювати. 

Сама від себе потай сподівалась, що Ігор прийде до неї. 
І не помилилась! Через якусь годину вона побачила, як він 
прямує з боку лісу. Гірська стежина швидко привела його до 
неї. Підійшов захеканий і схвильований, ніяково почав:

Богданочко, не переймайся! Ніхто не знає, що я тут. – 
Я сказав твоїй мамі, що пішов до лісу, а Віра із малим лягли 
відпочити після обіду та й заснули. – Ігор хвилювався і хотів 
за одну хвилину сказати усе: – Я прийшов до тебе. Я не міг 
не прийти! Бо хочу тебе і люблю тебе! Тільки не знаю і не 
можу пояснити собі, як може в серці однієї людини жити два 
кохання? Бо дружину я люблю також, але зовсім по-іншому, – 
він аж почервонів від цього зізнання. – Віра не хотіла цей 
рік їхати до вас, бо Назар наш зовсім здоровий, але я наполіг 
на цьому. Приїхав тільки заради тебе! Сподівався, що не по-
кажу тобі свою любов. Та вчора не втримався. Вибач мені! 
Проте я зовсім не шкодую за тим, що сталося між нами, бо 
хочу напитися твоєї любові ще. Не відштовхуй мене! Я так 
багато думав про тебе і мріяв...

Приступив до Богдани, яка мовчала, але йому й не треба 
було відповіді – її великі чорні очі покрились вологою. І він 
бачив у них вогонь її бажання.

...Залюблені вони лежали на теплому м’якому сіні. Він 
знову й знову гладив її гарне молоде тіло і вицілував горбики 
пружних грудей, впадинку пупка і під яскравим сонячним 
світлом розглядав усі її потаємні місця. Він ніколи раніше 
такого не робив, бо для любовних утіх у нього було широке 
та зручне шлюбне ліжко і певний ритуал серйозних подруж-
ніх стосунків. А тут він бавився гарним божим створінням 
на природі, під самим небом високо в горах, і любив її так, 
як до нього це робили безліч закоханих людей минулих сто-
літь, які жили не в такому складному урбанізованому світі... 
Вона була просто чудовою, і він сам собі позаздрив, бо в цю  
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хвилину володів богинею кохання – її густе чорне волосся 
сягало майже до пояса і прикривало витончені плечі. Він 
гладив її біленькі сідниці і відчував їх пружність, розводив 
убік її гарні довгі ноги і знову вивчав її всю, а потім цілував 
там, де тільки що дивився. Богдана звивалась від його пес-
тощів, як билина від вітру, голосно стогнала, зазнаючи рай-
ських утіх, а він знову й знову оволодівав нею, доводячи до 
вершини задоволення, а потім ніжно переривав своє кохання 
і знову її пестив... Це було солодке єднання двох тіл в одне 
суцільне неземне блаженство. Вона божеволіла від нього... І 
нарешті, втомлені і спустошені любов’ю, вони розкинулись 
на сіні для відпочинку:

Від такої розкоші та пестощів можна і померти! Бог-– 
даночко, ти не хочеш тут відійти зі мною в інший світ? І 
знайдуть нас під самісінькими хмарами, бездиханними і не 
захочуть поховати на вашому цвинтарі, бо ми померли від 
гріховних утіх! – Ігор пожартував.

А вона відповіла йому цілком серйозно: 
– А я вже померла від тебе, і не знаю, як буду потім 

жити. Я мріяла про тебе не одну ніч, але не знала, що таке со-
роміцьке кохання буває надзвичайно солодким і приємним. 
Після тебе я нікого не впущу у свою душу і нікого не захочу 
допустити до свого тіла...

Сіна ніхто більше не перевертав... Ігор пішов додому 
перший, а вона залишилася на полонині. Богдана лежала на 
тому місті, де тільки що лежав він, і з жалем бачила, що на 
сіні не залишилося ніякого сліду від його зграбного тіла, яке 
тільки що було володарем цього піднебесного раю. Вона ро-
зуміла, що так буде і в її душі – від його кохання залишиться 
тільки болюча подряпина, яка нагадуватиме про його існу-
вання, а в неї не буде ніякої можливості з ним побачитись, 
хіба що він колись сюди приїде. 

Ігор ще не поїхав, а вона вже сумувала і плакала за 
ним, незадоволена своїм невдалим життям у цьому забуто-
му Богом куточку. Їй було боляче від того, що вона молода, 

одинока жінка, при живому чоловікові, пізнала казкового за-
доволення і тілесних радощів від чужого чоловіка, якого ви-
падково пустила у свою душу і серце. Вона розуміла, що до 
добра це кохання не приведе, але зараз не хотіла картати себе 
і думати, що робить зле. Їй хотілось мати все те, що по праву 
належить їй, молодій і гарній жінці. Навіть якщо воно чуже 
і крадене. Ну це ж не на завжди, а тільки на коротку мить?! 
Вона заспокоювала і переконувала себе. А потім її коханий 
щезне назавжди... І вона залишиться сама. Далі плакала. І 
знову думки про нього, свого любаса, та про власного дале-
кого і нелюбого чоловіка все крутились в її збудженій уяві і 
не відпускали ні на мить... 

Лагідний блакитний вечір уже почав сідати на плечі 
столітніх смерек, і втомлене сонце сумно лягало спати за 
далекий гірський перевал, коли Богдана плаєм повернулася 
додому.

Доню, та де ж ти так забарилася? Я уся потерпала за – 
тобою. Не хотіла хвилювати тата, але ще трохи і пішла б тобі 
навперейми (назустріч). Змордувалась, визираючи (вигляда-
ючи) тебе. Ми вже і вечерю на стіл ладимо. Іди переберись і 
ходи до нас.

Та я перегорнула поліг, буде гарний стіжок. Сіно вже – 
майже сухе. Змучилась трохи, іду помиюсь.

І вона знову пішла до свого улюбленого потічка. Як 
і вчора, не роздягаючись лягла у воду, яка прийняла її як 
рідну дитину, обвила своєю теплою вологою, зняла напру-
гу та лагідно заспокоїла. Богдана відпочивала і згадувала 
вчорашній казковий день, сьогоднішній, божевільний від 
шаленого кохання, і рахувала, скільки ще днів залишилось 
для неї. Вона хотіла бачити Ігоря, прагнула любити його і 
тішитись його тілом:

– Зовсім мало! Всього тиждень! Йой, як я хочу, щоб час 
спливав не так швидко! 

Коли вона трохи причепурена прийшла до столу, всі аж 
зітхнули:
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Ну нарешті! Ми такі голодні. – 
Тато завзято взявся за свою роботу, почав розливати го-

рілку, мама розкладала по тарілках банош і притрушувала 
бринзою та поливала розтопленим маслом:

Іжте, діти, бринзя дуже свіжа, вчора купила її у кри-– 
вого Осипа, він має добру отару. Просив тебе продати йому 
збанок меду липневого, – звернулась потім до чоловіка.

Усі з апетитом їли, запивали горілку смачною холодною 
трав’яною настоянкою, в якій відчувалась і суниця, і рута, 
і ще безліч невідомих трав, корисних для здоров’я, про що 
мама неодноразово нагадувала, бо робила цей узвар сама. 
Вечеря пройшла весело, усі трошки підпили, потім поклали 
дітей спати, а самі вийшли на подвір’я.

Небо важкою темно-синьою плахтою висіло майже над 
ними, а яскраві та великі зірки ніби підтримували її, щоб 
вона не впала на гори. Зірки були так близько, що здавалось 
– трішки підтягнись і діставай їх руками! 

Стояла тепла серпнева ніч, коли з неба падало найбіль-
ше зірок і при спогляданні їхнього швидкого польоту всі за-
гадували свої потаємні мрії:

– Ой, дивіться, падає зліва! А який довгий вогняний 
хвіст за нею!

– А ось іще одна, і ще! Швидко всі загадуйте бажання! 
У Богдани було одне-єдине пристрасне прагнення – люби-

тися з ним усі наступні дні. Побажання Ігоря нічим не відрізня-
лись від її задумів. Про це він сказав Богдані наступного дня. А 
мрії інших, присутніх у цей фантастичний вечір у піднебесному 
раї, їх зовсім не цікавили. Закохані потрапили в солодку пастку 
і не хотіли впускати в її міцні тенета сумні і правдиві думки про 
те, що навіть вони, такі порядні та чесні люди, чинять зі своїми 
близькими паскудно, не вбачаючи в цьому нічого лихого. Кра-
дене кохання вправно робило свою руйнівну роботу... 

Тато і Ігор розклали ватру. Щастя, що за хмизом і дро-
вами далеко ходити не треба – усе поряд. Дровітня біля хати 

була вщент заповнена сухими дровами. Смерекові поліна 
весело потріскували у великому вогнищі, посилаючи свої 
маленькі іскорки в небо, ніби змагаючись із справжніми зір-
ками, що падали.

Молоді жінки посідати на лавках, мама винесла з 
хати теплі в’язані сердачки і дбайливо накинула їх на пле-
чі молодиць. На коліна дала невеликі вовняні ліжнички, 
трохи колючі на дотик, зате дуже теплі. Дим від вогнища 
відганяв ненависних кусючих комарів, які злосно гуділи 
десь збоку, але боляче втнути вже нікого не могли. Був за-
тишний і гарний вечір, усі дивились на полум’я. В Ігоря 
був приємний баритон, і він затягнув пісню, яка співалась 
ніби тільки для Богдани (так їй хотілось думати). І сьогод-
ні це було саме так:

   Чоpнiї бpови, каpiї очi, 
   Темнi, як нiчка, яснi, як день! 
   Ой, очi, очi, очi дiвочi, 
   Де ж ви навчились зводить людей?

   Вас i немає, а ви мов тута, 
   Свiтите в душу як двi зоpi. 
   Чи в вас улита якась отpута, 
   Чи, може, спpавдi ви знахаpi?

   Чоpнiї бpови – стpiчки шовковi, 
   Все б тiльки вами я любувавсь. 
   Каpiї очi, очi дiвочi, 
   Все б тiльки я дивився на вас.

   Чоpнiї бpови, каpiї очi! 
   Стpашно дивитись пiд час на вас: 
   Не будеш спати нi вдень, нi вночi, 
   Все будеш думать, очi, пpо вас.

Минає все в житті, швидко промайнув і цей казковий 
вечір.
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...Як не намагалася Богдана у наступні дні усамітнитись 
і побути з Ігорем наодинці, їй це вдалося лише за день до 
його від’їзду. Віра складала речі, Богдана знов пішла на по-
лонину до сіна, а Ігор пішов у ліс по гриби, але потім вий-
шов на галявину до неї. Сьогодні і сонце їй не так світило, і 
небо було не настільки голубим, бо її душу огортала туга за 
ним. Вона навіть за своїм чоловіком не так сумувала, як той 
від’їздив, бо була впевнена, що він повернеться. Про Ігоря 
вона так не могла сказати, бо це могла бути розлука наза-
вжди. Того дня вони так і любились, ніби прощалися наві-
ки. Він її кохав, а вона плакала під ним. І це одночасно були 
сльози і від за хоплення ним, і від розуміння того, що це все 
востаннє…

Прощаючись із нею того разу, він витирав її щоки, мок-
рі від гарячих сліз, і все приговорював:

– Мила моя, дівчинко, бувають у житті ситуації, з яких 
немає виходу. От і в нас так сталось. Ну нічогісінько я не 
можу зробити, бо в нас усе давно розкладено по своїх жи-
тейських полицях. Ти – тут, я – у місті. Ми живемо в один 
час, але в зовсім різних вимірах. Нічого не вдієш. Може, ще 
побачимось, але не обіцяю. Єдине, за чим дуже жалію, що 
я не настояв і не вмовив твого тата відпустити тебе в місто 
вчитись. Тоді я обіцяв йому влаштувати тебе в технікум, але 
твій тато був твердий, мов скеля: «Ні, Богданця буде тільки 
біля нас. Вона в нас одна. Не відпущу! При ній не смій на-
віть бесіду піднімати про це». Тоді я його послухав, а тепер 
дуже шкодую, бо ти розумниця і залюбки і легко б вчилась. 
А зараз у тебе руки зв’язані дітьми, чоловіком. Про яку науку 
може йтися?! Хіба що залишиш їх на маму та поїдеш хоча б 
у район і якесь училище закінчиш та будеш десь працюва-
ти за спеціальністю. Проте за тебе ніхто цього не вирішить. 
Тільки ти. Думай сама. Але на майбутнє пам’ятай: як вирос-
туть твої діти, відпусти їх у вирій, хай летять, стають на свої 
крила. Не тримай їх мертво біля себе, хай вчаться і живуть 
сучасним життям, бо у вас тут рай, але тільки для відпочин-

ку. Для життя тут складно, я це розумію і добре знаю, просто 
не хочу про це зайвий раз говорити, щоб не ятрити тобі душу 
і серце. Може, якось буду десь тут недалеко по роботі, то по-
думаю і організую, як побачитись із тобою, але вже не тут, 
у селі. Не хочу, щоб твої батьки знали, що ми були з тобою 
разом. Не можу робити їм боляче, вони завжди були до мене 
дуже добрими. Якщо зумію вирватись у ваші краї, я тобі за-
вчасно напишу, куди приїхати. Приїдеш?

Обов’язково, що б мені це не вартувало...– 
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А він поїхав – 
і його нема. 
Дорогу переметено снігами. 
І плаче, й сердиться 
за вікнами зима, 
у шибку стукає 
холодними руками. 
Але ж горить 
промінчик у печі, 
але ж та свічечка 
так відчайдушно сяє! 
Чи не замерзли сльози уночі? 
Чи серденько тихенько калатає?

Люба Долик 

Скільки років вони гостювали, а такого суму за собою 
не залишали ніколи. Це відчули всі, навіть тато. Богдану не 
тішили ні діти, ні мама, яка все намагалась їй допомогти і 
розрадити. Від кохання в неї фізично боліло серце, і десь 
через тиждень вона злягла. Мама думала, що це просто 
нежить, а в Богдани була важка сердечна туга, а може, нервова 
перевтома, про яку вона нікому не могла розповісти. Мама 
відпоювала її різними травами і заспокійливими узварами. 
І їй трохи відпустило. А потім настав час копати бульбу і 
збирати городину, і в роботі вона забулась. Час лікував її 
від любові, але навіть він, такий всесильний, не зміг цього 
зробити до кінця – у неї була хронічна хвороба кохання, яка 
повністю не виліковується ніколи...

Мама з болем у голосі виговорювала татові:
Не знаю, що з нашою дитиною діється. Вона геть – 

спала з лиця і очі такі сумні-сумні. Відай, банує за Василем, 
але не каже. І де той «курвій син» задівся? Дивись, уже скоро 

ЧАСТИНА дРугА

Свічечка душі
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два роки буде, як його дідько носить по світах. Чи він здибав 
собі якусь москальку і там залишився? Старий, та піди 
нарешті до свата і поговори з ним як хлоп із хлопом. Я вже 
стільки разів ходила до свахи, що вирішила, більше моєї ноги 
в її хижі не буде. Не буду ж я їй у пояс вклонятись і в котрий 
раз просити, щоб їх син-волоцюга повернувся до моєї дочки, 
бо вона сумує за ним. Та ж і діти має від нього! Чи вони 
того не розуміють? І який лихий приніс його на голову нашої 
дитини? Не знаю. Я про нього і не згадую при ній, щоб серце 
їй зайвий раз не краяти... 

Наступила чудова осіння пора. Щодня ліси на горах 
міняли свою зелену красу на ледь жовту, потім червоно-
жовту і ще десятки казкових відтінків помаранчево-яскравих 
кольорів. Гарної днини Богданка сідала на лавочку біля 
хати і зачаровано дивилася на цю багатобарвну велич. Діти 
бавилися на подвір’ї стільки, скільки їм заманеться, бо ще 
трохи – і наступлять холоди, і вони сидітимуть більше в хаті. 
У повітрі вже пахло початком зими.

В один з таких днів вона побачила, як під гору до її хати 
важко дибає їхній старий листоноша:

– Йой, дитино, дай напитись води, втомився, поки при-
ніс тобі пошту. Але сьогодні ти багата, маєш аж дві звістки. 
На, читай.

У неї ледь не зупинилося серце. Один лист був від 
Василя, який її не здивував, бо давно вже мав прийти, а 
другий – без зворотної адреси. Тільки підпис. Вона хутенько 
винесла поштареві напитись холодного узвару і не вступала 
з ним у бесіду, бо хотіла, щоб він якнайшвидше залишив 
її наодинці. Вуйко щось трохи помимрив і поговорив сам 
до себе, але побачив, що в неї немає ніякої охоти йому 
відповідати, здвигнув незадоволено плечима, холоднувато 
розпрощався і посунув геть. Богдана зрозуміла, що він чекав, 
коли вона розгорне листи і сповістить йому, від кого вони, 
щоб потім той мав нагоду з кимось поговорити про це. Але 
вона умисно залишила його в інформаційному вакуумі.

Значних новин у селі не було, люди обговорювали події 
суто місцевого значення: хто до кого приїхав чи повернувся 
із заробітків, де краще працювати, у кого народилась дитина, 
хто помер і коли ховають покійника. Тут було застоянне 
болото, усі говорили про одне і те ж – погоду, косовицю, 
землю. За прикрої пригоди обмовляли поминки і похорони, 
хто не так клякав біля мерця чи зашвидко хрестився, 
чи заголосно тужив, а чи, навпаки, – замало плакав, хто 
мало поклав грошей на тацю на службі за упокій душі 
представленого... Але частіше завзято і голосно обмивали 
кістки живих односельців, хто комусь не догодив чи побив  
із сусідами якісь горшки... Одне слово – село!

Люди були далекі від більших проблем – політики, 
ситуації у країні. Це село було загублене в часі і просторі 
між високих гір. Для них було важливо вижити тут і не дати 
пропасти своїм близьким. А далі... Хай діється Воля Божа... 

...Богдана тремтячими руками розгорнула конверт без 
зворотної адреси. Це була коротка звістка від Ігоря:

«Богданочко! Сумую за тобою! Згадую! Ти мені снишся. 
Не буду тобі багато писати, скоро все скажу особисто. Ти не 
забула, що мені обіцяла? Я через тиждень буду у відрядженні 
в районному управлінні освіти. Буду жити в готелі, номер я 
вже забронював. Приїдь до мене, прошу тебе дуже. Не можу 
дочекатися зустрічі з тобою. Готель називається «Перлина 
Карпат». Я буду там із десятого жовтня до сімнадцятого. 
Відпросись у мами і побудь зі мною кілька днів. Цілую тебе 
міцно. І ще одне – спали цей лист. Ігор».

Богдана прочитала лист двічі і запхала його за пазуху, 
щоб, як часом прийшла мама, не виглядати недобре в її очах 
і ховати його при ній.

Із легким почуттям злості розгорнула лист від чоловіка. 
Коли дочитала послання Василя до кінця, набрала такого 
шалу, що аж сама до себе сказала: «А не пішов би ти до ляха! 
Як тобі все так мало і ніхто не потрібен, ні я, ні діти, то сиди 
собі там і хоч трісни від тої праці!»
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За якийсь час прийшла мама і побачила, що настрій у 
дочки не найкращий.

– Що трапилось?
– Отримала листа від Василя. Він залишається працю-

вати ще на один рік! Ну що ви на це скажете? Та він своїх 
дітей і не бачив зовсім! Що дитина народжується, то він 
тікає з дому. Та якби не ви з татом, ну що б я з ними робила? 
Капарила (тяжко бідувала) б свій вік!

Мама мовчала, а потім сердито видавила:
– Я така лиха на нього, що не вмію тобі повісти. Як би він 

був ближче, я б поїхала і за чуба його притягла додому. Маркотно 
(сумно) мені з цього. Але нич (нічого) не вдію, доню моя. Відай 
(очевидно), бана (туга, жаль) тебе бере, але що маю нарадити 
тобі? Чекай на нього, бо він твій шлюбний чоловік. Більше 
немає ніякої ради на це. Навкірки (наперекір) долі не підеш. 
Хто терпен, той спасен, – мама важко зітхнула і замовчала.

– Мамо, наступного тижня хочу поїхати на кілька днів 
у район. Ви тільки не хвилюйтесь. По-перше, я давно не 
була в місті і хочу трохи розвіятись. У мене там є кілька 
шкільних подруг, я одну зустрічала, коли була востаннє. 
Вона мене запрошувала до себе, я знаю, де вона мешкає. Та 
ще хочу щось нове купити собі та й дітям. Побудете з татом 
у мене? Як той дідько там застряг так надовго, то я хоч якесь 
задоволення собі в житті дозволю.

– То поїдь, дитино. Тільки й тої радості. Добре зробити 
це зараз, поки сухо, бо потім, як задощить і розвезе дорогу, 
то й не виїдеш звідси. Треба чекати снігу. 

Уночі Богдана довго не спала, усе думала про наступний 
тиждень, про Ігоря і про свого чоловіка. Якби вона не 
отримала сьогодні листа від Василя, то, можливо, і не 
поїхала б до Ігоря, хоча й обіцяла, але чоловікова звістка, що 
він знову залишає її на такий довгий час з усіма домашніми 
проблемами, підштовхнула її до цього кроку. Подружніх 
випробувань для неї вже було забагато. Лист чоловіка був 
останньою краплиною в її терпінні:

– ...поїду і буду кохатися до нестями, віддам тобі 
сторицею всі свої образи за одинокі холодні і недоспані ночі! 
– стукотіли мстиві дзвони в її голові. 

Швидко минув тиждень, і Богдана з невеличкою ва-
лізкою їхала у тряскому автобусі, сиділа на передньому 
сидінні. Її так підкидало, що не уявляла, як витримували ці 
тортури пасажири, котрі були в кінці автобуса. Вони раз за 
разом йойкали і підскакували догори і мало не вдарялися 
головами об дах автобуса. Голосно шлякували і кляли владу 
за те, що тут ніяк не зроблять дороги і що нікому немає до 
них діла, і що можновладці крадуть мільйони гривень, які б 
мали піти на це будівництво. Богдана була з цим усім згідна 
стовідсотково, але нині їй було радісно і хотілося танцювати, 
бо вона їхала до нього... Збувалась її мрія. Жартома їй 
подумалось: «Добре, що я маю свої зуби, бо якби мала 
протези, то вони б, напевно, повискакували з рота від цієї 
трясанини». І далі думала про Ігоря, сама до себе усміхалась. 
Зараз її нічого не лякало – ні погана дорога, ні якісь інші 
перепони. По-дитячому смішно думалось, що на шляху до 
нього її не зміг би зупинити навіть страшний буревій, бо тоді 
вона б добиралась до нього пішки... А якби була повінь, то 
допливла б до нього... 

Богдана увесь минулий тиждень цілодобово думала про 
Ігоря і накрутила себе на цю зустріч, мов іграшку, яка довго 
заводилась і потім у самому кінці в неї всередині виявилася 
міцно натягнута пружина, яка готова тріснути будь-якої 
наступної хвилини. Так і в неї от-от трісне струна любові... 
Вона не могла дочекатися зустрічі. В її душі знов прокинувся 
вулкан, і гаряча лава кохання невдовзі мала затопити її всю до 
останньої маленької клітинки її палкого недолюбленого тіла.

...У цьому місті вона не губилась, бо тут навчалась 
у школі-інтернаті і знала це маленьке містечко, як своє 
подвір’я. 

Уже вечоріло, але їй це було на руку, щоб часом не 
зустріти когось із знайомих. Вона хутенько пішла до готелю.
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На рецепції спитала за Ігоря, і люб’язна дівчина, яка 
сиділа за стійкою, з усмішкою відповіла:

– А мене вже за вас питали і просили вам передати, що 
пан Ігор вас чекає у двадцять сьомому номері на другому 
поверсі. Сходи справа. Бажаю приємного вечора. 

У містечку було лише два готелі. Ця будова була зовсім 
новою, відчувалось, що її тільки недавно відкрили. Господар 
намагався зробити готель західного зразка із ввічливою 
вишколеною обслугою. І йому це вдалось. На першому 
поверсі був ресторан, в якому снідали і обідали гості готелю, 
але, крім того, місцеві жителі мали можливість відсвяткувати 
тут весілля чи інші урочистості. У залі ресторану був цікавий 
сучасний дизайн і смачна кухня.

Богдана піднімалася сходами, і від хвилювання в неї 
підгиналися ноги.

Боячись когось потурбувати, вона нечутно ступала 
по світлій килимовій доріжці, розстеленій уздовж довгого 
вузького коридору. Нарешті розгледіла на дверях цифру 
«27». Зупинилась, набралась рішучості і сміливо постукала 
у двері. Через деякий час, який їй здався вічністю, двері 
відчинились. Перед нею в усій красі стояв він. Вона не 
бачила його обличчя, а тільки гарний спортивний костюм 
з яскравими вставками на курточці та на лампасах штанів, 
біленьку футболочку і світлі легенькі мешти. Їй заперло дух, 
і сміливість миттєво пропала. Коли він приїздив до них, 
то одягався значно скромніше. Зараз він здався їй чужим, 
але через хвилю Ігор радісно засміявся. У неї враз зникло 
відчуття раптової відчуженості. Такий самий – простий, 
щирий і коханий.

Богданочко, дівчинко моя, заходи! Як чудово, що ти – 
приїхала сьогодні. Я тут уже зранку, і мені так хотілось, що б 
ти була зі мною із самого початку мого відрядження та щоб 
ми провели якнайбільше часу разом. Давай свої речі.

Ігор узяв валізу, провів Богдану до кімнати. Двері ле-
генько зачинились, але цей тихий брязкіт ключа привів її до 

тями. Вона розглядалась навколо. То була велика кімната, де 
стояв світлий диван із гарненькими подушечками, навпроти 
нього – зграбненький журнальний столик і два крісла, з 
такою ж веселою оббивкою. Під стіною стояв телевізор, далі 
холодильник і невеличкий сервант із посудом, необхідним для 
короткочасного проживання гостей. Височіли гарні бокали, 
потім маленькі чарочки і набір тарілок різних розмірів, але з 
одного сервізу, та горнятка для чаю і кави з того ж сервізу. 

Далі були двері в другу кімнату – Ігор мовчки завів її 
туди. Там стояло широчезне ліжко, біля нього дві тумбочки, 
вмонтована у стіну шафка і двері у ванну кімнату, де була душова 
кабінка, ванна і туалет. На полиці – викладена гірка біленьких 
рушничків більшого і меншого розмірів, на вішаку – кілька 
білих довгих банних халатів. Усе сяяло чистотою і свіжістю.

Богдана потрапила у рай. Вона не була міщанкою за 
своєю суттю, але тоді вона була розгублена й одночасно 
розчавлена цією, як їй здалось, царською розкішшю. То 
був дійсно непоганий готель, а для місцевих мешканців, які 
бували за кордоном тільки з метою заробітку, – готель вищого 
розряду. Кращого в цьому невеличкому західному містечку 
не було. Що могла сказати на все це проста сільська жінка, 
яка швидко вийшла заміж у себе в селі і приїздила в це місто 
інколи тільки для того, щоб прикупити щось з одягу собі та 
своїм близьким? Вона була бідовою дитиною, потім такою 
ж бідовою і працелюбною жінкою, яка нічого не бачила в 
житті і, швидше всього, нічого вже й не зможе побачити, 
бо по руках і ногах зв’язана тісним зашморгом складних 
житейських обставин. А їй було трошки більше за двадцять, 
усе життя попереду... Але яке? 

Ігор ніжно обняв її за талію і поцілував у губи. Вона 
ж, закохана і замріяна, заплющила очі і вся віддалася 
пристрасному цілунку, міцно тримаючи його за шию. Її тонкі 
руки обвили його так тісно, ніби вона хотіла його притулити 
до себе назавжди, щоб більше ніколи не відпустити. Йому 
здалось, що його обплела сильна і гнучка ліана...
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Трошки пізніше вони вдвох господарювали. Богдана 
розклала свій одяг у шафі, прийняла з дороги душ і одягла 
на голе тіло білюсінький царський халат. Коли вона прийшла 
до нього в кімнату, Ігор аж подих затамував, яка вона була 
вродлива: мокре чорне волосся вона вправно зібрала під 
білим рушником у невеличку копицю і відкрилось лице богині 
– чорні брови, вигнуті, як два крила маленької пташини, 
величезні карі очі, маленький акуратненький носик і пухкі 
вуста. Вони були такі червоні, як намальовані. Вона вся, 
мовби виліплена з чудової білої глини, а потім із любов’ю і 
великим смаком та натхненням розмальована знаним митцем. 
Красуня! Якої ніхто не бачить, тільки тісне оточення родини  
і високі гори. А зараз він був тим щасливцем, який міг спо-
кійно, не оглядаючись, обзирати цю жіночу вроду і велич.

– Яка ж ти гарнюща! – тільки й спромігся сказати. – 
Іди швиденько до столу, я все приготував. Сьогодні ми 
повечеряємо тут, а завтра зранку я піду у своїх справах. 
Обіцяю, що буду недовго. Як повернусь, пообідаємо внизу 
в ресторані, а потім підемо по магазинах, щоб ти купила 
те, що тобі потрібно, а потім на вечерю підемо знову вниз 
у ресторан. Завтра там буде жива музика. Я просто мрію 
з тобою посидіти і потанцювати. Так, як ти виглядаєш, ти 
заслуговуєш танцювати десь на сцені, а не тільки в цьому 
ресторані.

– Добре. Як ти кажеш, так і зробимо.  
Вони вечеряли, пили вино. Ігор завчасно купив у новому 

невеличкому супермаркеті різних смакот і фруктів. Тоді був 
період, коли всі делікатеси новоспечені бізнесмени тільки 
починали ввозити із-за кордону – з Польщі, Угорщини.

Богдана і її родина, як і всі решта горян-односельців, 
харчувалися зі своїх городів та господарств. До них приво-
зили цукор, борошно та сіль, які селяни купували мішками, 
а восени їм привозили помідори, огірки і кавуни, а горяни 
продавали їм своє: карпатський мед і бринзу та щедрі дари 
гірських лісів – гриби, ягоди та лісові горішки. Люди і го-

рілку не купували, а гнали самогон або брали той же «пер-
вак» у справжніх майстрів цієї справи...

Перед нею, на столі готельного номера, були такі страви, 
які вона ніколи і не куштувала. Ігор, як справжній господар 
і джентльмен, хотів показати, на що спроможний справді 
закоханий чоловік. Він зі смаком сервірував стіл, бо мав 
великий багаторічний досвід у цьому. Вдома він готував 
недільні обіди і вечері. Так у них було заведено із самого 
початку їхнього сімейного життя: Віра займалася домом шість 
днів на тиждень, а він у суботу прибирав із сином, а в неділю 
балував свою дружину ранішньою кавою в ліжко, обідом та 
вечерею. Віра нічого не допомагала йому. Того дня він усе 
робив сам. Правою його рукою був син, а вона приходила 
до них на все готове і сприймала це як цілком справедливо 
належне їй. Дружина працювала завідувачкою великої 
обласної бібліотеки, де він колись із нею і познайомився. 
У той давній час вона мала незамітну посаду – завідувачки 
читацького абонементу. Тепер її нова посада вимагала від неї 
більше зусиль і знань, тому чоловік щедро дарував їй недільне 
свято – Віра мала час почитати, подивитись телевізор і піти 
до перукарні. Це для неї було святе:

– Я повинна перед десятками читачів і перед своїми 
працівниками виглядати на належному рівні! 

Ігор жартував: 
– Так, як «нова копійка». 
Зовнішньо їй завжди вдавалося бути вишуканою жін-

кою, гарною, стильною і сучасною, але внутрішньо вона так 
і залишалася трохи сухуватою, їй бракувало душевності, 
розкутості, веселості і почуття гумору. Ігор не раз, коли був 
сердитий на неї, називав її подумки «бібліотечною крискою-
шушерою». Але це було рідко. Вона була від нього старшою 
і мудрішою і створила у своєму домі такий уклад, який 
робив їх рівними партнерами і задовольняв обох. Віра була 
справжнім інтелектуалом, працювала над собою і була в курсі 
всіх новин світу та країни, великим поціновувачем сучасної 
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літератури. Йому ніколи не було соромно за дружину що 
вона щось не знає чи в чомусь не розуміється. Віра була ніби 
мозок в їхній родині. 

Проте Ігор від неї не відставав. Коли вони познайо-
мились, він був скромним тихеньким аспірантом, потім – 
викладачем, а пізніше й захистився. Віра мріяла, щоб він 
не зупинявся на кандидатській, а захистив і докторську 
дисертацію. Морально його підігрівала і спонукала до цього, 
хотіла бути гоноровою і пишатися своїм чоловіком... 

Та попри всі суспільні ранги і високі інтелектуальні 
щаблі його дружини, того осіннього вечора він, молодий 
кандидат наук кафедри прикладної математики університету, 
пив вино, пригощав різними делікатесами і вів милу бесіду 
з простою сільською жінкою, яка своєю вродою, добротою, 
душевністю і щирістю закрила перед ним усіх випещених 
замудрих жінок його кафедри та й інших жінок, які були 
навколо нього у великому гомінкому місті, повному різних 
спокус і забав. Він умисно вкрав тиждень свого часу у 
власної родини, у друзів, батьків і роботи, бо відрядження, 
яке він собі придумав у цей далекий куточок області, – лише 
привід провести час із нею.

...Шість років поспіль щоліта він із своєю родиною 
приїздив до них у гірське село, знав її ще гарненьким 
дівчиськом і завжди мав задоволення поговорити з нею 
про життя, її погляди на навколишній світ і бачив, що вона 
розумна дівчина і мудра людина. Коли він приїхав у село і 
довідався, що Богдана так рано вийшла заміж, був прикро 
вражений, бо зрозумів, що вона занапастила своє майбутнє і 
потрапила в жорстоку життєву пастку і безпросвітну рутину, 
яка панувала навколо неї.

Чоловіки з її села, навколишніх міст і сіл недаремно 
їхали на заробітки. Насправді, здебільшого, вони тікали зі 
села, щоб у такий спосіб хоч на якийсь час вирватись із цієї 
вічної орбіти сільського життя – робота, робота, робота і 
нецікаве та сумне існування.

Тато і мама Богдани своєю всеосяжною любов’ю 
прирекли її на повсякденну важку працю в малому і 
замкнутому просторі – у далекому селі серед високих і 
мальовничих гір. Можливо, там були люди, які спокійно 
жили в цьому вимірі, але Ігореві здавалось, що вона по-
винна мати зовсім іншу долю. 

Кожна поїздка в гори залишала в його душі радісно-
сумний спогад. Він щиро любив цих людей, її тата і маму, і її 
саму, бо вони приймали його родину як рідних, віддавали їм 
усе тепло своєї душі, робили їхній відпочинок комфортним, 
цікавим і веселим.

Ігор мав стару «Ниву», яку використовував для цих 
подорожей, бо брати новеньку «Ауді» у таку складну поїздку 
йому було жаль. Нова машина була непрохідною по тій 
важкій ґрунтово-кам’яній трасі. Тепер же він приїхав новою 
машиною і планував у наступні дні показати Богдані трохи 
навколишнього світу. Він планував не тільки солодко любити 
її всі ці дні і ночі, а хотів наодинці поговорити з нею про її 
майбутнє і запалити в ній вогонь, який би спонукав Богдану 
до можливих серйозних змін в її житті. 

...Вони сміялись і жартували, Ігор частував її мас-
линами та оливками, вона кривилась, бо вони їй зовсім не 
смакували:

– Данусечко, ну потримай їх трохи на язиці, посмокчи. 
Ти відчуваєш цей пікантний смак?

– Ой! Мені зовсім несмачно! Вони такі солені!
– Ні! Ти просто не розпробувала їх. Ну, поїж іще цього 

вудженого сиру і риби.
– Та я вже наїлась! Дякую. Це все таке незвичне на 

смак!
– Ну вибач, будь ласка, мамалиги я не зварив, – жар-

тував Ігор. – Сьогодні їмо те, що маємо, а завтра будемо 
пробувати смаколики нашого ресторану.

Вечеря закінчилась. Богдана, як вправна господиня, 
щось складала і ховала в холодильник, але її неслухняні, 
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збуджені думки молодої жінки уже були там, в іншій 
кімнаті, на великому розкішному ліжку. І хто б міг цьому 
здивуватись?

Потім минули роки, а вона усе пам’ятала до дрібниць, 
бо таке кохання не забувається ніколи. 

...Він заніс її на ліжко, розв’язав пояс халата, під яким 
виднілося гарне і спокусливе тіло. Роздягнув її зовсім, зняв 
рушник з її голови, розпустив її чорне, як воронове крило, 
волосся. Лежала перед ним прекрасна статуя, на тілі якої 
не було видно ніяких слідів від попередніх вагітностей і 
пологів. Природа, мов у насмішку, створила її бездоганно 
вродливою, але занесла вдалечінь від багатьох очей, де 
ніхто не міг оцінити цієї краси і де вона не мала кохання. 
І невідомо, чи буде мати...

Ігор залишив увімкненим світло, пестив і любив її так, 
щоб вона бачила, що він робить і як він дарує їй своє кохання. 
Богдана повністю розчинилась у ньому, віддалась у його 
владу і робила все те, що він просив. Він цілував її у мочку 
вуха і ніжно шепотів, а вона слухала його солодкі слова і 
всмоктувала їх у свою свідомість, як мед із сотів, тільки що 
вибраних з вулика:

– Літавице моя! Ти справді казкова жінка, що принаджує 
чоловіків своєю вродою. Богданочко, ти найкраща жінка, яка 
тільки може бути на цьому світі. Ти створена для кохання. Не 
затуляй себе руками, дай мені на тебе надивитись, – і він далі 
гладив її і цілував, пестив, де тільки хотів і як хотів. Вона 
не відчувала ніколи такої ласки, теплоти і краси злиття двох 
гарячих і пристрасних тіл. Їй не було соромно, бо так любила 
і жадала його, як земля сонця, а пустеля – води. 

То була казкова і незабутня ніч. Він кохав її і не 
боявся, що хтось не дозволить йому це зробити або осудить 
його. Сьогодні для нього не було милішої і пристраснішої 
жінки... І коли після солодкого трему злиття і стогону двох 
поранених звірів, які пізнали один одного і вмерли разом від 
приголомшливого щастя в одну хвилину, він лежав і згадував 

ці миті, тільки що проведені разом. Раптом зрозумів... йому 
треба від неї тікати, бо він буде постійно шукати привід 
бачити і любити її. Зіпсує життя собі і їй. Богдана не була 
жінкою-забавкою на один день, вона створена для міцної 
сім’ї і шаленого кохання. 

З дружиною за довгі десять років спільного життя в нього 
не було такої божевільної ночі. У ліжку вона була холодною 
витриманою рибою, яка чекала тільки його гарячих ласк і не 
віддавала взамін такого вогню пристрасті, яке він відчув з 
Богданою. 

Наступного дня він встав раненько, тихенько прийняв 
душ, привів себе у гожий вигляд і прийшов у спальню. 
Чорноволоса богиня розкрившись спала на животі, ви-
гнувши своє тіло у спокусливій формі і обнявши руками 
свою подушку. Він вирішив швидше тікати з готелю, бо не 
витримає, знов роздягнеться і пірне в тепле ліжко до неї.

Вийшов з номера, пройшов півкоридору і його, як 
струмом, вдарило:

– Йолопе! Та хто тебе там чекає в тому управлінні 
освіти в таку рань? Біля тебе така жінка, а ти страждаєш 
дурницями. 

Швидко повернувся назад, майже побіг.
Коли ввійшов до кімнати, вона вже лежала на ліжку із 

розплющеними очима і про щось думала. Він зачинив двері.
– Красунечко моя, я передумав іти так рано, тому і 

повернувся. Полежи іще, я зроблю тобі каву і прийду до 
тебе, разом у ліжку і вип’ємо.

Поки він готував каву, Богдана прийняла душ і в 
біленькому халаті, підперта подушками, сиділа в ліжку, 
чекала свого короля із кавою. Їй ніколи ніхто не приносив 
кави чи ще чогось у ліжко, тільки її мама, коли вона незду-
жала і хворіла.

Вона відсьорбувала маленькими ковточками чудовий 
міцний напій. Була милою і дитячою у своїй ролі новітньої 
королеви кохання, яка пила каву в прикуску зі смачною білою 
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шоколадкою і відчувала, що її персона в ту хвилину головна в 
цій гарній кімнаті зі зручними меблями і ніжними шовковими 
простирадлами, на яких півночі її любив найкращий чоловік 
на землі, про що вона йому і сказала:

Ти мрія – нереальність, таких, як ти, більше немає і, – 
напевно, не буде в усьому світі. Я щаслива, що була з тобою. 
Залишайся таким завжди. Я тебе любила, люблю і буду 
любити. Де б ти не був і з ким би ти не був. 

Вони півдня провели в ліжку у солодких утіхах і любові. 
Зголодніли, встали, одягнулись і спустились у ресторан 
обідати. Потім він узяв машину, і вони поїхали на закупи. На 
околиці міста був стадіон, який міська влада переобладнала 
під невеликі торгівельні центри. Вони блуками між магазинів 
і спочатку шукали дитячі товари. Він купив якісь дрібниці 
для свого сина, вона вибирала все необхідне для своїх дітей, 
за ці речі він дозволив їй розрахуватися самій. Потім відніс 
усе куплене в машину, а її залишив у великому павільйоні з 
жіночим одягом. Поки вона там розглядалась, він повернувся. 
Разом вибирали одяг, який здебільшого зовсім не підходив 
для її повсякденного гардеробу, бо це було вбрання для 
міських жінок, які можуть собі дозволити одягти сукню і 
мешти на високих обцасах, піти десь на вечірку чи в театр. А 
де вона в горах буде ходити в такому одязі і взутті?

Ігор узяв ініціативу у свої руки:
– Богданочко, я хочу щоб ти мене послухала. Коли ти 

вибирала дитячі речі, я тобі не заважав, бо ти сама знаєш, 
що твоїм малюкам потрібно. У цьому павільйоні я дещо 
хочу купити тобі сам, мені потрібно буде лише твоя згода 
це поміряти. А все решта, що ти собі вибереш, купуй собі 
сама. Добре? Тільки не сперечайся зі мною. Сьогоді ввечері 
ми ідемо в ресторан, нам потрібна сукенка, мешти, білизна 
під неї і панчохи. Так?

– Так!
Добре. Завтра ми їдемо з тобою на Закарпаття. Нам – 

потрібні нові джинси і кросовки. Так?

Так! – знову по-дитячому слухняно відповіла вона.– 
У тебе для дому немає гарного спортивного костюма – 

і нової футболочки. Так?
Вона весело засміялась:

Так! Але я не можу дозволити тобі витратити на мене – 
стільки грошей.

Я хочу, щоб ці речі тобі нагадували про мене, – сказав – 
він дуже серйозно. – Дозволь мені це зробити. Я мріяв про 
тебе і моє найбільше бажання збулось учора вночі, а сьогодні 
я хочу, щоб ти була найгарнішою жінкою в цьому ресторані і 
щоб усі присутні чоловіки заздрили мені.

Так воно і сталось. Ігор накупив їй усього, що йому 
забажалось. У нього були манери короля. Вона не витратила 
на себе жодної копійки і була безмежно щасливою, що хоч 
один раз у житті стала королевою поряд із таким чудовим і 
галантним чоловіком.

...Богдана думала побути з ним кілька днів, але провела 
весь тиждень. У кінці він відвіз її машиною до автобуса, 
допоміг завантажити речі. Їх було так багато, що вона не 
знала, як їй усе це порозпихати.

Коли прощались, в її очах тремтіли невиплакані сльози. 
У нього також виднілась прихована скупа чоловіча сльоза. 
Він знав, що вони більше не побачаться.

 Автобус знову немилосердно трусило, а вона згадувала 
той вечір у ресторані...

Він вибрав їй чорну сукню, вона була недовгою – до 
колін і без рукавів, з глибокими вирізами спереду і на спині. 
До неї Богдана вбрала чорні тоненькі панчохи і чорні лаковані 
мешти. Але до чорного наряду вони підібрали невеличку 
червону торбиночку, яскравий червоний шаль і біжутерію – 
білі перли на шию і на вуха. Вона була такою елегантною і 
стрункою, що в ресторані не було ні однієї людини, яка б із 
захопленим поглядом не повела голову в її бік. Але цілком 
неочікуваний подарунок, який убив її наповал, – справжні 
французькі парфуми. Ігор привіз їх зі собою. У ті часи 
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такі речі не стояли вільно на прилавках магазинів, тоді був 
дефіцит усього: і гарного одягу, і якісного взуття, бо тільки 
не давно відкрили кордони для пересування українців у незві-
дані і незнані краї, де можна було придбати щось екзотичне.

...Вони вечеряли, а Богдана ніяк не могла собою 
надихатись, ці парфуми її п’янили більше, ніж шампанське, 
яке весело булькало спочатку в її бокалі, потім у животі, 
а в кінці – і в голові. Вони дозволили собі випити 
кілька пляшок цього ігристого напою, який зробив з неї 
радісну пустунку. Вони сміялись та цілувались у танці і 
виглядали інопланетянами в ресторані цього невеличкого 
провінційного містечка, де їх ніхто не знав і де вони були 
самі собою... 

Богдана різко відрізнялась від місцевих жінок, які 
прийшли в цей гарний ресторан без чоловіків лише для 
того, щоб випити ковток свободи і веселості... Вона була 
щасливою і їй зовсім не хотілось ніякої свободи – біля неї 
був гарний чоловік, який для неї був наймилішим і в якого 
вона була страшенно закохана, який також загубив розум 
від кохання до неї... Того вечора в них була ідилія і гармонія 
свята, радості життя... 

Кожна наступна ніч не була подібна на попередню, 
вони були ніби дивні казки Шехерезади із тисяча і однієї 
ночі. Вони спішили кохатись, ніби хотіли накопичити запас 
любові на все життя. Але таке не вдавалося нікому...

Вона повернулась додому.
...Нарешті автобус заглушив двигун. Богдана останньою 

зійшла з нього і побачила на зупинці маму, яка стояла з таким 
скорботним лицем, що вона аж перелякалась:

Мамо, що трапилось?– 
Мама мовчки подивилась на неї і стримано відповіла: 

Нічого. Усе добре.– 
Потім допомогла дочці витягти із салона автобуса її 

речі та пакунки, і коли вони відійшли трохи вбік, з докором 
сказала:

Богдано! Не буду ж я тобі при всіх давати нагінку та – 
виповідати, що ти гей би звар’ювала! Та ми з татом не відали, 
що й думати! Потерпали зі страху, бозна, що з тобою коїться, 
стільки днів не мали від тебе ніякої звістки!!! Невтямки до 
кого ти поїхала, у кого зупинилась?! Не відали б, де тебе 
і шукати. Боялись тебе омражьити (знеславити). Та як би тебе 
не було б ще кілька днів, то я б йшла до єгомості і просила б 
його розшукувати тебе в місті. Ми ледь не збожеволіли за цей 
час! Усі дні, коли автобус приїздив у долину, по черзі ходили 
тебе зустрічати. Ти ж повідала, що будеш у місті кілька днів, 
а була цілий тиждень! Майже урльоп (відпустка) вийшов. 
Та що ж можна було там робити стільки часу? Ми ночей не 
спали, як ти не вернула через три дні. Ото правду кажуть, 
що народжуєш собі дитину, народжуєш вічний неспокій. Та 
й твої дітваки вже крутяться по хаті та шукають за тобою, 
не розуміють, бідачки, де ти пропала. Я радію, що ти відпо-
чила, але ми на дві господарки мало не розірвались...

Богдана мовчала, бо не мала що відповісти на правдиві 
звинувачення. І як запитально мама не заглядала у доччині 
очі, та й словом не обізвалась, щоб виправдатись чи 
пояснити свою довгу відсутність. Обманювати не хотіла, 
а правду вимовити була не годна. Але найбільше боялась 
геть перелякати маму і зненацька розплакатись при ній та 
показати свою тугу і печаль, яку не сміла пояснити. Тож 
зараз із нетерпінням чекала зустрічі з дітьми і татом, щоб за 
домашніми клопотами трохи забутись.

Її спустошена душа мовчки ридала і стенала всю до-
рогу, з тієї сумної хвилини, коли вона востаннє оглядалась 
через брудне автобусне скло на найкращого чоловіка, який 
зустрівся на її життєвому шляху. Він стояв на зупинці, поки 
автобус не рушив. Вона не звертала уваги на односельців, 
які сідали в автобус і з цікавістю споглядали на неї та її 
супутника. Дарині не було до них ніякого діла, хоча вона 
знала, що цей факт викличе в її селі безліч питань, на які 
ніхто не дасть відповіді. Вона була цілком певна, що з Ігорем 
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вони розлучались назавжди і хотіла закарбувати його образ 
у своїй пам’яті.

Тепер після повернення додому шукала втіхи і розради 
у своїй родині... 

Вона не могла натішитися своїми малими дітлахами, а 
сивий, як голуб, тато – своєю дорослою дитиною також. Притулив 
її до себе, поцілував у чоло і заспокоєний, що вона цілою й 
здоровою повернулася до них, присів на крісло біля столу:

– Слава Богу! Данусечка вернулась, гейби янгол залетів 
у нашу хату, – і покерував до мами:

– Дитина приїхала додому! Маріє, коли ти думаєш лади-
ти вечерю? – жартома з усмішкою звернувся до дружини.

– Не пискуй до мене! Най розбере усі торби та пере-
береться, а затім я хутко поставлю на стіл. Я все маю 
готове, – підіграла й собі весело мама. Вона, мов та 
квочка, турботливо та із задоволенням квоктала біля своїх 
маленьких ціпочок-внучат, молоденької курочки – дочки 
та старого хазяйновитого кугута-чоловіка. Почуття спокою 
та родинності панувало в їхній оселі за вечірнім столом. 
Батькам нікого більше не було й потрібно.

Як дивно буває в житті, що присутність лише однієї 
найріднішої людини в одну мить змінює все навкруги – небо 
стає голубішим і сонце більш яскравим, а саме життя стає 
зовсім іншим... Щасливим. 

Старий Микола багато над цим думав і після дов го-
тривалої відсутності своєї улюблениці-дочки і її благо-
получного повернення, смачно повечерявши в колі своєї 
родини, заспокоєний і втішений дибав на своє обійстя. Його 
зболену душу переповнювали почуття задоволення своїм 
сьогоднішнім життям. Яка це велика відрада, коли тобі є 
для кого жити. Коли єдина кохана жінка з усіх зустрінутих 
упродовж твого життя жінок, віддано і любляче чекає на тебе 
вдома. Яка це приємність – коли на вулиці сіро, похмуро, 
холодно і дощ, а ти сидиш біля вікна поряд зі своїми рідними 
і п’єш гарячий чай із варенням... Це така дрібниця, але як 

дорого вона коштує, і найголовніше – це відчуття насолоди, 
радості, блаженства від життя не продається і не купується, 
воно дарується людині щедрою долею і Всевишнім... І 
називається воно одним словом «щастя».

...Тато пішов додому, а мама залишилась із дочкою. 
Повкладали дітей спати. Мама поралась на кухні, а потім 
сіла біля Богдани і споглядала, як та розкладала по місцях 
усе куплене в місті. Побачивши нову сукню, не втерпіла і 
спитала:

– Данусечко, а де ж ти в ній підеш? Тебе люди засміють 
у селі!

– Мамо, та мені лише двадцять років! То що мені тільки 
до стайні у старих лахах ходити і в ґумових чоботах? Я 
також хочу мати якусь розраду в житті. Добудемо до весни, 
і піду вчитись. Ще не знаю, де, але буду над цим думати. Не 
хочу все життя провести в стайні біля худоби та на городі 
і маю надію, що ви з татом мене підтримаєте в цьому і 
допоможете...

Мама не сподівалась на таку бесіду, але з усім 
згоджувалась:

– Добре, доню! Час покаже!
...І час таки показав... У листопаді з’ясувалось, що Богдана 

знов завагітніла, але тепер від Ігоря. Спочатку вона чекала 
і думала, що це просто затримка, а потім у неї кілька разів 
крутилась голова, і це була перша ознака, що вона точно була в 
тяжі, бо такі запаморочення були в неї і з першими дітьми. 

Вона спочатку не знала, як на це реагувати – радіти 
чи плакати. Мамі вирішила не говорити, поки все не стане 
явним. Але одного разу, після смачного обіду, який Богдана 
з’їла з великим апетитом, вона мов куля швидко вилетіла за 
поріг і вирвала все, що хвилю перед тим з’їла. Мама вибігла 
за нею, бо донька була босою, в одних лише шкарпетках, а в 
горах уже лежав сніг.

Коли біла, як крейда, Богдана повернулась до хати, мама 
запитально подивилась на неї і дочка відповіла:
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Ви хотіли онуків? У липні будете мати...– 
Мама аж здригнулась від такої несподіваної новини, їй 

мов за плечі вугілля гарячого сипонули:
– Йой, доню, та що ж ти вчудила! І як нам тепер з тим 

жити? – а потім схаменулась: – Іди, дитино, полежи собі 
трошки, бо на тобі лиця немає! 

Мама товклась із внуками по хаті, щось готувала їсти 
чи прибирала, але з голови не йшла ця звістка. Відчувала, 
що в родині доньки будуть корінні зміни, бо Василь не 
прийме чужої дитини. Знала, що згладжувати гострі кути в 
цій складній життєвій ситуації буде просто неможливо. А 
що вже розмов буде в селі з цього дива! То хай Бог милує! 
Але вона не в силах буде зав’язати рота своїм односельцям, 
тож у результаті – що маємо, то маємо. Вона й так крутила 
у своїй голові, і сяк – усе виходило зле... Пустити туману в 
людські очі не вийде, бо вагітність приховати не можливо, 
у результаті обов’язково народиться дитинча. Намовляти 
свою дочку позбавитися цієї дитини – не сміла, і навіть 
думки такої не допускала у свою зажурену голову, бо знала, 
що це великий гріх. Сім’ї в дочки вже не буде, це точно. 
Василь не виставить себе на посміховисько перед своїми 
односельцями, та й Богдана не зможе жити з ним.

Мама зрозуміла: якщо вже так сталося з дочкою, зна-
чить вона зовсім розлюбила Василя і в цьому не було нічого 
дивного, бо самотнє серце швидко остигає. Зятя не було 
вдома більше ніж два роки. І мама далі важко зітхала від 
своїх думок, але порадити чи щось змінити у стані своєї 
єдиної дитини не могла.

– Доню, не журись! І в пеклі є свої монастирі. Ти ж маєш 
нас. Ми тобі допоможемо. Татові будемо говорити зараз чи 
потім, як буде видно? 

– Зараз. Я не маю чого встидатись тата. Шкода, що 
тільки з навчанням нічого не вийде цього року, але потім 
обов’язково буду вчитись.

– Доню, а від кого ти понесла?

– Мамо, не будемо про це...
– А як же буде з Василем?
– Я з ним жити не буду! Вирішила це давно і остаточно. 

Як повернеться, то розійдусь. Шкода тільки, що зіпсувала 
собі паспорт, сама намовила його розписатись зі мною. От 
дурепа, так дурепа!

Мама потай плакала, бо її думки і передчуття 
справджувались – дочка таки буде одна, а потім у котрий раз 
сама себе заспокоювала:

«Богдана не буде самотньою! Я сильна і здатна винести 
всі труднощі, які випали на долю моєї єдиної дитини, я 
розділю їх навпіл. Щоб там не говорили люди, а я свою родину 
скривдити не дам. Своєю ніжністю я згуртую всіх докупи – і 
дочку, і онуків – і моєю величезною любов’ю і обіймами зцілю 
все – від забитого дитячого коліна моїх онуків до розбитого 
серця моєї донечки. Бо для чого ж тоді я, її мама?» – і далі 
потихеньку зітхала і крадькома змахувала зі зморщеної роками 
та незгодами щоки непрохану гарячу сльозину... 

Богдана сприйняла свою вагітність із дивним змішаним 
почуттям: вона і втішилась, що буде мати цю дитину від такої 
любові, і одночасно занепокоїлась, бо їй було надзвичайно жаль, 
що вона не зможе розповісти Ігореві про їхню спільну дитину...

Після тижня такого палкого кохання і безконечних 
розмов про її життя він надав їй упевненості і десятки разів 
підтвердив, що вона молода, гарна і розумна, їй треба конче 
вчитись, щоб потім спробувати жити по-іншому. Знала, що 
після Ігоря зі своїм чоловіком вона не зможе ні цілуватись, 
ні спати в одному ліжку, ні навіть дихати в одному 
приміщенні. 

Богдана його зненавиділа і мала для цього вагомі 
причини. Не могла простити чоловікові, що він залишив її 
на роки в самотності. Але найголовніше – не хотіла вибачи-
ти йому того, що не побачив у ній ту дорогоцінну перлину, 
яку розгледів Ігор, і не показав їй шляху до кращого життя, 
хоча був набагато старшим від неї і мав певний життєвий 
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досвід. Василя влаштовувала така тиха сімейна гавань, куди 
він припливав після подорожей за грошима і пошуків нових 
життєвих пригод. Тут, удома, його чекала слухняна молода й 
вродлива дружина, яка сама була ще зовсім дитиною, хоча й 
мала вже власних дітей. 

Вона весь час згадувала і чула повчальні слова Ігоря, які 
зародили в її чутливій душі повний спротив її сьогоденному 
існуванню, нецікавому і важкому, яке повноцінним життям 
назвати було важко:

– Богданочко, життя, як товста книга. Хто ні чим 
не цікавиться, не вчиться, не подорожує, той знає лише 
одну сторінку своєї життєвої книги. Ну от подивись, зараз 
повністю міняється наше суспільство. Раніше, за радянської 
влади, ми були закриті, нічого не бачили і не чули, а тепер 
люди їздять по світах, хто на заробітки, хто подивитись 
і відпочити. Не можеш же ти все своє життя бути в горах, 
ніде не виїжджаючи, пильнуючи лише свою родину та 
господарство... Світ великий і цікавий... 

Він говорив із нею, як старший брат чи вчитель, який хотів 
достукатись до її душі і розуму, а вона із захопленням дивилась 
йому в очі та слухняно кивала головою на знак згоди.

З часом Богдана добре зрозуміла, що кожна людина 
потрапляє в наше життя не просто так. Одна приносить щастя, 
друга – біду і розчарування, інша, мов ясновидець, який 
віщує зміни у твоєму житті, вчить і дарує тобі дорогоцінний 
життєвий досвід, яким треба вміти скористатись. Так і Ігор. 
Він навчив її кохання і своєю любов’ю започаткував відлік 
її нового життєвого часу, кардинально зміненого у площину 
інших інтересів: 

– Важливо, щоб ти знала, на що витрачати своє життя. 
Розумію, ти маєш дітей і дуже важливо їх поставити на ноги 
та виростити порядними людьми. І це в тебе першочергове 
завдання на довгі роки. А зараз? У тебе ж є і своє особисте 
життя! Ти ж для чогось прийшла у цей світ! Знайди себе в 
чомусь цікавому й новому. Не важливо, наскільки важке чи 

монотонне в тебе минуле, за великого бажання ти завжди все 
можеш розпочати заново. 

Ігор говорив настільки емоційно і проникливо, що міг 
би достукатись навіть до сліпого і глухого, а перед ним була 
розумниця-жінка, яку жартівниця доля занесла в далекий 
закуток життя. Та попри те, вона була м’якою і вразливою, 
готовою прислухатися до поради людини, яка для неї була 
неперевершеним і абсолютним авторитетом, другом і най-
головніше – коханим чоловіком.

– Богданочко, ти загубилась у складному просторі, тобі 
необхідно знайти і створити особисто себе! Визначись, щоб 
ти хотіла мати в цьому житті. Зробити це не так складно, тим 
більше, що в тебе є на кого обпертись. Твої батьки завжди 
підстрахують і допоможуть тобі в разі потреби. Уважно 
подивись навколо – зараз люди розпочинають невеличкі 
бізнеси там, де живуть. Ти також можеш жити там, де ти 
народилась, бо ж не всі повинні жити в місті. Я не хочу тебе 
ображати і сподіваюсь, що ти зрозумієш мене правильно. 
Але тобі слід поміняти навколо себе все, бо ти живеш мов 
у минулому сторіччі, а треба прагнути до чогось сучасного 
і нового. Я б радив, щоб ти вивчилась і зробила невелику 
справу в селі, де б мала свої гроші і ні від кого не залежала, 
– Богдана уважно слухала, дивилась на нього закоханими 
очима і тільки мовчки махала головою на знак згоди з ним: – 
До грошей можна ставитися по-різному і вважати, що любов 
до них – це корінь усіх бід. Але до них, як і до всіх інших 
матеріальних цінностей, слід підходити виважено... Не так, 
як у вас у селі. Чоловіки у вічній гонитві за заробітками 
залишали свої сім’ї і тим фактично загубили свої родини. 
Хоча те ж саме можна сказати і про відсутність грошей. На 
безгрошів’ї людина таки губить свій життєвий стержень 
і віру в щасливий завтрашній день. Маючи ж свої власні 
гроші, зароблені особисто, людина почувається впевненіше 
поміж людей і серед різних життєвих ситуацій також. Тут 
треба знайти золоту середину...
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Ігор ніколи й словом не обмовився про свою дружину чи 
про чоловіка Богдани, ніби їх і не існувало, а тут уперше згадав:

– Не маю морального права говорити про твоє подружнє 
життя, яке мене вражає з багатьох причин, і не хочу ображати 
твого Василя... Скажу лише одне: щоб зміцнити ваше ма-
теріальне становище, йому нікуди не треба було виїжджа-
ти. На мою думку, навіть у вашому селі можна було зробити 
невеликий сімейний бізнес. Завести пасіку чи розвести рибу, 
та ще безліч цікавих ідей може прийти в голову при бажанні. 
Або, поміркуй, у вас у селі немає ніякого магазину, можна 
його відкрити, хай зовсім маленький. От тобі і бізнес! Та 
зробити невеличку кав’ярню, а потім навіть і маленький 
готель. Люди ж і взимку приїжджають відпочивати в гори. 
Будеш бачити, скоро і до вашого села дійде черга. А ти на 
той час уже будеш мати свою власну справу. Дивись трохи 
уперед! Але треба, щоб ти робила це з кимось у парі, щоб у 
тебе хтось працював, а не тільки ти.

Богдана дивилась на нього, затамувавши погляд, і слу-
хала мов якогось пророка. Він говорив прописні істини, які 
не один раз приходили і в її голову, але тоді вона враз сама 
від себе відганяла ті надокучливі думки, бо лякалась реакції 
оточення, як близьких, так і сусідів. А що вони скажуть, як у 
неї нічого не вийде з її починань? Боялась бути осміяною за 
її сміливість і непогодження жити як усі. А тепер Ігор своєю 
любов’ю вселяв у ній сміливість і впевненість:

– Богданочко, мені шкода тебе до глибини душі. Я не 
хочу, щоб ти займалася тільки коровою, свиньми та курми. 
Ти вартуєш більшого. Вчись, вчись і вчись! Хай розум 
не спить! Лише так ти зможеш змінити своє життя. Твоє 
майбутнє залежить тільки від тебе. Ти ж зовсім молода, 
у тебе все попереду. Повір мені, я приїхав сюди, бо мріяв 
кохатися з тобою і, що гріха таїти – я так хотів відчути 
твою любов, що тиждень перед цим відрядженням не спав 
ночами, марив тобою!!! Але разом з тим я прагнув побути 
з тобою наодинці, поговорити, щоб нам ніхто не заважав, 

хотів дати тобі пораду змінити своє життя на краще. Я це тобі 
говорю як чоловік, який тебе кохає, і як людина, що досягла 
у своєму житті певних вершин. Мені так само на тарілочці 
«з пасочком» ніхто і нічого не приніс. Усе, чого я досягнув, 
зробив власною важкою і наполегливою працею. Я знаю, ти 
розумна і все зможеш... Пам’ятай, щоб до чогось дійти, треба 
спочатку зійти з мертвої точки і почати рухатись...

З болем у серці вона згадувала їхню останню ніч. Вони 
не спали, любились і говорили, і знову кохались і не могли 
натішитись одне одним і наговоритись також. Важким ка-
менем лягли його слова на її душу:

– Хочу бути чесним перед тобою, бо знаю, що правди-
вість – перша частина книги мудрості. Мені боляче говорити 
це, бо моя правда є гіркою... Я не знаю, коли ми побачимось 
і чи побачимось узагалі. Весною я починаю будову нової 
хати за містом, ми вже заклали фундамент під неї. Будова 
займе багато часу і коштів, так що мені треба буде більше 
працювати і заробляти гроші на це. Під час відпустки я також 
буду займатися будівельними справами. А як вийде вирвати 
якийсь тиждень, то я вже пообіцяв Вірі поїздку в Туреччину. 
Та зараз я хочу сказати тобі найголовніше. Я прикипів до тебе 
всім своїм серцем, але я тікаю від тебе! Бо якщо ми й далі 
зустрічатимемось, навіть дуже рідко, ураховуючи відстані, 
які є між нами, то зазнає краху і моя сім’я, і твоя також. Мені 
це нелегко тобі говорити, але я мушу. Хочу залишити тебе у 
своєму серці. А тобі побажати – живи щасливо, радій життю 
і знай, що в тебе в житті був такий чоловік, який загубив від 
тебе здоровий глузд. Я ніколи не забуду той потічок, де ми 
любились, і те сіно на полонині. Воно й зараз мені солодко 
пахне. А про тиждень такої любові в цьому готелі!!! Можна 
сказати лише одне, що я не даремно прожив своє життя! Про 
такі почуття треба писати книжки... 

Богдана нічого не відповідала, лежала на шовкових 
простирадлах, дивилась на нього, а сльози невпинно текли з 
її сумних очей. Він ніжно витирав її мокрі щоки, гладив лице 
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і нічого не обіцяв. Не міг її обманювати чи надурно обнадію-
вати... Життя жорстоко розводило їх по різні боки високих і 
суворих гір. Вони не мали права і можливості бути разом.

Ігоре, надішли мені хоча б одну твою знимку, – 
щоб мала на згадку. Бо ви стільки років приїздили до нас, 
фотографувались, а до нас ті знимки так і не дійшли.

...І от тепер, після повернення додому, мама із татом 
побачили значні зміни в її поведінці. Про Василя не згадували, 
ніби він помер. На його листи, які приходили один раз на 
місяць, Богдана відповідала сухо і коротко, навіть мама, 
яка часом любила заглянути через плече, що вона пише, 
зауважила їй:

– Донечко, ти йому так пишеш, ніби він злочинець або 
якийсь бандит...

– Для мене він і є злочинець та розбійник! Задурити 
голову дитині, якій тільки виповнилося сімнадцять років, 
зробити їй двоє дітей і залишити її так надовго?! Що, у нас 
тут не можна було заробити на кусень хліба, треба було їхати 
у хто зна яку далечінь? Не шкодую за ним і не чуюсь винною 
перед ним. І щаслива, що буду мати ще одну дитину від 
людини, яка мені миліша від Василя в тисячу разів.

Як мама не підходила до Богдани з питаннями, хто 
батько дитини, вона так і не сказала правди. Не могла вимо-
вити його ім’я перед своїми батьками! 

На довгі роки в шафі лежатиме захований короткий лист 
від Ігоря, в якому він запросив її в місто. Богдана єдиний 
раз його не послухала і не спалила того листа. У коробці, де 
зберігався цей пожовтілий від часу шматок дорого їй паперу, 
стояла і пуста плящинка від перших в її житті французьких 
парфумів. Їхній п’янкий запах вона пам’ятала довгі роки... 
Його знимки в цьому пуделку не було, він ніколи більше не 
написав їй і слова... Відпочивати в гори він також не приїз-
див. Якось тато хотів написати до нього, але не знайшов 
конверта з їхньою зворотною адресою. Ігор із родиною 
пропали з їхнього життя...

ЧАСТИНА ТРЕТя

Пульсуюче світло 
життя...
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Людині потрібна людина,
Як світлу – безобрійна даль,
Як вічності – кожна година,
Як щастю потрібна печаль.
Долоні потрібна долоня –
Щоб доторк і хліба шматок,
Щоб усміх і сльози солоні
Навчитись ділити на двох.
Навчитись ділити до крихти
Й захмарене, й голубе... 
Людині потрібно відкрити
У іншому серці себе.
Бо тільки у серці відкрите
Крізь морок пітьми забуття
Миттєво спалахує світло –
Пульсуюче світло життя...
Й безсмертя пронизливий подих
Тоді крізь віки пророста,
Коли він – із погляду в погляд
Коли він – із вуст у вуста...

Олена Матушек

...Білосніжна царівна зима накинула своє холодне по-
кривало на плечі різнобарвної цариці осені, і гори так заку-
рило великими снігами та завіяло пронизливими вітрами, 
що годі було вийти з хати. Старші люди давно не пам’ятали 
таких хурделиць, зима скаженіла від люті і посилала завірю-
ху за завірюхою. Тато й мама практично жили в хаті дочки. 
Зранку тато обходив свою господарку, а потім приходив до 
дочки і допомагав мамі в Богдани. Вони й корову доїли й ху-
добу годували. Дочка в село не ходила і ніхто й не зауважив, 
що вона в тяжі. До церкви ходив лише тато, він жартував:

–  Дівчата, я повідмолював усі ваші гріхи. Жінки в церк-
ві запитували мене, чому тільки я ходжу, то я відповів, що ви 
трохи прихворіли.

Тху на тебе! Вар’ят! Та краще б сказав, що щось термі-– 
нове по господарці робимо та біля дітей зайняті. А то захворіли! 
Ще скажеш у таку хвилину, що дійсно похворіємо. Тьху…Тьху…
Тьху... – і мама швиденько тричі стукала по дерев’яному столі.

У щоденних клопотах минула довга і важка зима, на-
ступила весна. Великдень був дуже рано – у квітні. І от тепер 
їхня родина стала предметом обговорення в селі.

...Богдана з мамою святково заквітчали великодні ко-
шики з пасками, узяли за ручки дітей і пішли потихеньку 
до церкви. Прийшла туди й свекруха Богданки. Відносини 
між родинами були не найкращі, вони не сварились, але й не 
спілкувались. У Василя була молодша сестра, яка також була 
одруженою і мала дітей, яких бавила її мама, тобто свекруха 
Богданки. Дітей же свого сина Василя вона бачила зрідка, 
коли випадково зустрічала їх із мамою невістки в селі. На-
вмисне до внуків не приходила ніколи, то діти добре й не 
пам’ятали, що це їхня друга бабуня. І от того Великодня, 
коли біля церкви зібралися жінки і діти з усього села, вона 
хотіла, щоб онуки з нею привітались і її поцілували. А діти 
Богдани розплакались, що їх зачіпає чужа стара баба, захо-
валися за спідницю другої бабці та мами. І от тут Василева 
мама розгледіла живіт невістки, яка була вже на шостому мі-
сяці вагітності. Стару наче чорти вкусили – її враз перекоси-
ло, ласки та поцілунків від онуків їй уже й не потрібно. З її 
вуст із швидкістю рясного літнього дощу полилися численні 
образливі слова, які припинилися лише при появі єгомості у 
святковій Великодній реверенді (рясі):

– Гов! А що ж це діється! Чоловік сарака (бідолаха) гро-
ші заробляє, десь капарить собі світ, а жінка, правдива лєрва 
(гуляща жінка), собі гуляє! Зведениця (повія) безсоромна! 
Встидалась би вицофатися (вийти) поміж люди! – і далі все 
голосніше публічила свою невістку:
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Ото добре виховали дитину! А все носилися зі своєю – 
одиначкою, не могли їй ціни скласти! При святі та біля церкви 
не хочу казати, що вона вартує, ваша пузата красуня!!! А ще 
уберя (одяг) таке собі повбирала, що встиду можна набратись, 
та ліпше вбрала б собі опинку (запаску), щоби черева не було 
видно! А то напрасно (зухвало) начепила на себе пацьорки 
(намисто) та когутки (сережки). Та ними живіт не прикриєш. 
От, мій бідний саняку (сину), і яке маю тобі віданєчко (звіст-
ку) дати? Йой, та маєш ти, Василю, гіркую кривду і можеш  
стопитися (згоріти) з встиду, коли навернеш додому...

Богдана вже була й не рада, що прийшла разом із мамою 
та дітьми на це велелюддя і виставила себе на відверті огля-
дини і паплюження. Свекруха швиденько нашкребла у своїй 
душі нову порцію трутки, набрала собі ще більше злості і до-
дала невістці ще одну довгу войовничу тираду. Але невістка 
вже не слухала того бруду і пішла з дітьми в інший бік. 

Чи не дивно, що люди так часто воюють за релігію і 
так рідко дотримуються її приписів?! Бо любов до Бога... не 
терпить ненависті...

Мама Богдани, сподіваючись на таку реакцію, завчасно 
налаштувалась на врівноважений тон і тихенько заспокою-
вала доньку:

Не звертай уваги і не нервуйся. Маємо пережити цей – 
омразний (гидкий) сором, бо як не тепер, то пізніше, вона 
та й усі інші побачать, що ти в тяжі. Вагітність ніяк не за-
ховаєш, терпи. Ми живемо між простих людей, а не поміж 
ангелами. Доню, ти ще встигнеш наслухатись багато чого і 
маєш бути до цього готовою... 

Та добре говорять, що людині тільки здається, ніби вона 
сама про себе знає все, але трапляються люди, які знають про 
неї значно більше... Особливо в замкнутому просторі села... 

Що вже після Великодня наслухалась мама Богдани, то 
годі й передати. Але вона ні словечка про все почуте не го-
ворила дочці, а чоловікові – тим більше, бо він повбивав би 
всіх, хто на його дитину подивився б криво, а не те що від-

крив рота... Щоб вона не зробила, для нього його красуня-
дочка була найкращою і наймилішою, і всі її радощі завжди 
були його радістю, її перемоги – його перемогою, а її втрати 
і падіння – його невдачі і проблеми. Він завжди вставав на її 
бік і ніхто не смів образити її при ньому. Це знали всі в селі... 
Він якось, зовсім серйозно, сказав:

За свою родину вистріляю до лаби.– 
Для Миколи, так звали тата Богдани, родина була понад 

усе, бо в нього з найрідніших були тільки дружина Марія 
та їхня єдина радість – дочка зі своїми діточками. Микола 
прожив складне життя і знав ціну своїм близьким, тому так 
ними дорожив...

Немає родини, в якій би не було своєї таємниці. І в ньо-
го довгі роки була своя... Про це тато не один раз розповідав  
дружині та дочці. Це була правдива історія про життя його 
батьків і їхнє несправедливе та важке поневіряння світами...

У цьому високогірному селі колись давно жив його пра-
дідусь, дідусь. Потім народився і виріс тато Миколи. Далеко 
до Другої світової війни польський уряд вирішив будувати 
високо в горах обсерваторію. Будівництво мало бути на горі 
Попіван. У примусовому порядку польська влада зібрала з 
навколишніх сіл велику кількість гуцулів – чоловіків, жінок, 
дітей різного віку... Кожен господар повинен був відробити 
«гужтруд» – певну кількість безплатних днів роботи на бу-
дівництві. Тато зі сльозами на очах переповідав те, що чув 
від свого дєдя (тата), якого забрали на це будівництво разом 
із його молодшим братом.

Поряд із гуцулами важко працювало польське військо. 
Місцеві жителі називали їх «юнаками». Спочатку розпоча-
ли будівництво дороги в горах. Гуцули прорубували в лісі 
місце під майбутню трасу, копали землю, дробили каміння 
та займалися берегоукріпленням. Тато говорив, що то була 
пекельна, каторжна робота. Після будови дороги почали до-
ставляти в гору будівельні матеріали. Возили кіньми, які не 
витримували холодних високогірних вітрів і здихали пря-
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мо в дорозі. Гуцули носили в гори каміння, пісок, цемент 
на плечах. А потім високо в горах будували і замерзали від 
лютих холодів і вітрів. Кілька років тривало це будівництво, 
багато люду пішло з життя від важкої праці та хворіб, сот-
ні будівельників потім стали каліками. Від тієї роботи став 
інвалідом і тато Миколи. Він не вернувся в село, а після лі-
кування у шпиталю залишився в місті. Його молодший брат, 
який працював до закінчення будови, розповідав, що коли 
побудували обсерваторію, то «на тим будинку зробили мід-
ний дах і вин блишшевси на сонци єк золотий, так шо здале-
ку було їго видко».

І так сталось, що задовго до приходу радянської влади, 
після поневірянь, важкого будівництва і хвороби тато Ми-
коли пошукав кращої долі в місті. Там він одружився і на-
родився в нього син Микола, який потім став татом Богдани. 
Після закінчення будови обсерваторії молодший брат також 
приїхав у місто і зупинився у старшого брата. Там у місті й 
застав їх прихід «перших совєтів». 

Життя простих людей за будь-якої влади завжди було 
складним, таким воно було і для батьків Миколи. Вони жили 
в передмісті, мали невеличку хатину і господарку, тато і його 
брат працювали на залізниці, займалися ремонтом колії, 
мама була швачкою. Микола підростав. Перед війною це був 
уже дорослий хлопчик, навчався в гімназії.

Богдана безліч раз слухала історію свого краю, історію сво-
єї родини. І скільки разів тато не оповідав про це, плакали всі: і 
вона, і мама, і сам оповідач – тато. Важко все це було чути...

Західняки не зустрічали радісно радянських солдатів, 
бо мали на це причини.

Після приходу до влади енкаведисти почали повальні 
арешти видатних людей міста: адвокатів, митців, священи-
ків. Люди жахалися цієї несправедливості і жорстокості – за-
йди губили цвіт нації.

Нова влада швидко вносила адміністративні зміни – в 
області замість повітів створено райони, чужинці приходили 

до влади. Але довго погосподарювати вони не встигли – роз-
почалася Друга світова війна.

Тата Миколи не взяли до радянської армії, бо кульгав. 
Як не дивно, але травма ноги стала його удачею, вона ря-
тувала його від лав усіх армій, які проходили тією багато-
страждальною землею, а його молодший брат утік у ліс, не 
хотів служити совєтам.

Після швидкого відходу москалів молодший брат з ін-
шими хлопцями з лісу брали участь у похованні на міському 
цвинтарі закатованих у тюрмі енкаведистами. 

За москалями місто зайняли угорці, союзники Гітлера. І 
хоча гуцули завжди гордо тримали голову і в складі Австро-
Угорщини, і пізніше Речі Посполитої, та били наших людей і 
поляки, і москалі, і німці. І потім під час війни вже німці про-
водили масові розстріли інтелігенції та молоді, яких не встигли 
знищити до початку війни завзяті до бійні «перші совєти».

…У неділю, то була пізня осінь – листопад, німці уві-
рвалися в український театр і під час дії вистави заарештува-
ли сотню людей, із яких більшість тут же, не чекаючи суду, 
розстріляли під стінами театру. Микола із сумом згадував те, 
що йому пізніше розповідав товариш тата, який переховував 
Миколу кілька років після війни.

Люди під час розстрілу поводилися поважно й гідно. 
Майже всі молилися, дехто виголошував «Слава Україні!». 

У ті часи загинуло без ліку й невинних євреїв – тися-
чі, яких позвозили в ґетто і там закатували. Потім почалися 
масові облави для вивезення молоді до Німеччини на робо-
ти. Нищили народ безжалісно. Німці вишукували тих, хто у 
тридцятих роках брав активну участь у боротьбі проти оку-
пації Галичини Польщею, і поляки – фольксдойчі жорстоко 
катували свої жертви у стінах гестапо. Були страшні часи, 
українці боялись і німців, і поляків, і румунів, а потім і мос-
калів – визволителів. 

Під час війни тато Миколи ніде не працював. Як і всі на-
вколишні, чекав закінчення цього військового хаосу і якоїсь 
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стабільності в житті. Коли ж війна закінчилась, то манни не-
бесної ніхто не дочекався, почалися нові репресії і жорстоке 
масове вивезення людей до Сибіру. Не оминула ця гірка доля 
і батьків Миколи...

На могилі закатованих енкаведистами в тюрмі людей, 
де ще на початку війни хлопці з лісу насипали високу моги-
лу і встановили великий хрест, москалі, які звільнили місто 
від німців, зруйнували цю багатостраждальну могилу і спа-
лили хрест. Тато Миколи, разом із братом та іншими моло-
дими чоловіками з лісу, потай знову перезахоронили героїв 
із сплюндрованої могили. За що й поплатились. Почались 
арешти. Хлопці втекли до лісу, тато Миколи залишився з ро-
диною в місті.

Радянська влада, яка вдруге прийшла на західні терени, 
жваво і жорстоко почала свою роботу – здійснювала повну 
зачистку міста, знищуючи місцеву інтелігенцію, яку ще не 
добили попередні влади. Цілими родинами вантажили їх у 
вагони і відправляли світ за очі. Таким чином звільняли в 
місті найкращі будинки, де потім у повністю обмебльовані 
квартири, в яких ще не вистигли перини, під якими спали 
справжні господарі цього нажитого майна, вселялись нові 
господарі, які голі, босі і голодні приїхали на західні землі 
встановлювати нову владу і нові порядки. Нишпорки вишу-
кували тих, хто під час війни працював на німців чи вислу-
жувався перед ними. Почались арешти і тих молодих людей, 
які вчились за німців. Вишукували й тих, чиї родичі були в 
лісах і воювали за незалежність своєї землі.

Мама Миколи гірко плакала і потерпала ночами від 
страху, коли молодший брат чоловіка зі своми друзями при-
ходили з лісу, щоб узяти теплий одяг і їжу, а старший брат 
не міг відмовити їм у допомозі і серед своїх знайомих шукав 
одяг і продукти для братів-лісовиків. 

...І сталося те, що й повинно було статись: хтось із своїх 
же сусідів доніс на родину. Енкаведисти зробили засідку і 
заарештували всіх – і батьків, і хлопців, які прийшли з лісу. 

На щастя, Миколи в той час не було вдома. Уже пізніше він 
дізнався про арешт родини. Йому розповіли, що до ранку 
розшукували і його, розкидаючи все сіно у стайні і вилами 
штиркаючи в усі усюди, щоб надибати хлопця, чи він там 
часом ніде не ховається.

Микола зрозумів, наскільки ефемерним може бути жит-
тя!!! Того вечора він зовсім випадково залишився ночувати у 
свого приятеля... Це його й урятувало... 

Мама голосила, заломлювала руки і благала її відпус-
тити. Вона знала, що в неї залишається беззахистний син-
підліток, якого ще треба довго ставити на ноги. Енкаведисти 
допитували, де її син, а вона зі сльозами кидалась їм у ноги і 
просила помилування в мучителів, які були того ж віку, що й 
хлопці з лісу. Тато Миколи закам’янів і мовчав. Його молод-
шого брата і кількох його товаришів застрелили в нього на  
очах, бо хлопці не давались і хотіли втекти. 

Так родина була миттєво віднесена до мільйонів ворогів 
радянської влади, батьків заарештували. Син Микола ніколи 
більше їх і не бачив. Тіла вбитого молодшого татового брата 
він також не бачив, сусіди розповідали, що всіх розстріля-
них енкаведисти покидали на вантажівку і мов якийсь непо-
тріб вивезли в невідомому напрямку. Ніхто за мерцями і не 
шукав, бо впізнати тіло свого близького було рівносильним 
добровільному розстрілу і себе. Людей мали за сміття і не 
розбирались, чи винні вони в чомусь, чи ні. Миколі просто 
пощастило... Таких понівечених родин – не перелічити. 

Після знищення родини Микола навіть не потикався в 
батьківську хату, бо худобу і щось краще з нажитого ними 
добра забрали представники влади, а «добрі люди», які жили 
поряд, ночами повиносили з хати все, що не встигли забра-
ти попередні. Та й що міг узяти з дому підліток, крім одягу 
чи взуття? Тоді він зовсім дитиною залишився скривдженою 
сиротою, голий і босий. Перед Миколою стало питання: як 
вижити, де заховатись? Два роки він переховувався у батьків 
товариша, які його прийняли як свого сина. 
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...Колись давніше, ще до війни, Микола разом із татом 
і молодшим братом їздив до діда в село. У цупкій дитячій 
пам’яті надовго закарбувалась ця далека подорож у гори в 
дивовижне село, яке лежало майже під хмарами. Так тоді 
йому здалось. Бабуся і дідусь дуже гарно їх приймали і про-
сили тата залишити онука в них. Але він не зробив цього, бо 
дорога в село була занадто складною і довгою, важко було б 
потім дитину забирати додому. І от тепер у Миколи був один 
шлях – самотужки добиратися до діда і бабусі.

Коли Богдана стала дорослою, батько зі сльозами на 
очах розповідав їй, як він, підліток, майже місяць діставався 
з міста сюди в гірське село. Удень крадучись ішов, а вночі 
спав у придорожніх кущах, добре, що тоді був кінець верес-
ня, і в горах не так холодно. Батьки товариша дали йому в 
дорогу теплий одяг і трохи харчів. Але що вони могли дати 
йому в той важкий і голодний час? Того хліба і сала, які вони 
відірвали від власного столу, йому вистачило на тиждень, 
хоча він і економив. Потім їв ягоди, сирі гриби, траву і пив 
джерельну воду. Він не міг розкласти в лісі вогнище, щоб 
його не зауважили і не зарахували до лісових хлопців... Коли 
прийшов у село, то дідусь і бабуся його не впізнали. Був мов 
скелет, обтягнутий шкірою. Вони відходжували його кілька 
місяців, він набрав тіла, але душа палала ненавистю за зни-
щену родину. Добре, що це село було далеко від цивілізації 
і представників влади, бо в той час він би наробив дурниць, 
хоча був зовсім хлопчиськом...

Минув час, і дідусь записав його у подушну книгу в но-
воствореній сільській раді. Микола виявився єдиним спадко-
ємцем дідового добра. Роки злітали швидко. Хлопчина під-
ростав, мужнів, вправно господарював, потім познайомився 
з Марічкою і повів її до шлюбу. На їхній весільній гостині 
були лише дідусь і бабуся, а від неї тільки її мама, бо батько 
загинув на війні.

Коли народилась Богдана, то її тато – Микола дав собі слово, 
що зробить усе, щоб вона була щасливою. Але ніколи не відпус-

тить її далеко від себе. Дружина і дочка – його найбільше багат-
ство. Чомусь після Богдани в них не було більше дітей, може, він 
перестудився, як сплавляв ліс по ріці, не один раз змок і промерз, 
виконуючи важку роботу, Микола цього не знав...

Був чудовим чоловіком, господарем, а кращого тата було 
годі й знайти. І тому, коли дочка виходила заміж у своєму 
селі, він був зовсім не проти, бо це її остаточно прив’язувало 
до родини – тобто тата і мами. Він навіть уявити собі не міг, 
щоб відпустити дочку в те далеке місто, якого він фізично 
боявся, де колись давно загубив свою родину і звідки втікав, 
не знаючи дороги і долаючи важкі гірські стежки, бо йти по-
серед дороги без будь-яких документів було дуже ризикова-
но. Те, що він вижив тоді і не пропав, – щастя від Бога... 

І тепер, коли дружина доповіла йому новину, що дочка 
завагітніла, то він спочатку здивувався, що він, її люблячий 
тато, не знає, від кого вона має привести на білий світ дитя, 
бо вона ніде не ходила і не бувала, окрім як із дітьми. Потім 
трохи засумував, бо знав, що це буде зайвим приводом до 
обмовляння його дитини чужими людьми, а потім втішився, 
що ще якесь маля буде ходити по хаті і називати його дідом. 
Тож коли вони всім гуртом вечеряли, виніс свій вердикт:

Данусечко, дивись, як гарно підросли твої діточки. – 
Ну як так з тобою трапилось і Бог дає тобі ще одне дитя, то 
ми з мамою приймаємо його з великою радістю. Ти не хви-
люйся. Ми бачимо, що з Василем у тебе не склалось життя. 
Коли він повернеться додому, то ти знай: ми завжди будемо 
біля тебе і не дамо йому тебе скривдити. Ти живеш у своїй 
хаті, тут твоя правда. Хай іде до своїх батьків і керує там. 
– Потім уже жартуючи додав: – Дитино, люди говорять не-
даремно, чий би бичок не скакав, а телятко наше.

Мама сміялась, а Богданка, ледве стримуючи сльози, пі-
дійшла і обняла свого мудрого тата, який у скруті підставив 
їй своє міцне плече...

Що ближче до пологів, то більше хвилювалася мама, не 
знала, чи відвозити дочку завчасно в районну лікарню, чи кли-
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кати ту ж саму жінку-фельшерку, яка приймала попередні по-
логи в неї та й в інших жінок у селі. Узимку відвезли б її в ра-
йон кіньми на санях, а то був липень, і по тій дорозі, яка вела 
до траси, везти вагітну жінку – рівнозначно, що викликати в 
неї передчасні пологи. Вирішили не ризикувати: народжува-
тиме вдома. Богдана була міцною і фізично сильною. 

Коли почалися перейми, тато не знаходив собі місця і 
стояв у сусідній кімнаті на колінах перед образом Матері Бо-
жої, благав допомогти його дитині легко народити. Він не 
міг чути, як дочка кричить. Йому хотілось, щоб усі болі, які 
випали на її долю, перейшли на нього. Вона народжувала 
втретє, і всі ці рази його серце розривав її крик. Він боявся 
цього і просив Бога, щоб усе швидко закінчилось. Колись 
давно, як його дружина народжувала Богдану, він також сто-
яв за дверима і від нервового напруження майже ломив собі 
пальці, не знав куди й подіти ті неслухняні руки, так йому 
було жаль свою Марію. Але зараз, коли народжувала його 
дочка, йому здавалось, що його серце не витримає такої на-
руги над його дитиною. Може, як би він був далеко і не чув 
усього цього, переживав би менше, а коли поряд страждала 
його дочка!!! 

Микола завчасно наносив у хату води, а дружина зро-
била трав’яні узвари, щоб змити дитиночку, яка вродиться, 
і помити породіллю... У гарний сонячний липневий день на 
світ Божий прийшла Анця. Так хотів назвати дитину дідусь 
Микола. Ганною звали його маму. З народженням кожної ди-
тини в нього все більше з’являлося срібла в густій хвилястій 
чуприні.

Коли Богдана відійшла від пологів і настав час охрести-
ти дитину та записати її у книгу реєстрації в сільській раді, 
тато спитав:

Данусенько, як записуємо дитину по батькові?– 
Прізвище даємо наше, бо я й старших дітей перепи-– 

шу на своє дівоче, а ця наша красуня буде називатись: Гузьо 
Ганна Ігорівна.

А чому саме Ігорівна? – спитав здивовано тато.– 
Бо так милозвучно звучить. Я люблю це ім’я. – 

Тато нічого не відповів, не хотів колупатись у доньчиній 
душі. Видно, ще не настала година для її одкровення найближ-
чим людям на землі. Нічого, він ще почекає. На все свій час...

Хресними батьками узяли друзів її дитинства, які з нею 
вчились у школі і також залишились жити в селі. Відбули 
хрестини. Коли дитині виповнилося два місяці, у хату на-
відався Василь. Останні півроку, від Великодня, коли його 
мама, напевно, сповістила синові прикру для нього новину, 
він не передавав дружині грошей, начебто старші діти були 
тільки її. Вона вже не страждала від цього. З часу останньої 
вагітності вона враз подорослішала, і їй було не страшно по-
дивитися в очі чоловікові, якого вже зовсім не любила і який 
за три роки його відсутності став для неї чужим. 

Коли Василь переступив поріг хати, то в кімнаті була 
повна родинна ідилія – дідусь бавився зі старшими онука-
ми, розлігшись із ними на ліжнику прямо на підлозі, Богдана 
годувала грудьми свою меншу забавку, а мама прасувала бі-
лизну. Родина була у повному зборі. Василеві діти навіть не 
зреагували на чужого дядька, який до них прийшов.

Доброго дня! Вітаю молоду маму з поповненням! Хо-– 
тілось би тільки взнати, хто ж так її ощасливив при живому 
чоловікові?

Тато Богдани одразу прийняв бойову стійку, піднявся 
від дітей, де складав із ними різні забавки:

Василю, ти прийшов у чужу хату, в якій не був майже – 
три роки. Дивись, твої власні діти тебе не впізнали, бо вони 
тебе не знають! Про що ти ще можеш говорити? Скільки ра-
зів ми просили тебе, щоб ти залишав своє заробітчанство та 
їхав додому до дружини і дітей? Які ти можеш доводи навес-
ти, щоб пояснити свою довгу відсутність? Та й ті гроші, що 
ти передавав, хіба вони вартують величезного щастя від що-
денного спілкування зі своєю родиною, дружиною, дітьми. 
Та чи ти бачив, як твої діти росли? Чи ти переживав за них, 
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коли вони хворіли? Чи ти не досипав ночей і пильнував їх 
щодня? Чи ти, врешті-решт, любив свою молоду дружину, 
яку покинув напризволяще з господарством і малюсінькими 
дітьми? Та щоб вона робила сама з дітьми, як би не ми? Хіба 
тебе можна визнати їхнім батьком? – у тата могло б знайтись 
іще сотні звинувачень на адресу немудрого зятя, бо всі ці до-
води його провини перед сім’єю він тисячу разів перебирав 
подумки...

Що верещав Василь у відповідь, вони вже не слухали, 
тато вивів його в передпокій. Там була невеличка комора, в 
якій давно стояли спаковані Богданою його речі, здебільшо-
го одяг. Бо він більше нічого й не нажив, окрім дітей, яких 
після трьох років розлуки і не визнав, бо навіть не приніс для 
них ніякого подарунка. 

Забирай свої лахи та йди з нашої хати під три чорти і – 
не смій більше сюди потикатись, – такими останніми слова-
ми Микола зачинив за зятем вхідні двері.

...Життя тривало. Швидко промайнув рік, і наступного 
літа мала Анця вже потроху дибала по подвір’ю, а старші 
брат і сестра її уважно пильнували. Дідусь і бабуся господа-
рювали на дві хати.

Не один раз Богдана душила в собі сльози. Їй так хоті-
лось, щоб Ігор дізнався про свою маленьку донечку... Але 
про цю значну подію в його житті вона не могла ні написати 
йому, ні сповістити інакшим чином. Це була велика таємни-
ця її життя! Мама Богдани аж лякалась, коли її дочка, дивля-
чись із замилуванням на свою найменшу донечку, так важко 
зітхала, що тій аж самій бракло повітря від цього. Богдана 
шкодувала, що він ніколи не взнає про донечку і не поба-
чить її, цю гарненьку дівчинку, подібну на маленьку чорняву 
ляльку, яка була точнісінькою копією своєї мами і такою ж 
розумахою, як її тато! 

Ігор ніколи не йшов з її голови, вона добре пам’ятала його 
настанови. Коли була вагітною Анцею, познаходила книжки зі 
школи і зимовими вечорами сиділа над ними, згадувала те, що 

колись знала. Мама і тато нічого не говорили, були впевнені, 
що Богдана нікуди вже від них не дінеться, бо є діти, а як хоче 
вчитись, то хай спробує, коли має на то охоту...

Та наступні три роки вона була лише чудовою мамою сво-
їм дітям і про ніяку науку не могло бути й мови: діти забирали 
увесь її час. Але коли Анці виповнилось три роки і старший син 
пішов до школи, Богдана взялася за те, про що мріяла... Вона 
хотіла довести собі і невидимому, але завжди присутньому при 
ній Ігореві, що вона змінилась і поставила перед собою мету. 
Коли остаточно визначилась із цим, у неї враз все стало на свої 
місця. Тепер вона знала, що хоче зробити.

...Вона пішла на бухгалтерські курси і в автошколу, 
хотіла водити машину. На навчання їздила в район. На цей 
час їй уже виповнилося двадцять чотири. Вона розлучи-
лась. Нової пари не знайшла і найголовніше – не шукала... 
Хоча стала ще гарнішою і на неї постійно заглядалися зу-
стрічні чоловіки, що її зовсім не бентежило. Вони її не 
хвилювали і не викликали ніяких емоцій... Була сліпа до 
всіх чоловіків... Їй був потрібен тільки Ігор, а розмінюва-
тися на непотріб не хотіла.

...Село з плином часу також зазнало значних змін і по-
мінялося на краще. Нарешті зробили дорогу, яка з’єднувала 
їх із асфальтованою трасою, і селяни, жартуючи, називали її 
«дорогою життя». За сільськими дітьми приїздив шкільний 
автобус, який возив їх у районну школу-інтернат. Життєвий 
час уперто і впевнено відраховував хвилини, години, міся-
ці. Осінь змінювала зиму, весна – літо. Уже й друга дитина 
Богдани збиралась до школи, і тільки наймолодша веселим 
безжурним метеликом літала селом.

...Святкували четвертий день народження Анці.
Бабця спекла пиріг, до якого дідусь назбирав чорниць і 

суниць. Прийшли на день народження до своєї похресниці й 
хрещені батьки зі своїми сім’ями. Забава була біля хати, діти 
бавилися на подвір’ї, а потім плюскались у потічку. Коли 
гості пішли, Богдана завела бесіду:



74 75

Тату і мамо, хочу з вами поговорити і порадитись.– 
У тата від такого початку розмови швидше забилось 

серце:
Данусенько, давай уже ближче до справи, бо я не – 

можу спокійно слухати, як ти починаєш із далеку, і я не знаю, 
чим ти закінчиш...

Тату, хочу, щоб ви з мамою повністю перейшли жити – 
до мене, бо ми й так практично живемо разом. З часом хочу, 
щоб ми підняли дах і звели тут другий поверх. Але це пла-
ни на майбутнє. А зараз я б просила, щоб ви продали свою 
корову і теличку. Думаю, що однієї корови, яка є в мене, нам 
досить. А іще я б хотіла, щоб ми зібрали докупи всі гроші і 
купили для мене недорогу машину, щоб могла їздити у спра-
вах і вирішувати всі свої питання.

Тато від здивування аж брови підняв:
– Дитино, а про які ти справи мовиш?
– Я закінчила бухгалтерські курси і визначилась, чим 

буду займатися. По-перше, тату, думаю, нам треба привати-
зувати землю, яка належить нам. А по-друге, я хочу, щоб у 
вашій хаті ми зробили будинок побуту. 

Вона ближче до дороги і центра села. Одну кімнату ми 
розділимо невеликою перегородкою на дві частини... – Вона 
викладала детальний план, що і як вона хоче зробити. Батьки 
не перечили. 

Через три місяці на їхній старій хаті з’явилась вивіска 
«Будинок побуту “У Богдани”». Не було в селі жодної люди-
ни, яка б не спустилася з гір подивитися на цю дивину, навіть 
свекруха Богдани, проходячи повз, викручувала голову – не 
могла приховати своєї цікавості. 

Та її вправна невістка вже впевнено йшла своєю бізнес-
дорогою. Коли ж «добрі люди» нашіптували, що про неї го-
ворять, вона з гідністю відповідала:

– Пройшов час, я подорослішала і знаю собі ціну. Те-
пер ті цінники та ярлики, які на мене колись вішали, мене 
зовсім не хвилюють. Нехай люди думають і кажуть, що за-

вгодно. Я працюю, бо хочу жити гідно, що, зрештою, не 
заборонено нікому... 

Богдана дуже швидко і вдало провела величезну підго-
товчу роботу. І це було не в дивину, бо гарній жінці завжди 
легко починати будь-яку справу, пов’язану із застосуванням 
чоловічої сили, а їй, такій вродливій і молодій, ніхто не міг 
ні в чому відмовити, усі йшли назустріч. Вона оформила 
необхідні документи, і як приватний підприємець завзято 
взялася до справи. У батьківській хаті кипіла робота, чувся 
сміх, брязкіт посуду, гупання молотків і сухий скрегіт цвя-
хів, голосне дзижчання дрельки. Усе переставлялось, щось 
ламалось, дещо добудовувалось, щось викидалось. 

Нарешті вийшло те, що вона хотіла.
В одній кімнаті обладнала робоче місце кравчині. За 

гарненькою ширмочкою була невелика примірочна, в якій 
до стіни приставили старе батьківське дзеркало та невелике 
крісло. Працівницю знайшла у своєму селі. У другій поло-
вині кімнати, від’єднаній тільки що зведеною стіною, роз-
містила взуттєву майстерню. У селі такі послуги стали зна-
хідкою, бо шити і перешивати вмів не кожен, а тим більше 
ремонтувати взуття самотужки. До весни купила вживане 
перукарське крісло і в окремій кімнаті обладнала перукар-
ню. Спочатку Богдана тільки вкладала гроші, але її справа 
швидко почата давати зиск.

Уже пізніше з плином часу вона дивилась на всі свої по-
чинання з великою прискіпливістю і бачила безліч недоліків. 
Але на той час їй усе здавалося бездоганним. Вона знайшла 
в селі свою трудову нішу, і ніхто їй не робив ніякої конкурен-
ції. Почувалася щасливою від того, що вчасно зрозуміла, як 
позбутися повсякденної рутини і змінити своє життя. Жар-
тувала:

– Можна кожен божий день звинувачувати увесь білий 
світ у своїх негараздах і впадати в паніку, а можна щодня 
просинатися ще швидше і впевнено йти до свого успіху... 
Що я й роблю! 
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Вона встигала все: дітей відправити до школи, привезти 
машиною речі, необхідні для роботи, мудрувати над розши-
ренням свого бізнесу і на додаток до того – чудово вигля-
дати. Із простої сільської жінки вона поступово і впевнено 
перетворювалась у панянку. Часто їздила до району, і місто 
швидко впливало на її вигляд – вона цілком загубила сіль-
ський наліт, стала сучасною і діловою жінкою. Її перемога 
була в тому, що добре знала, що вона хоче зробити, любила 
те, що робила, і вірила в те, що робить. Богдана не витра-
чала надаремно ні однієї хвилини, і результати її праці не 
забарились... Наступного літа у другій половині батьківської 
хати вона відкрила невеликий магазин продовольчих товарів 
і господарських речей. 

Нові друзі, з якими вона познайомилась у місті, коли 
вчилась і коли вирішувала питання з відкриття своєї справи, 
стали їй у пригоді, особливо чоловіки. Вони із задоволенням 
допомагали їй, а крім того, не давали забути, що вона вродли-
ва й розумна жінка, говорили їй безліч компліментів і вірили в 
її успіх. Богдану це підносило і обнадіювало, а часом і лякало, 
бо дружба чоловіків і жінок – завжди родючий ґрунт, на якому 
впевнено проростаюсь насіння кохання... Вона ж умисне не 
хотіла бачити тих паростків, проте до якогось часу... 

А поки що вона не допускала ніяких залицянь, які мог-
ли порушити дружній баланс, і усе зводила на жарти, хотіла, 
щоб вони бачили в ній тільки товаришку, а не жінку... 

Напочатках вона послуговувалась ними, і декотрі з 
цих чоловіків привозили з гуртівні всі товари для її мага-
зину та майстерень. Богдана була чесною в розрахунках, і 
хлопці з радістю з нею співпрацювали – це була взаємови-
гідна справа. Їй була потрібна чоловіча підтримка і сила, 
а їм у навколишньому меркантильному світі не зайвими 
були гроші і дружні стосунки з розумною і гарною жінкою. 
Була дуже контактною і швидко обзаводилась новими зна-
йомствами, які ставали корисними для її бізнесу і водночас 

приємними. З розвитком справи вона знайшла постійно-
го працівника – водія, який був її постачальником. Вона 
ввійшла «у смак» своєї справи, і на роботі палала мов во-
гонь, сама вела всю бухгалтерію і з часом так «набила собі 
руку», що з її працівників ніхто не міг її обдурити, вона 
пильнувала все. Тепер Богдана навіть і уявити не могла, 
як раніше могла не працювати і вести таке нецікаве оби-
вательське тління. Напевно, тоді вона ще не розуміла, що 
головне в житті – саме життя: кипуче, неспокійне, веселе... 
Непередбачуване.

Вона дихала на повні груди від почуття своєї потрібнос-
ті навколишнім чужим людям і своїм рідним, у любові яких 
була впевненою. Це було для неї найбільшим щастям. Діти і 
батьки з радістю чекали її повернення додому, вона завжди 
щось смачненьке приносила зі собою, а мама частувала її ве-
черею. Тато із залюбуванням дивився, як вона їсть в оточенні 
своїх трьох дітей. Й оці моменти, коли вся родина була вку-
пі, додавали йому настрою і наснаги до життя. Для нього це 
була повна родинна гармонія. 

Богдана самостійно забезпечувала своїх дітей. Допомо-
ги від родини колишнього чоловіка не отримувала ніколи, і з 
часом, навіть якби вони щось і передали дітям, то повернула 
б їх подачку. Колись вона потребувала їхньої допомоги, бо 
їй було скрутно, одній непрацюючій жінці з двома дітьми, а 
потім із третьою дитиною, яку вони називали байстрючкою 
і люто ненавиділи.

Та батьки Василя не поспішали цього робити ні тоді, ні 
пізніше, коли вона «стала на ноги» і успішно займалася сво-
єю справою. Мама Богдани інколи говорила дочці про своїх 
черствих сватів:

Та мудрі люди зрозуміли б, що ж не так швидко ти ста-– 
ла «багатійкою», як вони говорять за твоїми плечами. І коли 
діти були меншими, то одяг на них наче горів, бо весь час ба-
вилися на подвір’ї, падали на каміннях, зачеплювались десь 
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за цвях чи сучок дерева і рвали все вщент. Я тільки те й роби-
ла, що підлатувала, підштопувала і перешивала їхнє вбрання, 
бо нового одягу за наші гроші не можливо було накупитись. 
Добре, що зараз ми не потребуємо нічиєї допомоги».

Це вже потім, коли Богдана стала власницею будинку побу-
ту, вони гонорово ремонтували одяг і взуття у своїх майстрів.

Вона беззлобно жартувала:
Діти, ви навмисне все нищите?– 

Але її маленьких дітей, як і всіх їхніх друзів, більше ціка-
вило: звідки все береться, ніж куди все безслідно зникає. До-
рослі ж, на відміну, не могли взяти собі до тями, як зберегти 
гроші на одяг, харчування, життя. На це питання ніхто не міг 
дати правильної відповіді, і пришпаровані ними гроші текли, 
як вода крізь пальці. Богдана крутилась, мов білка в колесі, 
їй було важко... Знала, що зараз в її родинному дереві вона є 
стовбуром, на якому тримаються гілки – її діти, і працювала, 
працювала, працювала, бо добре розуміла: якщо сама за себе 
не вирішить усі питання – то ніхто це не зробить за неї. Тож 
трудилась і вчилась завзято. Та почувалася задоволеною.

Сільські подруги, споглядаючи її митарства і дивуючись 
енергії і постійному руху, не раз питали:

І ото хочеться тобі все це робити і так собою товкти? – 
Та маєте господарку, є що їсти й пити. Живи собі потихеньку 
та радій життю. А ти снуєш туди-сюди без перепочинку: то 
в район на базу, то десь зі звітами. Не можеш на хвилинку 
зупинитись і поговорити.

Вибачте, дівчата, та мені шкода часу на пусті балач-– 
ки, у мене є для кого робити і є кому оцінити мою працю, бо 
ж роблю все для найближчих. Якби то було тільки для мене, 
то чого б тоді я вартувала? Може б стала із вами поряд і пліт-
кувала до несхочу. Та тепер навіть у думках не можу собі до-
пустити, щоб я робила, як би не мала своєї справи!!! Ото сіла 
б в хаті і знову закапарилась би в тій рутині між стайнею та 
баняками. О ні! Я вже це пройшла! Маю нові горизонти!

Але що найбільше тішило Богдану, що вона мала «легку 
руку»: за що б вона не бралась – їй усе вдавалось! В які двері 
вона не стукала – усі перед нею відчинялися настіж! Тепер у 
неї був її зірковий час, і вона із задоволенням ловила момент 
успіху, розуміючи: якщо не тепер, то коли? 

Була вдячна своїм батькам за постійну допомогу і під-
тримку, бо молоде дерево її удачі швидко загинуло б, якби його 
щедро не підживлювало міцне батьківське коріння. У Богда-
ни все було як на війні – батьки забезпечували тили і побут 
її родинної армії, а вона незмінно воювала на передовій лінії 
фронту: постачала товарами магазин, майстерні, перукарню, 
вела всі ділові переговори, контролювала все і вся... 

Тато і мама не могли нею натішитись, пишались нею, а 
діти знали, що кращої і розумнішої, ніж їхня мама, і немає, 
бо це в різних інтерпретаціях дідусь і бабуся повторювали 
при онуках сто разів на добу. 

І мали повну рацію... Ім’я їхньої дочки вимовлялось у 
всіх хатах села хоча б один раз на день. Кожному було по-
трібно за чим-небудь зайти в будинок побуту і магазин «У 
Богдани».

Коли їй переповідали якусь сільську плітку про неї, вона 
гонорово відповідала цікавою приповідкою, яку вичитала в 
якомусь жіночому журналі:

«– Говорите за моєю спиною?
Значить я йду попереду вас!– 
Обсуджуєте моє життя?– 
Дуже добре, бо воно, напевно, значно цікавіше від – 

вашого!
Пробуєте знайти недоліки?– 
Це просто чудово! Значить заздрите мені, бо є чому! – 

Продовжуйте в тому ж дусі! Значить я рухаюсь у правильно-
му напрямку!»

...Минули роки, а фортуна її не покидала. Вона досягла 
успіху і завжди пам’ятала, що завдячує тільки йому, її єди-
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ному чоловікові, якого вона покохала і потім загубила наві-
ки. Його слова, вимовлені в ті давні часи, стали дивовижно 
пророчими. Він навчив її мріяти і вірити в себе. І можливо, у 
неї все так гарно й складалось, бо його поради були щирими. 
Але найбільше, що підносило її над буденністю, тримало на 
плаву і додавало особистої значимості і впевненості, – саме 
такий цікавий у всіх відношеннях чоловік її щиро кохав і ба-
жав їй щастя, не був байдужим до її майбутнього та навчив 
жити по-новому... 

ЧАСТИНА ЧЕТвЕРТА

Одвічний пошук....
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Я  без  тебе  не  можу  бути…   
І  з  тобою  не  можу  теж!   
Ой  зеленої  скільки  отрути   
Нині  в  серце  моє  ти  ллєш!   

Ой  зеленої  та  запашної   
Я  п’ю  нахильці  із  ковша,   
І  жаданої,  і  страшної,   
Що  вбиває  і  воскреша!  

Олесь Гончар

А тоді, того холодного осіннього дня, Ігор повертався 
додому...

Настрій у нього був кепський. Перед очима стояв розпач-
ливий погляд його краденої коханої і серце краялось, бо він 
знав: їхня зустріч була останньою. Він дав собі тверде слово, 
що ніколи не шукатиме приводу з нею побачитись, щоб не за-
напастити життя і їй, і собі. Та тоді він і гадки не мав, що вже 
вніс в її долю кардинальні зміни і повів її в інший бік...

Він прощався не із закоханим дівчиськом, а справж-
ньою жінкою, яка все своє подальше життя не тільки згаду-
ватиме його поради і виконуватиме настанови, а й мимоволі 
шукатиме для себе чоловіка, який би був його копією. Ще з 
дівочих літ образ Ігоря став для неї еталоном чоловічої гід-
ності і всіляких чеснот. А пізніше, за тиждень, що вони про-
вели разом, Богдана вивчила його до малесеньких дрібниць 
і, подумки, без великих зусиль і сумнівів поставила його на 
міцний п’єдестал – «чоловік моєї мрії». Новостворений по-
стамент був недосяжний для інших. Вона намріяла і створи-
ла собі з нього кумира... 

І це не було чимось дивним чи надзвичайним, бо немає 
на цілому світі, і не було ніколи, і не буде такої жінки, яка б 

не прагла, щоб поряд був справжній чоловік. Навіть у тому 
разі, коли вона говорить всім, що вона затятий чоловіко-
ненависник. Це неправда. Потяг жінки бути поруч із справ-
жнім чоловіком такий природний, як і бажання напитися  
чистої джерельної води чи з’їсти щось неймовірно смачне. 
Де б ця жінка не жила – у великому місті чи в маленькому 
селі в далеких горах, прагнення жінок однакове.

І про це не раз говорила зі своїми подругами Богдана. 
Ті ж самі проблеми хвилювали й шлюбну дружину Ігоря. 
Віра на своїж жіночих посиденьках також обговорювала 
свого чоловіка та й інших і вважала себе щасливою дружи-
ною, бо Ігор в її баченні був майже ідеалом і мрією тисяч 
жінок. Та вона добре розуміла, що не кожній випадає таке 
щастя, як на її віку!!! 

Скільки тем про різних чоловіків було говорено-
переговорено, скільки чоловічих кісток було терто-перетерто 
в читальному залі її бібліотеки на зустрічах із різними жін-
ками, важко перелічити. А висновок щодо чоловіків завжди 
був один і той же: «Ну що ж нам, бідним жінкам, робити?! 
Ну не зустрічаються щодня такі цілеспрямовані чоловіки, 
які знають різницю між головним у житті і другорядним і 
які в усьому влаштовують своїх близьких!!! Навколо повно 
чоловіків дармує свій дорогоцінний життєвий час на різні 
дурниці, від яких їхнім дружинам і дітям, а часто й просто 
оточенню, немає ніякої користі і радості... І всі жінки твердо 
засвоїли науку, що це велика рідкість зустріти справжнього 
чоловіка, успішного, розумного, який би знайшов своє місце 
в суспільстві і під сонцем та зробив би стрімку кар’єру. Та 
ще, крім того, щоб він виявив настійливе бажання повести 
до шлюбу одну-єдину красуню, яку обрав серед сотні інших. 
Біля такого чоловіка жінці хочеться бути слабкою і беззахис-
ною, любити свого партнера до безтями. Але таких чоловіків 
– одиниці!!! А бажаючих їх отримати – тисячі!!! І немає на 
це ніякої ради, так що беріть, жінки, те, що є навколо, і не 
вередуйте!»
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Після таких жіночих дискусій було доволі сміху, жартів, 
а інколи й образливих жіночих сліз. А потім Віра йшла до-
дому радісною і піднесеною. У неї все було як треба, вона 
вважала, що впіймала птаха свого жіночого щастя за хвіст і 
тримає його дуже міцно. Та інколи, нікому не зізнаючись, бо-
ялась, що птах таки вирветься, а в руках залишиться тільки 
пір’я його хвоста. І була дуже недалекою від істини.

Ігор був саме такий – правильний і добрий, але й він ви-
явився нечесним до своєї родини... Про що Віра тільки могла 
здогадуватись. Та вона намагалась не впускати цю думку на-
довго у свою душу й боролась із сумнівами, хоча це було й 
важко. Їй не хотілось вірити своїй інтуїції, але вона знала, що 
на нашій грішній землі святих людей зовсім мало і кожен із 
нас складається з безлічі гідних рис і такої самої величезної 
кількості недоліків.

Віра належала до жінок, які знаходили у своїх партне-
рах більше позитиву, і це було запорукою родинного щастя. 
А поряд себе спостерігала безліч тих, що вишукували у сво-
їх близьких тільки негатив. І в результаті одну і ту ж особу 
навколишні бачили цілком під різним кутом зору й оціню-
вали її також інакше, бо людина, як дерево, з якого боку не 
подивись, воно скрізь різне: де криве, а де пряме... На вибір, 
хто на що видивляється. 

Та всі люди, добрі і, навпаки злі, порядні і не зовсім, 
щирі і фальшиві, чоловіки і жінки, зустрічають свою долю 
у вигляді простої смертної людини. Деколи вони знаходять 
свою справжню долю, та здебільшого згоджуються стати 
чиєюсь долею, бо кожному в житті треба знайти свою пару, 
гарну чи ні, як кому пощастить... Віра була однією з улюбле-
ниць фортуни і знайшла собі гарну пару. Богдана ж, навпаки, 
спочатку занапастила своє життя із Василем, а потім... 

Замолоду вона не одну нічку думала про своє подружнє 
життя, про чоловіків-односельчан, які залишали свої сім’ї з 
поважного приводу і без такого, і робили це точнісінько так, 
як зробив і її чоловік. Та пройшов час, минула образа на чо-

ловіка, яку вона стріпала зі своєї душі, мов непотрібний бруд 
і порох. В її серці надовго поселився образ іншого чоловіка, 
краденого і коханого нею, і вона постійно порівнювала Ігоря 
з іншими чоловіками.

Розуміла, що він не є святенник, бо був із нею, також 
краденою і невірною, але не могла і не хотіла його засуджу-
вати чи виправдовувати.

 Знала, що, потрапивши в тенета їхнього позашлюбного 
кохання, Ігор вчинив щодо своєї сім’ї не найкращим чином, 
вкравши в них свій час, а щодо дружини вчинив зовсім підло 
– зрадивши її! Проте в очах закоханої Богдани все одно він 
залишився чистим і не заплямованим. Вона бачила і вірила, 
що цей любовний шал у нього був першим, відчувала, що 
йому важко було перебороти себе і встояти перед спокусою, 
бо він довго вагався, поки пішов на такий крок – приїхати 
до неї і влаштувати куточок земного раю в тому гарному го-
тельному номері.

Та не зважаючи на всі сумління, які не давали спокою її 
правдивій душі, вона була вдячна йому за той тиждень краде-
ного щастя і блаженного кохання. Потім вона не раз картала 
себе, добре розуміючи, що це був і її ганебний вчинок. Богдані 
було соромно і одночасно боляче від того. Але вона так його 
любила і прагла, що не могла себе перебороти, як і він.

Не ображалась на нього за те, що він нічого їй не обі-
цяв, бо добре знала – він завжди буде зі своєю сім’єю, з Ві-
рою, про яку він говорив із повагою і цінував її. І це було не 
на словах, а насправді. Богдана це бачила не раз, задовго до 
їхнього зближення. Він і того тижня, хоча був із нею, але був 
зв’язаний із своєю родиною невидимими нерозривними пу-
тами, які важили для нього набагато більше, ніж її кохання. 

...Коли Ігор посадив Богдану в автобус, і те старе роз-
хитане залізне корито, голосно пиркаючи та газуючи, відда-
лялось, йому ніби гарячі цвяхи забили в самісіньке серце. 
Він майже плакав. Ігореві жаль було відпускати її від себе, та 
бути з нею він так само не міг. Як не дивно, у його душі зна-
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йшли рівноцінний притулок дві жінки. Колись давно він по-
чув, що є жінки, з якими ми живемо... Є жінки, заради яких 
ми живемо... А є жінки, опинившись біля яких поряд, ми ро-
зуміємо, що починаємо жити по-справжньому...

І от тепер у нього було саме так: удома – дружина, з 
якою він прожив більше ніж десять років і заради якої він 
жив у своїй сім’ї, але на його життєвому шляху зустрілась 
інша, яку він знав ще дівчинкою і яка при ньому дорослі-
шала. Тепер вона також дружина, але іншого чоловіка. Біля 
неї Ігор зрозумів, що з нею він міг би жити по-справжньому, 
бо вона ніби вихор, ураган і цунамі почуттів, яких йому так 
бракувало в завжди стриманій дружині.

...Ігор був сильним і серйозним чоловіком, але навіть 
він, мудрий доцент кафедри прикладної математики універ-
ситету, не міг тоді пояснити собі, як у його серці може жити 
два гарячих почуття любові до абсолютно різних жінок.

Минули роки, але він так і не знайшов відповіді на це склад-
не питання. Порівнював їх і бачив велику різницю між ними. 
Але крім зовнішніх відмінностей і несхожості їхніх характерів, 
в обох було зовсім інше ставлення до нього як до особи.

Іноді йому була так необхідна жінка, яка б заглядала 
йому в очі і захоплено ловила кожен його погляд і слово, лю-
била б його самовіддано і ніжно, була б палкою коханкою і 
згоджувалась із ним у всьому і завжди. Богдана була саме 
такою, єдине, чого їй бракувало, – лоску і освіти. Вроди і 
розуму вона могла б позичити десяткам інших жінок...

Віра була іншою, і частіше йому доводилося заглядати в 
її очі, ловити її настрій. 

Та в кожного хоч один раз у житті з’являється людина, 
після зустрічі з якою сама людина кардинально змінюється. 
І зовсім не важливо, внаслідок чого це трапилось: чи це було 
безмежне щастя, чи божевільний біль. Після цього людина 
просто розуміє, що більше не буде такою, як раніше...

Так було в Богдани. 
І в Ігоря також... Він повернувся додому іншим. 

Його чекали дружина і син. 
– Ну слава Богу! Приїхав! Ми вже зажурились, тебе все 

немає та й немає! Назар навіть уроки перестав робити, хотів 
вчитись тільки з тобою. Я вже нашому синові не потрібна!

– Мамо, не вигадуй! Ще й як потрібна!
– Привіт! Скучив за вами, але хочу прийняти душ, пове-

черяти і лягти трохи швидше та відпочити з дороги. Змучив-
ся за кермом, дорога була важкою. Які новини? Хтось мені 
телефонував?

– Так. Друзі, у дрібницях. Нічого важливого. Ігоре, а 
чому твій мобільний був постійно поза зоною?

– Віро, там де я їздив, не було покриття! Але, крім того, 
ти ж знаєш, що я не люблю на роботі користуватися мобіль-
ним телефоном...

Жінка уважно глянула на чоловіка і подумки поспере-
чалась із ним: «Так, мій коханий чоловіче! Але після робо-
ти можна було б і зателефонувати!» – Але вголос нічого не 
сказала.

Віра була мудрішою, ніж він гадав, і вирішила все за-
лишити так, як є. Він повернувся – і добре... 

Потім була вечеря і обмін останніми новинами, але Ігор 
почувався «не в своїй тарілці» – не вмів обманювати і хотів 
якнайшвидше втекти від родини у своє ліжко й заснути, щоб 
зранку ввійти у свою звичну життєву колію, працювати і ду-
мати лише про сімейні справи, викреслити з пам’яті те, що  
пережив за останній тиждень, аби заховати ці солодкі згадки 
в найпотаємніші закутки своєї душі, щоб витягати їх у свою 
свідомість лише у хвилини печалі чи якогось іншого життє-
вого непорозуміння. Майже так, як узимку, коли тіло прони-
зує холодний колючий вітер і щоки обпікає мороз, щоб зігрі-
тися хоча б морально, людина згадує літнє сонечко і приємні 
хвилини, коли тіло ніжили його теплі, лагідні проміння.

Але це йому так швидко не вдалось... 
Тепер у його коханні з дружиною постійно присутньою 

була третя особа – Богдана. Він за нею сумував і часом бо-
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явся назвати дружину її іменем. Віра не розчулювала його в 
ліжку так, як інша – молода, гаряча і чутлива....

Але потроху забувається все: і хороше, і погане. Так і 
він – спочатку згадував запах її тіла, ніжні дотики і гарний 
сміх. У його свідомість приходили сценки їхнього кохання. 
З часом це було тільки у снах. Він прокидався збуджений, 
кохав свою дружину солодко і довго. Віра не могла зрозумі-
ти, чого це раптом у нього з’явились такі приливи кохання в 
їхніх давно врівноважених стосунках. Інколи вона щось до-
мислювала собі, але потім відкидала всі свої припущення і 
не хотіла бентежити душу, ламати спокійне і гарне подружнє 
життя сумними фантазіями. 

...Життя тривало і рухалось по давно наїждженій сімей-
ній колії. Удень вони працювали, ввечері поверталися додому 
і все в них було як і в людей: кухня, уроки, прання. Будні!

Віра була врівноваженою, серйозною і правильною, як 
книжки в її бібліотеці.

Колись давно, ще на зорі їхнього кохання, вона сказала:
– Коли була дитиною, я завжди уявляла Рай у вигляді 

бібліотеки.
Робота в бібліотеці накладала на неї відчутний відби-

ток камерної спокійної атмосфери, яка існувала в тихих сті-
нах тієї обителі інтелекту і розуму сотень поколінь авторів, 
які писали і створювали шедеври, що гонорово і рівненько 
стояли на полицях книгосховища. Віра й удома все вимов-
ляла в напівтонах, як говорять у читальних залах бібліотек, 
а Ігореві бракувало голосного співу, молодечого драйву, смі-
ху і жартів. Він звик до криків студентів в університетських 
аудиторіях. Від молоді він набирався їхньої енергії і чувся  
там рівним серед рівних, юним і веселим.

В особистому житті Ігореві бракувало відчуття яскра-
вого свята. Тому Богдана в його споминах була тим веселим 
торжеством молодості, кохання і радості. Сумував за цим, 
хоча добре розумів, що його сімейне життя склалося цілком 
вдало. Він повинен щоденно дякувати Всевишньому за те, 

що має: хорошу роботу, від якої отримує задоволення, чудо-
вих дружину і сина, якими можна пишатись... 

А все решта не може бути стовідсотково прекрасним, 
бо на те воно й життя! Це ж не карнавал, де все у вогнях 
ілюмінацій і в миготінні яскравих костюмів. Життя – це й 
сірі та сумні будні, де й на роботі буває не все гаразд, і вдома 
не всі в доброму гуморі, і на серці може бути туга за кимось 
далеким і недосяжним....

Минула довга й зла зима. Ігор давно не пам’ятав таких 
лютих холодів, не раз згадував Богдану і хвилювався, як там у 
горах вона і її родина пережили цю зимницю?! Якось завів бе-
сіду з Вірою про літо, але дружина обрубала його на півслові:

Після Великодня приступаємо до будови. Шукай – 
майстрів. А влітку я хочу поїхати на море в Туреччину, хай 
навіть накоротко, але в цивілізацію. Ти ж мені обіцяв, що 
більше не поїдемо відпочивати в гори до пана Миколи. По-
їдемо хіба що на якусь туристичну базу... Але я тебе прошу: 
трохи перепочинемо від гір. На світі є безліч цікавих місць, 
де ми можемо дозволити собі прекрасно відпочити...

Він промовчав, але в глибині душі втішився, що дру-
жина ще раз підтвердила: дорога в гори для нього закрита. 
Хай діється Воля Господня! Значить розсталися з Богданою 
назавжди. 

Ігор був справжнім сильним чоловіком, але за ним за-
вжди стояла сильніша і цілеспрямована жінка, яка артистич-
но скеровувала його у правильне русло, яке вибирала для 
нього сама. Віра була шиєю, на якій міцно сиділа голова її 
чоловіка, і куди вона крутила нею, туди і повертався її ро-
зумний чоловік. Зараз вона творила його для себе... Хоча для 
всіх навколишніх вона впевнено грала роль «слабкої» жінки, 
поряд якої був могутній чоловік! Їй це добре вдавалось, і всі 
в це легко вірили... Що її і влаштовувало.

Віра кохала свого чоловіка, вміло враховувала всі його 
потреби та бажання і мудро надавала йому власний мораль-
ний простір в їхніх сімейних і любовних стосунках, проте 
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робила це дуже делікатно, хитро підтасовувала все так, щоб 
її бажання ставали його мареннями. 

За довгі роки життя поряд з Ігорем вона навчилася вга-
дувати, що він хоче, але перш за все Віра аналізувала, чи це 
добре для їхньої родини. Якщо воно підходило для неї, вона 
все залишала в силі. Якщо ж ні, то майстерно підкорегову-
вала свого чоловіка і потихеньку вносила свої правки в його 
рішення, непомітно міняючи задумане ним у зовсім інший 
бік. Вона навчилася розумно маніпулювати ним, намагалась 
легко пробачати йому маленькі провини і звільняла у своїй 
душі місце від попередніх дрібних образ і суму для чогось 
нового, величного і світлого. 

Була інтелігентною жінкою, повсякчас направляла свою 
сім’ю в русло цікавого інтелектуального життя. Концерти, 
вистави, різні культурні заходи, які відбувалися в місті, не 
проходили повз її увагу. Скрізь мала бути присутня вона і її 
чоловік, а за слушної нагоди – і їхній син. Це було її кредо 
– вона культивувала у своїй родині такий цікавий активний 
спосіб життя. Ігор жартував, що вона замордовувала його по-
ходами в театр і на виставки:

– Вірцю, я тебе прошу, візьми своїх колежанок і піди з 
ними, ми ж тільки були два тижні тому.

– Не вередуй. По-перше, це прем’єра. По-друге, я хочу 
піти саме з тобою. А по-третє, мої подруги ідуть зі своїми 
чоловіками також!

– Ну ти даєш! Як тобі вдається організувати й охопити 
всіх і втягнути у свій культурно-освітницький гурт?

– Легко! Чи, по-твоєму, краще влягтися на дивані і  
тупо дивитися футбол або бездарно дармувати своє життя? 
Краще, я думаю, зібратися і піти в місто між люди, а по тім 
до театру. Це ж чудово!

Віро, я від тебе в захопленні! Ти й мертвого заставиш – 
зробити те, чого хочеш саме ти.

Але після вистави і цікавого відпочинку в місті Ігор за-
вжди визнавав її правоту і хвалив за енергійне життя. Як час-

то потім він згадував її правдивий вислів, що дійсно треба 
ходити скрізь, поки ходиться!!! Але це буде значно пізніше, 
а поки що... 

Віра одразу зауважила зміни в поведінці чоловіка піс-
ля того осіннього відрядження, проте не шпорталась у його 
душі і не хотіла заставляти його говорити неправду. Вона 
крадькома не нишпорила в його кишенях, паперах, телефоні, 
не вишукувала чогось невідомого, щоб потім не потрапити в 
прикру ситуацію від несподіваної і болючої знахідки. 

Віра впевнено взяла собі на озброєння думку: якщо він 
з нею, значить він належить тільки їй. А решта її не ціка-
вить... Хай би що там не було. Але тепер вона стала трохи 
іншою у своєму ставленні до чоловіка. Намагалась робити 
так, щоб їхнє життя стало ще цікавішим і радісним, а не 
одноманітно-рутинним. Старалася менше нервувати, не хо-
тіла виглядати злюкою і бути подібною на жінку зі смішно-
го анекдоту: «Немає на світі страшнішого звіра, ніж жінка, 
яка не долюблена чоловіком, або жінка, що кидає курити та 
дотримується дієти».

Віра хотіла і робила так, щоб її чоловік міг нею пиша-
тись. Навзаєм, як і вона ним. Почувалася щасливою і вдома, 
і на роботі. Вранці із задоволенням йшла на роботу, а ввечері 
з такою ж радістю поверталася додому.

...Наступила довгождана весна. Після Великодня Ігор 
приступив до будівництва. Вони давно складали гроші на ці 
роботи, і до осені в їхньому заміському будинку з-під темно-
вишневого капелюха бляшаного даху на приїжджих гостей 
дивилися здивовані очі пустих віконниць.

У середині серпня родина Ігоря поїхала в давно обіця-
ну тижневу поїздку в Туреччину. Про відпочинок у горах не 
згадували... Життя кожної родини йшло своїм шляхом. Лише 
коли на наступні Різдвяні свята Віра готувала підливку із су-
хих грибів, то сказала Ігореві:

– Уже закінчуються гриби, треба буде якось купити на 
базарі. Ігоре, а все ж кращих грибів і ягід, яких ми до не-
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схочу збирали в пана Миколи в горах, я думаю, ми більше 
ніколи вже не побачимо.

– А чого ні? Може, колись поїдемо до них.
– Бог його знає, чи поїдемо... 
Спливали роки...
Родина Ігоря переїхала в новий будинок, двері якого не 

зачинялися. Гості йшли чередою – усім хотілося подивитись 
на щасливе родинне гніздо. Стару квартиру віддали кварти-
рантам, щоб потім з роками вона перейшла Назарові, коли 
подорослішає. А в новому родинному гнізді лунав радісний 
сміх, усе сяяло чистотою і пахло новизною... Меблі, штори, 
картини були підібрані з вишуканістю та смаком – скрізь 
відчувалася рука справжніх господарів. Щастя проглядало з 
кожного куточка.. 

Не раз сиділи вкупочці двоє люблячих людей, Ігор і 
Віра. Влітку – надворі на зручній лавочці в невеличкій аль-
танці в садочку, взимку – біля лагідного вогню каміна.

Вони разом створювали цей земний затишний родин-
ний рай. Ігор віддавався своїй сім’ї стовідсотково, працював, 
захистив докторську дисертацію. Часу на різні дурниці в 
нього не було. Навіть своє давнє кохання з Богданою йому 
здавалось якимось маренням чи нереальним сном. Інколи 
навіть думалось, що це була його фантазія, а не факт. Так 
це було давно і неправдоподібно. Тепер він був поважним 
паном професором, і товариство, яке його оточувало, було 
таким же гоноровим і недосяжним для простих смертних. 
Іноді йому ставало соромно, коли згадував, що кохав просту 
сільську жінку. Зараз би він, напевно, того не зробив. Його 
статус не дав би йому опуститися так низько. Він осмикував 
себе від таких брудних думок! А можливо, і ні! Бо статус і 
кохання – зовсім різні речі, і одне зовсім не виключає і не 
заперечує іншого. Але про це він думав зовсім рідко. Зде-
більшого, коли був на добрячому підпитку. Чомусь саме під 
дією алкоголю в його душі просиналися солодкі спогади, але 
яким би він не був п’яний, знав, що це табу – згадувати і 

ворушити спогади про недозволене крадене кохання. І він 
відганяв від себе невидимий дух минулого і жив щасливим 
спокійним сьогоденням.

Віра завжди бачила в ньому те дружнє і міцне чоловіче 
плече, на яке вона впевнено могла спертись у разі потреби і 
хвилини своєї слабкості. Була ніжною, любила притулитися 
до свого коханого чоловіка і помудрувати та пофілософству-
вати біля нього. У них було безліч спільних тем про життя, 
про підсумки всього зробленого ними і, навпаки, про при-
чини незробленого. Вона була творцем їхнього родинного 
гнізда і генератором створення хорошого товариства, яке їх 
оточувало довгі десятиліття спільного  життя.

– Ігоре, послухай, це про нас. Знаєш, що таке щастя?
– Ну скажи мені, моя інтелектуалочко!
– Не глузуй із мене, тут так гарно трактують це, що кра-

ще і не скажеш.
– Ну говори вже, я слухаю.
– Щастя, коли тебе не зрадив ні один друг, коли ти 

сам нікого не зрадив. Коли займане тобою місце відпові-
дає і твоїм бажанням, і твоїм можливостям. Щастя – коли, 
об’їздивши сто країн, ти пам’ятаєш, що є сто перша, в якій 
ти ще не бував...

– Віро, тут на двісті відсотків про тебе. Маєш мені за-
вчасно сказати, куди ти намріяла поїхати цього літа, бо ти, 
якби мала можливість, подорожувала б три рази на рік.

– Ти правий, бо єдине, що завжди є з нами, – наші спо-
гади про подорожі і про минуле. Послухай ще. Щастя, коли 
на полиці серед дорогих тобі книг є одна, ще не прочитана.

– І це також точнісінько про тебе і твою бібліотеку, – 
Ігор засміявся.

– Не перебивай і вникай у те, що я говорю. Щастя – коли 
за спиною багато дурниць, але жодної підлості. Ти чуєш?

Я пішов займатися господарськими справами. Читай – 
сама собі, – Ігор вийшов із хати. 

Віра не зрозуміла, який ґедзь вкусив чоловіка.
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Ігор мав на це пояснення... Тільки недавно він згаду-
вав Богдану, і оце останнє трактування почуття щастя, про 
яке прочитала дружина, його боляче вкололо, воно збігалося 
з його душевними переживаннями. Він згадав свою давню 
підлість щодо Віри зовсім не випадково...

Його мордували думки непевності. Ігореві здалося, що 
кілька днів тому він зустрів Богдану, але чи це була вона, 
упевнено сказати не міг... Він зупинив свою машину біля 
світлофора і йому назустріч їхала гарна іномарка, в якій за 
кермом сиділа точна її копія. Була та жінка старшою від тої, 
якою він пам’ятав Богдану. Він потім про це думав і прийшов 
до висновку, що в цьому не було нічого дивного, бо пройшли 
десятки років від їхньої останньої зустрічі, і вона повинна 
була б подорослішати чи постаріти. Її машина проскочила 
біля нього, але він встиг зауважити, що жінка-двійник за 
кермом виглядала просто шикарно. Ігор приїхав на роботу 
і йому не йшла з голови ця випадкова зустріч. Та він не міг 
повірити, що то була Богдана. Просто отетерів, наскільки бу-
вають схожі люди... 

Ігор вийшов з хати. Віра й далі читала вислови про щас-
тя і дивувалась людській думці, як точно, просто і гарно це 
написано:

«Щастя – коли купуєш все, що хочеш, але заробляєш 
більше, ніж витрачаєш.

Щастя – коли кожен день у твоєму житті випадає час 
для творчості, будь-якої: писати роман, пекти пиріг, грати з 
дитиною, лікувати собаку, садити полуницю, думати про хо-
роших людей.

Щастя – коли ти вільний, тому що нічого нікому не винен».
Їй подумалось: «Мушу виписати все це, гарно надруку-

вати і повісити на видному місті в кухні. Написано чудово, – 
і Віра пішла надвір до свого коханого чоловіка.

ЧАСТИНА П’яТА

Несподіваний бумеранг
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Минуле не вернуть,  
не виправить минуле.  
Вчорашне – ніби сон,  
що випурхнув з очей.  
Як луки навесні  
ховаються під мулом,  
так вкриється воно  
пластами днів, ночей.  
Але воно живе –  
забуте й незабуте.  
А час не зупиняється,  
а молодість біжить.  
І миті жодної  
не можна повернути,  
щоб заново,  
по-іншому прожить. 

Василь Симоненко 

Мов різнобарвні перлини прудко нанизувались на нит-
ку її буття дні, місяці та роки... Спочатку вони були сірими 
та сумними і тягнулися поволі, потім стали кольоровими і 
минали хутчій, а останнім часом дні злітали прожогом, були 
яскравими і святковими. Богдана й сама відчувала, що зараз 
у неї настав щасливий і вдалий період життя. Це відчува-
лося в усьому: в її вишуканому зовнішньому вигляді, у до-
машньому побуті, в бізнесових справах, в особистих, тобто 
жіночих, як любили говорити її подруги. Те, що їй жилось 
добре, міг сказати кожен, хто хоч на хвильку переступив по-
ріг її офісу. «Неозброєним оком» було видно, що тут попра-
цював хороший дизайнер. Кабінет видавався просторим і 
затишним, не було офіційності, скрізь вгадувалася приємна 
атмосфера робочого приміщення, наскрізь просякнута жі-

ночим духом. Кімната обставлена сучасними меблями, вік-
на прикривали світлі жалюзі. У приміщенні не було нічого 
зайвого. Зручно розташувалися кілька великих шкіряних 
крісел і поміж ними маленький журнальний столик, робоче 
бюрко, на якому стояв комп’ютер, а далі – зграбний кутовий 
сервант із посудом і шафка для її одягу. Стіни за журналь-
ним столом прикрашали дві гарні картини з гірськими крає-
видами, написані олією. Вони були не із дешевих, авторська 
робота була майстерною, з гарно виписаними деталями. Над 
робочим бюрком висіла цікава бронзова чеканка, на якій фі-
ліграново було викарбувано:

«Танцюй так, ніби тебе ніхто не бачить!
Працюй так, ніби тобі не потрібно за це ніякої винагороди! 
Кохай так, ніби ніхто і ніколи не завдавав тобі болю!
Співай так, ніби тебе ніхто не чує!
Живи так, ніби на землі Рай!»
Відтепер це був принцип її життя, до якого вона подо-

лала важкий багаторічний шлях.
А до того... Життя Богдани було не з легких. Мов стрім-

кий коловорот, воно спливало в шаленому ритмі між домом, 
дітьми, бізнесом, навчанням... І особистим. У такому швид-
кому танці на ймення «буття» вона не встигла оглянутись, як 
старші діти закінчили школу і поїхали вчитись до міста.

Колись їй здавалось, що життя дуже довге, і що цей не-
перервний ланцюжок хвилин молодості не має кінця-краю і 
ніхто його не лічить. А виявилось зовсім не так! Невидимий 
небесний рахівник швиденько склав ці миті в роки, і от уже 
і її маленька Анця, яку колись давно в селі жорстоко обзи-
вали байстрючкою, виросла і стала надзвичайно вродливою 
дівчиною, також поїхала вчитись до міста.

За ці стрімкі дев’ятнадцять років, що Богдана не бачила 
Ігоря, втекло без міри води з їхнього потічка. Вона була вже 
зовсім дорослою жінкою – їй виповнилось тридцять дев’ять, 
вона багато чого досягла і мала чим пишатись. Удома серед 
важливих документів зберігала червоний диплом випускниці 
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фінансового коледжу. Вчилась заочно, але з таким захопленням 
і жагою, мов пила ті знання, які потім використала в бізнесі.

Біля старої батьківської хати, в якій був усе той же буди-
нок побуту і магазин «У Богдани», стояв новий дубовий зруб 
із великою вивіскою – ГОТЕЛЬ «ГУЦУЛОЧКА». Усе це було 
добром господині – пані Богдани, як називали її працівники, 
жителі села і туристи. 

Як колись їй пророкував Ігор, її село змінилось до не-
впізнаваності. У горах поблизу села побудували підйомник і 
відкрили трасу для спуску на лещатах. Тут стояв постійний 
глум і рух чужого люду. Її готель був зайнятий туристами і 
літом, і взимку. У ньому – затишне кафе, сауна, баня, біль-
ярд і пункт прокату лещат, тобто мінімальний відпочинковий 
комплекс, який потрібен для розслаблення туристів після ка-
тання на лещатах і санчатах. В її бізнесі працювали жінки і 
чоловіки із села, яким уже не треба було їздити на заробіт-
ки... Але колишній чоловік Богдани й далі волочився дале-
кими світами. Аліменти дітям він ніколи не надсилав, і вони 
виросли без його підтримки й опіки. Якось сільські жінки 
передали їй, що Василь накоротко приїздив до батьків, але 
вона сухо відповіла:

– Мене зовсім не цікавить ні він, ні його родина, бо це 
чужі люди і для мене, і для моїх дітей, які, тим не менше, є 
їхніми кровними нащадками. Ті баба і дід роками обходили 
десятою дорогою своїх онуків, а тепер, коли мої діти виросли, 
то вони вже не потребують ні їхньої любові, ні уваги. Не знаю, 
хто з них більше загубив. Мені здається, що все-таки старі. Та 
Бог їм суддя... Не хочу про них нічого ні чути, ні знати...

Упродовж цих довгих і складних років вона не один раз 
відчула, що немає нічого гіршого у світі, ніж жіноча самот-
ність. Було важко морально, а ще більше – матеріально. 
І хоча життя безжалісно надавало їй сотні причин, щоб пла-
кати, та вона на противагу вишукувала тисячі інших причин, 
щоб усміхатись. І з великою перевагою виграла цю війну са-
мотності і вируючого життя...

Бізнес її був родинним – без своїх батьків вона б нічого 
путнього не втяла... Поки діти були маленькими, мама і тато 
доглядали онуків і господарство, від якого вона повністю віді-
йшла. Богдана пильнувала будинок побуту і магазин, заробля-
ла гроші на їх розширення і на життя родини. Потім пішла 
вчитись. Поступово вдосконалювала свою справу, особливо 
торгівлю, додавала нові сучасні промислові товари, прос ті 
електронні вироби, мобільні телефони, карточки до них. Те-
пер у селі навіть старенькі мали телефони. Побачити діда, 
що сидить на полонині в зашморганих штанях та полатаній 
маринарці і пасе корову чи вівці, розмовляючи з кимось по 
мобільному телефону, – зовсім не дивина. У селі помінялось 
усе: настрої, життя, побут. Постійно функціонував невелич-
кий медичний пункт, бо час від часу ставалися прикрі трафун-
ки і з туристами, і з місцевими мешканцями, яких ставало все 
більше: діти вже не так часто тікали до міста. У селі стало 
цікавіше і веселіше жити. Десь недалеко побудували радіо-
трансляційну антену, і телевізори працювали відмінно, жінки 
пильнували свої серіали, чоловіки – інші програми. А поміж 
тим господарювали. Люди поволі почали зводити кращі хати, 
старалися звільнити старі приміщення і пристосовувати їх 
для прийняття туристів. Та для Богдани вони не становили ні-
якої конкуренції. Вона добре пам’ятала готель, у якому колись 
була з Ігорем. Це був перший готель в її житті, в якому вона 
зупинилась. Той готель був для неї прикладом, вона до дріб-
ниць пам’ятала, як там усе було організовано, і мала його за 
зразок, як треба зробити в себе. Потім вона побувала і в інших 
готелях, за кордоном і вдома... 

Богдана була розумницею, яка мала в собі суто чоловічу 
організованість і напрям мислення та жіночу кмітливість. У 
неї все було прораховано на крок уперед. Коли встановлю-
вала в готелі сучасні прилади, обладнання і опалення, ви-
рішувала – хай усе буде якіснішим і дорожчим, щоб потім 
не переробляти і не ремонтувати зайвий раз. Контролювала 
і перевіряла все особисто, та відчувала, що уже не встигає... 
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Чекала, коли діти вивчаться і допомагатимуть їй. Старший 
син, Ярема, закінчив комерційну академію, але не повернув-
ся в село. Залишився працювати в місті, і Богдана нічого з 
цим не могла зробити, як його не вмовляла. Середня доч-
ка, Галина, закінчила фінансову академію і, на превелику 
радість родини, повернулась у село, потім вийшла заміж і 
тепер була правою рукою мами, яка вчила її тонкощів своєї 
справи. Зять також став у загальну упряж і був менеджером 
усього господарства: і готелю, і магазину. Богдана – дирек-
тор і розпорядник коштів, без неї нічого не вирішувалось і не 
проплачувалось. Вона чітко розділила обов’язки між усіма 
членами родини, і бізнес йшов, як сани по льоду, легенько і 
не затинаючись, бо головну роботу вже було зроблено нею. 
Настав час тільки ретельно підтримувати та щось удоскона-
лювати і впроваджувати нове.

У селі Богдану поважали, забули, як колись давно носи-
ли її «в зубах», постійно обговорювали і засуджували. Вона 
була прикладом для інших, сама водила машину, яку випла-
чувала у кредит. Це була вже третя її машина. Тепер Богдана 
була частою гостею в місті дитинства її тата.

Кілька років тому вони пробували розшукати стару 
батьківську хату на краю міста, де в давній повоєнний час 
жили татові батьки, пізніше арештовані нелюдами. Та не 
знайшли. Тепер на місці маленьких приватних будинків ви-
сочіли новобудови і нічого не нагадувало про трагедії, які 
стались там у ті далекі і сумні часи. Тато змахував сльози, 
мама і Богдана також шморгали носами, але усе, що колись 
було, давно поросло порохом минулого. Тужити і жаліти вже 
не було за ким.

Настав час, коли можна було поцікавитись і розшука-
ти сліди зниклої родини. Написали листи-запити в обласні 
архіви і різні інстанції. З’ясувалося, що вони померли десь 
у дорозі до Сибіру. Де поховані – невідомо. У відповіді на 
їхній запит вони були як колишні заарештовані, мали свої 
номери, як стіл чи тумбочка при переписі майна в офісі. 

Ця новина була дуже прикрою, але не несподіваною, бо 
тато завжди говорив:

– Якби батьки були живими, вони б давно приїхали в 
рідні краї і знайшли мене. Стільки ж людей повернулись із 
того пекла додому. Значить вони померли, – тато потому дов-
го зітхав: – Ну, нічого, скоро вже побачусь із ними... Уже за-
тримався я тут, бо довге життя людини є більше прокляттям, 
ніж благословенням. Старі тільки прикрість роблять моло-
дим. Як не крути, хочеш чи не хочеш, а все ж починається 
старечий занепад...

– Тату, припини! Не завдавай мені жалю. Ти мені потрі-
бен тут. От ще правнуків дочекаєтесь із мамою. Ярему треба 
оженити і Анцю треба до шлюбу відвести... Що ти таке го-
вориш!

– Так, доню, це правда. Велика тривалість життя є рад-
ше карою, ніж привілеєм, – тато знову важко зітхнув: –Дану-
сечко, не тому сумна старість, що кладе кінець радощам, а 
тому що кладе кінець надіям!

– Тату, ти ж завжди був дуже сильним і оптимістом! Я 
не можу чути таке від тебе! Та на тобі тримається все наше 
господарство. Ти мій перший порадник у бізнесі і мій найду-
шевніший друг. Ти нікому і ніколи не дозволив мене не те що 
образити, а слово лихе мені в очі сказати. Те, що за спиною 
говорили, то вже інше питання...

– Так, донечко! Я все своє життя любив і люблю твою 
маму за те, що вона подарувала мені такий дорогоцінний 
скарб, як ти. Завжди намагався стати тобі у пригоді і далі 
буду допомагати. Та, як не сумно, вечір життя приносить із 
собою свою лампу, а вона вже світить тьмяно і сумно... 

– Тату, добре, що цього не чує мама. Бо я вже починаю 
плакати, а вона взагалі шморгала б носом до ранку. Так що 
не мали б ми вечері. А сьогодні Анця має приїхати з міста. 
Ти свій настрій трошки зміни, бо буде мені від неї непере-
ливки. Ти ж знаєш, що в неї дідусь і бабуня на першому пла-
ні, а вже потім я! 
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...Анця вчилась в університеті на прикладній матема-
тиці. Серед усіх трьох дітей вона була найбільшою щебе-
тушкою, завжди мала гарний настрій, любила танцювати і 
мала надзвичайну схильність до точних наук. Для Богдани в 
цьому не було нічого дивного, бо вона знала, чия це дитина. 
Разом із дочкою їздила подавати документи в приймальну 
комісію і потай усе вишукувала прізвище Ігоря, бо знала, що 
він колись тут працював. Розпитувати напряму про нього не 
хотіла. Але коли Анця вже вступила на навчання, то Богдана 
передивлялась розклади і шукала серед прізвищ викладачів 
його – Ігор Микитович Мудрицький. Шукала і не знаходила, 
і знов не питала... Не могла набратися сміливості, а потім 
вагалась і сама себе осмикувала: «А чи потрібно це зараз? 
Минули роки. Я маю своє особисте життя, він – своє. Навіщо 
вносити зайві хвилювання в давно впорядкований побут». 

І залишила ці пошуки остаточно, тим більше, що тепер 
частину її серця, яка належала коханню, вона віддала в тим-
часове використання чоловікові, який уже шість років до-
бивався її любові і намагався заволодіти нею цілком, а вона 
виділяла йому лише невелику частину від того, що він про-
сив... Але про це пізніше...

Анця жила у студентському гуртожитку, а її старший 
брат Ярема працював у місті, і знімав собі невеличку квар-
тирку, куди вона часто навідувалась, бо бувала на всіх його 
вечірках. Стосунки між братом і сестрою були пречудові, 
вона знала його парубоцькі справи, а він її.

– Анцю, ти знову всіх моїх хлопців довела до божевіл-
ля, усе питають, коли ти прийдеш. Що маю казати? 

– Скажи, як складу сесію! А коли хочуть мене побачити, 
то нехай разом із тобою приходять на факультет, у нас буде 
святковий концерт, я там танцюю.

Анця ходила на народні танці. Подруги з неї кпинили, 
що вона старомодна і консервативна, бо вони позаписува-
лись у фітнес-клуби на йогу, каланетику, пелатис та інші 
замудрі секції, а вона на танці... Їй подобалося кружляти у 

швидкому русі в яскравих народних костюмах, у червоних 
саф’янових чобітках, у віночку на голові із таких же яскра-
вих квітів. Анця мала довге чорне волосся, таке, яке колись 
було і в її мами. Вона була її точнісінькою копією – висока, 
струнка і чорноброва. Її великі темні очі, мов дзеркало її щи-
рої душі, і в тих глибоких чорних криницях, ледь прикритих 
довгими віями, від захоплення нею можна було й втопитись. 
Вона мала розумний і правдивий погляд і по її очах легко 
було прочитати все: який у неї настрій, як вона ставиться до 
того, з ким спілкується.

Коли в неї був гарний гумор, в очах стрибали тисячі 
бісиків. Як вона була лихою, то з очей одна за одною, мов 
блискавки, злітали її недобрі та незадоволені погляди. Тіль-
ки встигай відхилятись, щоб вони не спопелили. Була жи-
вою, справжньою. Анцю, з її вродою, особливо в народно-
му строї, можна було знімати на відео – «образ справжньої 
україночки». На танцях хлопці її так і називали: «Наша Гу-
цулочка». Вона й не ображалась, бо таки й була справжньою 
горянкою.

Одного разу до брата вона прийшла з хлопцем: 
– Назаре, познайомся, це мій старший брат – Ярема!
Сиділи довго, частувались, хлопці сподобались один 

одному. Виявилось, що Назар закінчив університет і вчився в 
аспірантурі, любив народні танці, якими займався ще зі шко-
ли, а потім, коли став студентом, то ходив в унівеситетський 
танцювальний колектив. Мав два великі захоплення у своє-
му житті: математику і танці. З часом до цих двох уподобань 
додалось третє, чи не найбільше – Анця.

Назар закохався... Він не міг дочекатися наступної репе-
тиції, і коли кружляв із нею в танці, то його серце тремтіло, 
мов осінній листок на дереві під поривом сильного вітру. Він 
затамовував подих, коли вона сміялась. Анця була такою ве-
селункою, що поряд з нею було неможливо не усміхатись. 
Вони зустрічалися цілий рік. Навесні, на Великодні свята, 
вона запросила Назара до себе в село. 
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Він хвилювався, а Анця усміхаючись знайомила його з 
усією родиною:

– Це мої рідненькі дідусь і бабуня, які мене вибавили і 
поставили на ноги, а це мої найбільші друзі – мама і сестра 
Галинка, а це чоловік моєї сестрички, а брата Ярему ти зна-
єш давно! Не хвилюйся, я маю дуже добру родину. Маму мо-
жеш називати пані Богдана, бо вона в нас дійсно пані, а всіх 
решта – по імені, звичайно ж, крім бабуні і дідуся.

Після Великоднього сніданку в їхній гостинний дім на-
відалося безліч людей, приїздили друзі по бізнесу, мамині 
куми, які хрестили усіх трьох дітей. А тепер ці діти стали 
дорослими і самі вже були хресними батьками. 

Було дуже весело, усі жартували. Хату, яку колись зве-
ли для Богдани її батьки, було не впізнати: дубовий зруб так 
і лишився, але тепер цей дім відіграв роль літньої кухні і був 
основним володінням діда і бабусі. До цього зрубу прибудували 
нову хату, в якій була резиденція молодих членів родини – Бог-
дани та Галини із чоловіком. Були там кімнати Анці та Яреми, а 
також невеликі гостьові кімнати, де на ніч залишився і Назар.

Коли він уночі згадував цей веселий святковий день, у 
тому радісному гармидері, у нього було відчуття, що він ко-
лись був серед цих людей. Сам собі дивувався і вирішив, що 
це йому здавалось. Усміхався, бо згадував уривок із відомого 
фільму, коли героя переслідували почуття «дежавю». А по-
тім Назар знову вловлював запахи і звуки цього дому і цих 
людей, відшукував якісь спогади, та не міг їх віднайти.

Коли після обіду всі гості і господарі вийшли на подвір’я 
і розклали вогнище, а потім довго сиділи надворі і знову при-
ймались, пили вино та їли смачні великодні наїдки, у нього 
аж настрій трохи підупав, йому не давали спокою надокуч-
ливі думки: він тут колись був. 

Потім Назар і Анця пішли гуляти навколо хати:
– Назаре, отут колись був потічок, дідусь зробив загату 

і вийшло маленьке тепле озерце, де я літом плавала. А по-
тім, коли ми виросли, то мама задумала зробити тут більше 

озеро. Сюди впадає вода з кількох джерел, і як її стає більше 
ніж треба, то воду трохи спускають. Ми вже тут не плаваємо, 
тепер тут живе риба. Це головна дідусева робота: годувати 
рибу і восени виловлювати її. Рибу продають у магазині, та 
й для нас вистачає, і для готелю в кафе, як їм треба. Це все 
організувала моя мама, вона в нас велика розумниця.

...Назар повернувся додому, у місто. Анця залишилась 
у селі. Вона мала приїхати через кілька днів. Він не бачив її 
тільки день, а вже скучив за нею. Ця чарівна дівчина увійшла 
в його життя, як свіжий вітер у відчинене вікно, і заповнила 
його по вінця. Анця була не така, як усі...

Він про це багато думав і добре знав, що в цей божевіль-
ний і бездуховний час молодь поспішала схопити всі розваги 
одразу і встигнути все, дівчата курили цигарки і всяку іншу 
гидоту ще зі шкільної парти і матюкались з того ж раннього 
віку, як п’яні шевці, не звертаючи на те, де вони і хто навколо 
них. Навіть серед студентів вишів такої наволочі було більше 
ніж достатньо. Вона ж – виняток... Делікатна, вихована, ро-
зумна і водночас така весела, добродушна і правдива. Назар, 
який закінчив університет і бачив сотні інших дівчат, такої, 
як Анця, не зустрічав. Він закохався в неї з першого погляду 
як хлопчисько, хоча таким уже давно не був.

Після закінчення університету рік працював на кафедрі 
лаборантом, але вступив в аспірантуру лише через три роки. 
Перед тим йому було не до науки, яка могла його почекати, 
а от мама – ні... Вона часто хворіла, мала важку форму хро-
нічної астми. Він і тато по черзі їздили з нею на лікування на 
море, у соляні шахти та різні санаторії. Але нічого не допо-
могло, її хвороба була передвісником раку легенів, від чого 
вона і померла чотири роки тому. Назар ніяк не зміг змири-
тись із цією важкою втратою і не раз задавав собі питання, на 
які не міг дати відповіді:

– Ну чому добрі люди так часто помирають молодими, 
не отримавши жодної сатисфакціїї від життя? Світ для них, 
на жаль, не був настільки гостинним і приємним місцем. 
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Назарові важко було знести таку несправедливість жит-
тя і тільки віра в те, що, можливо, в іншому світі невинним 
сторицею воздасться за їхні страждання в земному бутті, на-
давала йому сили. Вони з татом дуже важко пережили цю 
біду. А потім їхнє життя ввійшло у свою колію, тато – профе-
сор далі обіймав посаду декана факультету прикладної мате-
матики у політехнічному інституті, де він працював останні 
дванадцять років, а син Назар вступив до аспірантури. Він не 
хотів навчатись там, де працює його батько. 

...Коли Назар повернувся зі села, відсвяткувавши Велик-
день із родиною Анці, тата вдома не було, він поїхав на свята 
до своїх друзів на дачу. Тепер Назар був у хаті на самоті. Він 
не любив залишатися удома наодинці, бо тут усе нагадувало, 
що мами вже немає. Квіти на вікнах виглядали зовсім дох-
ленькими. Мама щовесни пересаджувала їх у нові горщики і 
без кінця і краю підживлювала різними добривами, від чого 
вони постійно цвіли та буяли і виглядали, мов штучні і на-
мальовані. Назар з татом не раз приходили додому і майже 
затикали носи, бо мама поливала свої квіти водою, в якій на-
стоювала шкарлупки від яєць і цибулиння, запах від цього 
був нестерпний, але через якусь годину-другу настояний у 
повітрі сірководень вивітрювався, і тато жартував:

Назаре, газово-квіткова атака закінчилась, можна за-– 
ходити без протигазів. 

Мама відповідала:
Квіти – мої діти, вони так само хочуть якихось делі-– 

катесів. Ці добрива – їхній десерт... 
Мама була чудовою господинею, у неї скрізь був зраз-

ковий порядок, усе стояло і лежало на своїх місцях і полич-
ках. Майже, як книжки в її бібліотеці, де вона вимагала у 
своїх працівників, щоб книжки на полицях були виставлені 
рівнесенько, як солдати у строю і відповідно до каталогів. 
Книжка з фантастики ніяк не могла стояти серед історичних 
книжок, навіть випадково. Для мами це була трагедія, ніби 
там у засідці ворога з історичними книжками ту книгу з фан-

тастичним жанром з’їдять ті жорстокі історичні книги. Вдо-
ма в них все було зроблено із великим смаком, витримано у 
спокійних кольорах та й в загальному облаштування всього 
будинку було дуже вишуканим.

Батьки довго будували цей будинок, та мама прожила в 
ньому короткі сім років, з яких три останні дуже важко хво-
ріла. Вона постійно задихалась і часто ходила на лікарняний. 
Хронічну астму з алергічним компонентом вона заробила від 
багаторічного перебування у запилених приміщеннях своєї 
бібліотеки. Побувши трохи довше в цьому книжковому раю, 
її життя перетворювалось на пекло, в неї були дуже чутливі 
дихальні шляхи і від книжкового пороху та мікроскопічних 
грибків і різної плісняви, яка десятиліттями комфортно жила 
серед книжок, мама починала задихатись. Тоді для її сім’ї на-
ступав складний період. Її приступи ставали все частішими. 
Вона дуже важко приходила у здорову форму. 

Потім тато наполіг, щоб вона звільнилась з бібліотеки. 
І це стало постійною причиною для їхніх перемовок. Мама 
не хотіла бути гіршою, ніж тато, бо він уже став професором, 
доктором математичних наук, а вона лише завідувачем об-
ласної бібліотеки. Мама бажала бути на рівних, але тато її 
обігнав... Він залишився, а вона померла..

Після цього для Назара і тата помер увесь світ...
Рік вони жили, як дві примари, не прибирали, прали, 

коли вже було вкрай необхідно або відносили у пральню та 
хімчистку. Нічого не варили, жили на самих пельменях, ва-
рениках і котлетах, куплених у супермаркеті, і на яйцях. Тато 
жартував:

– Ще трошки, і від тих яєць ми будемо нестись.
Квіти, які мама посадила біля їхнього будинку, так само 

«наказали довго жити», позаростали бур’янами, а троянди 
здичавіли. Грядки, які колись викликали заздрість у сусідок і 
маминих подруг своєю правильною геометричною формою, 
ніби вони сіялися під лінійку, просто зникли. Господарство 
прийшло в занепад, не було вправної жіночої руки. Біля хати 
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нічого не садили, усе навколо впевнено заросло травою та 
бур’янами. Земля, як кохана жінка, вимагала до себе щоден-
ної уваги, а цього не було, і вона зраджувала свого господа-
ря, ставала до нього зовсім неуважною, нічого не віддаючи, 
бо перед тим вона нічого не отримала – ні ласки, ні праці, ні 
поживи. Бо нічого в результаті завжди дає те саме – нічого, 
пусте місце, нуль. Земля біля хати замість квітів давала при-
тул грубим колючим хабазам і пекучій кропиві...

Назар часто думав про Анцю: «Цікаво, якою вона буде 
господинею? Дивлячись на її маму, напевно, чудовою».

У мріях Назар уже бачив її своєю дружиною. Тато якось 
йому сказав:

– Одружуйся вже, приводи у дім господиню та госпо-
дарюйте, бо в нас з тобою тут повний розгардіяж... Порядку 
ніякого.

Назар ходив по хаті, щось перекладав і все думав про 
неї: «Анці треба ще трошки повчитись і на третьому курсі 
можна було б і одружитись, їй буде двадцять років. Для дів-
чини вже пора виходити заміж.

Потім сам із себе сміявся, що все важливе вирішив без 
неї: «Смішний, пристаркуватий телепень, – сам себе називав 
грубими словами. – Ти думаєш, як вона з тобою цілувалась, 
то це вже все? От якби було щось більше, то можна було б 
тоді говорити і про одруження».

Але він не міг себе уявити з нею в ліжку, з іншими дів-
чатами – так, без проблем. Охочих на це було вдосталь, та 
він не хотів розмінюватись, мріяв полюбитись тільки за вза-
ємною згодою і за великого кохання, ну принаймі хоч за вза-
ємною симпатією.

Уже не раз мав досвід любові-одноразки, коли ще був 
студентом, але таке тваринне злиття не приносило йому за-
доволення, то лише була гра в дорослого мужчину. А потім, 
коли мама захворіла, йому було не до дівчат, у нього були 
зовсім інші проблеми. А тепер минув час, і він на танцях 
зустрів її...

Коли Назар цілувався з Анцею, вона червоніла, мов маків 
цвіт, і він зрозумів, що вона ні з ким ще не цілувалась і була 
незайманою. Його це втішило, він хотів бути в неї першим... 

Згадував свою поїздку в гори, і його знову прострілила 
та ж сама думка – він ніби був колись із цими людьми, але це 
було мовби дитяче марення... 

Назар дійшов до книжкової полиці, де лежали старі 
альбоми з фотографіями. Коли мама була хворою і зали-
шалася вдома, вона шукала собі корисні заняття для рук і 
заспокійливі для голови. Купила нові альбоми, і всі старі 
фотографії поскладала в певному порядку. Назар узявся до 
дитячих фотографій, він давно сюди не заглядав. По-перше, 
хлопців ніколи не цікавлять такі речі, це лише дівчата є сен-
тиментальними і переглядають, хто і як виглядав у давні 
часи, як вбирався і кого обнімав на тих старих пожовклих 
фото... Назарові це було ні до чого. І лише зараз його заче-
пило за живе дивне відчуття роздвоєння його особистості 
на минуле і сьогодення. 

Пообкладався альбомами, сів на підлозі і поринув спо-
гадами в далеке минуле. Дивився весільні фотографії бать-
ків, потім свої дитячі, потім любительські. Коли дійшов до 
фотографій, де йому було більше ніж три роки, надибав фо-
тографії з гірського села. З тих старих пожовклих знимків на 
нього дивились усміхнені молоді лиця тата і мами, Анціного 
дідуся і бабусі і зовсім молодої дівчини – Богдани, біля якої 
стояли двоє маленьких дітей – більший хлопчик і меншенька 
дівчинка. І він серед них – трохи старший міський хлопчик. 
Почав шукати наступні альбоми і знову знайшов знимки, де 
були ті ж особи Анціної родини і його батьків, дитячі облич-
чя, в яких він упізнав старшого брата Анці і її сестру Галину. 
Назар був весь час із ними. То було літо. Таких фотосесій 
було достатньо. Спочатку діти були малі, а потім подорос-
лішали, і він уже такого віку, як школярик початкових класів. 
Фотографії були зроблені в різні роки. Але що його вразило: 
на тих фотографіях Богдана була такою гарною, якою зараз 
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була його Анця. Її зовнішність була абсолютним відбитком 
зовнішності її матері.

Назар був приголомшений цими знахідками, спакував 
альбоми в дорожню сумку і наступного дня зранку сів у свою 
машину, поїхав знову в село. Він не телефонував Анці і хотів 
усім зробити сюрприз. І йому це вдалось... Дорога зайняла 
майже три години, і під обід він був у горах.

Погода була чудовою, біля їхньої хати знову було люд-
но. На Великодні свята випадали довгі вихідні.

Анця зраділа, як побачила Назара, і дуже здивувалась:
– Ой! Назарчику! Як я рада тебе бачити! Але в тебе все 

добре? Ти якийсь не такий. Що трапилось? 
– Нічого, я привіз деякі фотографії і хотів би показати їх 

твоїй мамі та й вам усім.
– Що за фотографії? – стривожено спитала Анця.
– Та ти не хвилюйся, то фотографії з мого дитинства, 

але, я думаю, твоїй мамі буде цікаво на них подивитись.
Анця знову здивовано подивилась на нього і запросила 

його до хати.
Бабуся, мама і сестра Галина ладили обід, а хлопці разом 

із дідусем говорили про політику та питання сьогодення.
Припиняйте політизувати! Мамо, відірвіться всі від – 

своїх справ. Назар проїхав сотні кілометрів, щоб показати 
нам якісь знимки.

Усі підійшли до нього. Витягував із своєї торби альбоми 
і усміхаючись давав кожному по альбому, де знаходив фото-
графії з села. Усі оживились, бо Галина і Ярема впізнавали 
маму і себе маленькими, а потім трохи більшими, і молодих 
бабусю і дідуся.

Дідусь приніс окуляри. А бабуся витягла й свої з кишені 
фартуха. Усі розвеселились. Тільки Богдана зблідла:

– Назаре, а як твоє прізвище і як звуть твоїх батьків?
– Мудрицький, тата звуть Ігор, а маму Віра. Я не знаю, 

чи вам Анця розповідала про мене? Мій тато працює на ка-
федрі прикладної математики в політехнічному інституті, 

мама померла чотири роки тому, а я вчусь в університеті в 
аспірантурі... Отака моя коротка історія. Коли я вчора зали-
шився у вас ночувати, мене постійно переслідувала думка, 
що я тут уже був, тільки не знав, коли. І вдома мене не зали-
шало це відчуття, поки я не познаходив ці фотографії.

– Ти дивись, які бувають випадки!
– Наш світ одночасно такий великий і такий малий!
– Так, але треба було тобі тата взяти, це було б чудово!
– Якось іншим разом. Сьогодні тата не було вдома, він із 

друзями відпочиває в когось на дачі. Але він не знає про мої 
відкриття. Думаю, що він зрадіє також. Я трохи розповідав 
йому про Анцю, але не знайомив їх. Та як уже так сталось, то 
я відкрию вам іще один секрет. Я кохаю вашу Анцю і мріяв 
би, що б з часом вона стала моєю дружиною. Хотів би з нею 
заручитись. Може б ми приїхали із татом і зробили це, як 
годиться... 

Бабуся витерла непрохану сльозу, дід прокашлявся, уся 
молодь засміялась, а Богдана сиділа біла, мов її вимастили 
білилом.

Уся увага була зосереджена на Назарові. І тільки зараз 
мама глянула на дочку:

– Господи, Данусечко, що сталось? Тобі зле?
– Так, у мене дуже розболілась голова. Я, напевно, тро-

хи розхвилювалась. Вибачте, піду на хвильку приляжу. Ді-
вчата, ви накривайте стіл без мене, я потім підійду. Назаре, а 
можна я візьму твої альбоми у свою кімнату, погортаю.

Будь ласка, я нічого не маю проти. Для цього їх сюди – 
й привіз...

Вона пішла до себе. Чула радісний сміх своїх дітей і 
їхні здивування розмаїттю трафунків.

Ой, розмаїті! Та й ще й які розмаїті! – Богдана лягла – 
на ліжко, її била нервова пропасниця, вона закуталась у теп-
лий коц і не могла заспокоїтись... Її дочка закохана в рідного 
брата, а він планує з нею одружитись. О, Господи, та що ж 
мені робити? Моя любов вернулась до мене бумерангом, так 
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несподівано і боляче. Зараз, коли в моєму житті був повний 
спокій і штиль, несподівано увірвався цей шторм. О, Матір 
Божа, та ж скільки хлопців навкруги. І треба було Анці із со-
тень інших обрати саме його!

Богдана шукала Ігоря, коли вчилась у коледжі. Заходила 
в університет на кафедру прикладної математики, питала за 
ним, але чергова молоденька дівчинка – лаборантка сказала, 
що вона не знає ніякого Мудрицького і в них в університеті 
такий не працює. Вона, напевно, була новенькою і не знала, 
що він працював там задовго до неї. Якби чергова сказала, що 
він звільнився і перейшов працювати в інститут, то Богдана б 
його там знайшла. А так вона не знала, де його шукати, та й, 
окрім того, вона вагалась наполегливо його розшукувати, бо 
не хотіла зробити йому незручності від несподіваної зустрічі 
з нею. Вона нічого не знала про його життя за ці довгі роки 
і невідомо, як би він зреагував на її появу... Боялася розча-
руватись у ньому, бо несла його образ у своїй душі як щось 
світле і майже неземне, фантастичне. За всі ці роки у своїй 
збудженій від любові душі вона створила над ним ореол усіх 
чеснот, яких він може зовсім і не мав. Любов, як і мороз, ма-
лює цікаві і чудернацькі візерунки, тільки один залишає їх у 
гарячій душі, а інший – на холодному склі. Одні малюки зни-
кають безслідно, а інші закарбовуються у зворохобленій від 
кохання душі болючими і великими шрамами на все життя.

Зараз вона дуже пошкодувала, що не була достатньо на-
полегливою у своїх розшуках. Але тут нічого не вдієш. Час 
уже загублено! Треба думати, що робити нині. Ситуація була 
занадто складною. 

У Богдани голова йшла обертом, бо їй, як і усім смерт-
ним, неможливо було повернутись у минуле і змінити там 
свій старт і те, що вона зробила тоді, вже ніяк не пере інакшиш 
і не переробиш, але зараз можна стартувати знову і змінити 
свій фініш... І не тільки свій, а й своїх рідних... Тепер у неї 
був один вихід: зустрітись з Ігорем і розповісти йому про те, 
що сталось колись, майже двадцять років тому, пояснити, що 

він у ті давні роки став татом її дочки. Але найголовніше і 
найважче – як усе це розповісти близьким: мамі, татові і ді-
тям, а особливо Анці і Назарові. Для них це стане смертель-
ним ударом. Але іншого виходу не існує. 

Богдані здалось, що за ці хвилини, які вона провела у 
своїй кімнаті наодинці з фотографіями з далекого минулого, 
вона зійде з розуму:

– Треба терміново оберегти Анцю від контактів із На-
заром. Щоб, не дай Боже, вона з ним не переспала! А може, 
це в них уже було? Анці вже дев’ятнадцять, і йому вже, на-
певно, двадцять п’ять, а може, і більше.

Вона прораховувала у своїй голові, скільки Назарові за-
раз років. Вона ніколи не питала в Анці про нього, хоча знала 
і чула про його існування і присутність в її житті давно. 

– От я черства дурепа! За тим бізнесом навіть не мала 
часу з дитиною поговорити. А може, вона хотіла щось зі 
мною порадитись чи поділитись та розповісти сокровенне, а 
я у вічній гонитві за грошима цього й не зауважила.

Вона згадала, як кілька місяців тому Анця так раділа і 
підскакувала, мов молоденьке козенятко біля своєї мами, і 
все хотіла щось їй розповісти і була переповнена емоціями. 
А Богдана, як завжди, не мала часу і десь поспішала та все 
відмахувалась від дочки – потім. І от тепер прийшло те «по-
тім» – щоб тільки не було запізно.

О господи! – у неї аж волосся на голові заворуши-– 
лось. – А якби Анця завагітніла від нього? О, матір Божа, 
обережи і заступи мою дитину від усього цього. Тут зволіка-
ти не можна. Треба діяти...

Богдана рішуче встала і пішла до родини...
Ой, які ж ви в мене молодці, стіл уже накрили, ну то – 

сідаємо до обіду..
Усі радісно загомоніли і почали розсідатись. Стіл був 

накритий «знаменито», як любив говорити дідусь. 
За обідом Богдана була сама не своя, але намагалась 

жартувати і підтримувати загальну розмову, хоча їй це вдава-
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лось із великими зусиллями. Після всього підійшла до Анці, 
яка закохано обговорювала з Назаром, як вони проведуть 
свої вихідні.

Мамо, як уже Назар приїхав до нас, то я, може б, по-– 
їхала з ним до міста?

Вона ледь стрималась, щоб не скрикнути і відповіла:
Ні! Я б воліла, щоб ти провела ці свята в родинному – 

колі, але я маю особисте прохання до Назара. 
Хлопець уважно подивився на неї і з нетерпінням че-

кав слів майбутньої тещі. Він освідчився Анці перед усією 
родиною і сподівався позитивної відповіді, та Богдана все 
повернула в інший бік:

Назаре, ми з твоїм татом давні знайомі, і для мене – 
було величезною несподіванкою, що ти виявився його сином. 
Я б просила, щоб ти зателефонував татові або краще було б, 
якби ти поїхав за ним і привіз його до нас. Сподіваюсь, тато 
не відмовить тобі, і ми, як давні приятелі, поспілкуємось. 
Тим більше зараз для цього є слушний привід: свята і твоя 
дружба з Аничкою.

Пані Богдано, я не тільки товаришую з вашою донь-– 
кою, а кохаю її і моє найбільше бажання, щоб ми в майбут-
ньому побрались.

Добре, але спочатку я б мала охоту побачитись із тво-– 
їм татом. Ти не заперечуєш? 

Та ні, я готовий прийти з татом і офіційно просити – 
віддати Анцю за мене. 

Богдана ледь дочекалась, коли Назар поїде додому. 
Аничка трохи образилась на маму, що вона майже не від-
ходила від молодят і не дала їм можливості поспілкуватись 
на одинці.

Того дня Богдана рано попрощалась з усіма і пішла спа-
ти. Та в неї це був лише привід, щоб залишитися наодинці 
зі своїми думками, які ятрили душу і нищили все світле, що 
було там зовсім недавно. Її страждання спустошували душу, 
мов табун гарцюючих диких жеребців. Вони не залишали 

за собою нічого живого у траві, яка тільки що була для них 
спасінням від голоду і спраги. Так і її душа була болісно ви-
топтана спогадами з минулого. Спокій і щастя її родини були 
під загрозою!!! Вона не знала, як відкритися своїм близьким, 
їй було соромно. Розуміла, що зробить їм нестерпно боляче, 
навіть своєю великою любов’ю і відданістю, яку дарувала їм 
усе своє життя, вона не зможе захистити їх, зовсім невинних, 
від тієї муки, якої завдасть їм своїм важким зізнанням. 

Богдану пригноблювала сама думка, що жорстока прав-
да принесе хаос у життя її благополучної родини, внесе змі-
ни у відносинах, можливо, навіть зведе стіну відчуженості, 
яку треба буде побороти ціною величезних зусиль. 

Вона переживала, в її думках був повний безлад, але 
Богдана намагалася зосередитись і надати своїм мукам хоч 
якогось сенсу, припускаючи, що справедливо заслуговує на 
те нещастя, яке зненацька звалилося на неї. 

Воно ніби страшна кара за її давнішні гріхи. 
Пробувала сама себе виправдати і пояснити невидимо-

му судді, що тоді вона була зовсім молодою і закоханою, а за 
любов судити не можна. Та від цього пояснення бажане за-
спокоєння не приходило, тривога ще більш посилювалась. У 
затишній хаті під теплими коцами її наскрізь пробирав внут-
рішній холод і били дрижаки. Сіла на ліжку, щоб трохи зі-
грітись, заспокоїтись та оговтатись. З усіх боків попідпихала 
під себе м’яке й тепле покривало, похитуючись від нервово-
го збудження, думала про свою дитину, своє життя і вирішу-
вала, як їй вийти з цього складного становища.

Від роздумів і душевного збентеження її огортала па-
ніка. Раніше вона завжди була сильною і рішучою, а тепер 
почувалася такою розгубленою! У своєму страху та хвилю-
ванні виявилася цілком самотньою. Укотре прокручувала 
в голові сценарій повідомлення про батька її позашлюбної 
дитини, яку тепер треба терміново рятувати. Але найголов-
ніше! Від кого рятувати і захищати? Від першого й чистого 
кохання, що дається людині як щедрий дарунок Бога. Бо 
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тепер, після збігу таких неймовірних, диких обставин, це 
кохання просто неможливе. 

Для Богдани це було суворим випробуванням, трагеді-
єю і покаранням за давній вчинок, важкі наслідки якого не-
сподівано і боляче впали на голову її улюбленої дитини. Це 
ж треба так, щоб серед тисяч людей доля звела Анцю саме з 
ним, немов жартуючи над Богданою і насміхаючись над усі-
ма причетними до цих обставин.

Жінка згадала, як вона неодноразово їздила по селах і 
скуповувала для свого магазину різьблені вироби з дерева 
та плетені з лози, виправлені м’якенькі шкіри, вишивки та 
ткані вироби, різнокольорові ліжники і покривала. Вона за-
вжди дивувалася майстриням-вишивальницям, у яких виво-
ріт виробу такий же акуратний і гарний, як і лицьовий бік. 
Це мов життя одних людей із дивовижно довгою та рівною 
і гладенькою ниткою долі. І що чистіша і вправна робота 
вишивальниці, то цінніший виріб, тобто щасливіше життя. 
А в інших людей усе навпаки – заплутане, із численними 
вузлами та розривами нитки життя, усе, як на виворітному 
боці гобелена. 

Лицьовий бік його, мов доля, подарована Всевишнім і 
виткана бездоганно рівно, де нитки різної довжини та кольо-
ру складають неймовірно гарну і величну картину, від якої 
радіє серце і яка «гріє око» всім, хто на неї споглядає. А ін-
ший, виворіт гобелена, – шлях, пройдений самою людиною, 
безладне переплетіння безлічі ниток, коротких і довгих, гла-
деньких і, навпаки, розкуйовджених. Усе, як у житті, – мо-
менти хвилювання і щастя, злети і падіння, радість і сум. Та, 
напевно, якщо дивитися з позиції Вищої сили, кожен пово-
рот нитки і вузлик мають своє місце в цьому прекрасному 
Божому плані, де все підпорядковано створенню чудового 
витвору – прекрасного шедевра, гобелена. 

Зараз її власне життя видалося подібним до гобелена, і 
їй треба буде всім своїм близьким показати його виворіт. Але 
як це важко – демонструвати реальну картину свого життя, 

так довго захованого в тінь. І зробити це треба терміново, бо 
фальш, не маючи ніг, пересувається так швидко, що її важ-
ко наздогнати і зупинити. Ще трохи, і багаторічна неправда 
може безповоротно зруйнувати все. Богдані було шкода, що 
гірка правда спрямована на рідних людей, які завжди були і є 
найближче до неї, на відстані простягнутої руки. 

Нічні переживання вимордували її, але під ранок вона 
вирішила:

Досить! Я не боюся завтрашнього дня. Нікого не – 
вбила, лише зрадила і змовчала, потім навіки загубила своє 
справжнє кохання. Інші люди переживають тисячі падінь і 
знову піднімаються та йдуть далі, бо в житті немає світла 
без тіні, правди без брехні, ілюзії без реальності. Я нічим не 
гірша від інших. І я маю силу – розповім правду і буду жити 
далі! Покладусь в усьому на Бога, – і заснула.

Коли вранці вона спустилася на кухню, там зібралось 
усе її сімейство: молодь закінчувала снідати, а тато крутив у 
руках свіжу газету і вишукував якісь цікавинки.

Доброго ранку, доню, ти щось сьогодні припізнилась. – 
Ми не хотіли тебе турбувати. Сідай до столу, – мама, як і за-
вжди, поралася біля плити і вже несла до столу улюблену 
гарячу каву з молоком та Великодні солодощі. Богдана дуже 
любила паску з маслом.

Дякую, мамо, і що б я без тебе робила.– 
Анця підсіла до неї і ластилась, мов маленьке кошеня:
– Мамо, телефонував Назар. Вони приїдуть сьогодні 

ввечері, говорив, що його тато був у шоці.
Анця весело засміялась, а Богдані мов холодної води 

линули за спину, вона аж зіщулилась. Часу обмаль, після 
сніданку треба поговорити з батьками, а потім, коли приїде 
Ігор, в першу чергу з ним, а потім з дітьми.

Мамо, дякую. Поїла смачно. Діти, залишіть нас із – 
бабцею та дідусем, нам треба поговорити, – Богдана нама-
галася говорити впевнено і спокійно, але голос у неї трохи 
захрип від хвилювання.
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А ми? Що, ми вже не члени сімейної команди? – Яре-– 
ма запитально подивився на маму, та й усі решта також, бо 
не зрозуміли, у чому річ. Раніше всі питання обговорювали 
при всіх, не було ніяких таємниць і недомовлень.

Діти, я вас прошу, вийдіть.– 
Старенькі батьки запитально дивилися на дочку і майже 

не дихали, не знали, що за цим стоїть.
Тату, мамо. Маю відкрити найбільшу таємницю мого – 

життя, яку зараз не можу тримати в секреті, бо маю на це 
важливі причини. Не буду довго підводити до суті справи, 
бо ви знаєте про мене все, хіба що якісь мої особисті дріб-
ниці пройшли повз вашу увагу. А все серйозне було вам ві-
доме, крім одного. Я хочу вам розповісти, хто є татом Анці. 
Це Ігор Мудрицький, тато Назара. Я не знаю, як розповісти 
про це Анці. Для неї це буде повним розчаруванням у житті 
і, можливо, у мені також. Прошу у вас вибачення за довге 
мовчання. Я не могла вам про це розповісти, а тепер не можу 
приховувати це як таємницю. Бо ви ж бачите, як Анця лю-
бить Назара, а він її. Але Ігор так само не знає правди. Ми 
ніколи більше не бачилась, для нього це буде так само вбивча 
новина. Не знаю, як він зреагує на неї.

У хаті запанувала повна тиша. Мама не йойкала і не зі-
тхала, вона закам’яніла, а тато, навпаки, заворушився:

– Донечко, ще тоді давно, як ти вирішила дати дитині 
ім’я по батькові – Ігорівна, я припустив, що він може бути 
татом Анці, або подумав, що ти була закохана в нього, але що 
це є напевно, я не знав і не питав у тебе. Ти говориш добре, 
що зараз прийшов слушний час розповісти правду всім, і 
дітям, і Ігореві. Та ти не журись так, бо бачу: на тобі немає 
лиця... Не було ніколи, і не буде, і тепер немає людини, котра 
гідна лише догани чи лише похвали... Люди роблять добрі 
і злі вчинки, бо вони живуть і помиляються. Дочекаємося 
приїзду Ігоря і Назара, та й почуємо, що вони скажуть на цю 
важливу новину. А після цього мусиш розповісти про це й 
нашим дітям. Бо нема тут іншої ради!!!

...День спливав так швидко, що Богдані здавалось, ніби 
хтось невидимий увесь час підкручував великий годинник, 
який висів у вітальні. Їй хотілося відтягти час зустрічі з Ігорем. 

Як буває дивно в житті!!! Як би їй десять років тому 
сказали, що Ігор буде чекати її високо в горах на перевалі у 
страшенну негоду, дощ, сніг чи вітер, – вона б, не зважаючи 
ні на що, пішки б пішла туди, щоб тільки глянути на нього. 
А тепер вона готувала для нього кімнату і ліжко, на якому 
він має переспати в її домі, і ця думка, що Ігор буде від неї 
лише через стіну, дихатиме з нею одним повітрям і буде їсти 
за її столом, а вона сидітиме напроти нього і дивитиметься 
на нього до несхочу. Та це вже її зовсім не тішило!!! Солодкі 
згадки не бентежили її душу, а навпаки, це побачення через 
два десятиліття страшило її і наперед жахало непередбачу-
ваними наслідками. 

Мама і тато були приголомшені звісткою, Богдані навіть 
здалось, що від переживань вони враз постарілись. Діти та-
кож були не в такому святковому настрої, як учора. Анця раз 
у раз заглядала матері в очі і намагалася вивідати в неї при-
чину її не зовсім доброго гумору. Та відмахувалась і перево-
дила розмову в інше русло. Хотіла піти в готель, подивитись, 
як там справи, але не змогла, лише зателефонувала. Богдана 
без проблем мала можливість розмістити гостей і у своєму 
готелі, але не хотіла, бо не знала, як проходитиме розмова і 
не могла передбачити, якою буде реакція всіх присутніх.

Вечір видався складний... Ці Великодні свята Богдана і 
її рідні запам’ятали надовго. 
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Закон iснує, мабуть, недарма,
За ним усiм одмiряно по мiрi
I свят, i горя. Виняткiв нема.
То байдуже – ти вiриш чи не вiриш.

Хоч як старайсь нещастя обiйти,
Багатством тiло й душу захистити,
Не знаєш ти можливостей бiди:
Як противага щастю – будеш битим.

Не опускаймо душу до ниття.
Терпiти треба рiзнi бiди й болi.
Приймiмо гiдно прикрощi життя,
Щоб не зазнать страшних ударiв Долi.

Віталій Іващенко

...Минуло три місяці, та Богдана згадувала зустріч з Іго-
рем із таким хвилюванням, ніби це відбулося вчора. 

У той час життя видавалось їй суцільним лабиринтом, у 
кінці якого – складне питання: «А що ж мені тепер робити?».

Вона була розгубленою. В її душі звучала голосна і збу-
джуюча музика каяття, та потім надійшла відповідна хвили-
на, і Богдана зрозуміла просту істину: щоб вона не робила і 
як би не фантазувала, але приховати давню помилку й обду-
рити свою долю вже не зможе. 

Збігли невеселі пацьорки часу і от тепер, з висоти сьо-
годення, вона озиралась назад... Їй було сумно, але не гірко. 
Час усе розставив на свої місця, і правда зайняла законне 
чільне місце, бо вона, навіть дуже гірка, усе ж була кращою 
від солодкої фальші. 

Богдана знайшла в собі сили і розрубала багатолітній 
клубок неправди, який колись давно сама сплела і який зна-

ЧАСТИНА ШоСТА

Життєва гойдалка
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йшов постійний притулок в її житті та завжди їй заважав, бо 
лежав на її дорозі з минулого в майбутнє. Вона розчистила цей 
шлях до правди, потім довго страждала від цього, пізніше тро-
хи заспокоїлась, і тепер уже не сумнівалась, що ліпше жити 
без недомовок, з надією, що все врешті-решт вийде на краще.

– Терпи! – думала вона. – Усе колись минає, і це мине, 
забудеться наче важкий сон. Не переймайся і радій життю 
на зло тим, хто тебе зневажає! Даруй тепло тому, хто це ці-
нує і не шукай у минулому розв’язки своїх проблем, бо не 
знайдеш. Минулого вже не існує, воно змито хвилею часу, 
є тільки сьогодення, ним і живи! – І Богдана знову нехотя-
чи поринала в сумні спогади, хоча знала, що вони нічого не 
змінять в її теперішньому, тільки роз’ятрять зранену душу. А 
потім подумки враз намагалася сама себе заспокоїти: – Дуже 
жаль, що життя не достатньо довге, аби встигнути покорис-
туватись уроками своїх помилок. Шкода, бо тільки з плином 
часу розумієш, хто твій друг, хто ворог, хто коханий, а хто 
просто так... Ніхто, – і вона знову приступала до роботи.

А тоді...
– Мамо, мамо! Приїхав Назар із татом, іди зустрічати 

гостей! – Анця мало не стрибала із радості... 
– Анцю, заспокійся трішки, менше емоцій, ти ж не 

дитина! – і вона спішно пішла на подвір’я, де син Ярема і 
зять відкривали браму перед машиною Назара. Ноги її не 
слухались і були ніби зроблені з вати. Ще зранку вона була 
сама рішучість і діловитість, а тепер перед зустріччю з ним 
розхвилювалась, як колись давно, десятиліття тому. Серце 
тріпотіло в грудях і було відчуття, ніби вона чує, як пере-
ливається кров в її судинах. Їй здавалось, що цю тремтливу 
гру крові та хвилюючий стукіт серця почують навколишні. 
Від цього вона ще більше нервувалась і ретельно намагалася 
приховати своє внутрішнє тремтіння, хоча головне рішення 
свого життя вона вже прийняла і причин для великого хви-
лювання в неї не повинно бути. Але вона була неймовірно 
збудженою, бо ця зустріч була неординарною... Тато і мама 

також переживали, але як її вірна «група підтримки» шви-
денько вийшли на подвір’я зустрічати своїх гостей і з ціка-
вістю чекали, коли Ігор підійде до них привітатись.

Назар відчинив задні дверцята машини і витягнув не-
величкий згорток та подав батькові, який тримав у руках три 
великі букети квітів. 

Поки Назар діставав ще один, який займав майже все зад-
нє сидіння, він чекав на сина. Ігор був сивий, поважний, але 
стрункий, як і колись. Його очі весело усміхались. І ця, зна-
йома до болю усмішка повернула Богдану в минуле, коли вона 
його палко кохала. Як не дивно, вона не забула нічого, бо в її 
душі десятиліття поспіль звучав його голос, а серце пам’ятало 
всі його слова. Так тривало довго... Та життя нереально дивне 
і смішне... І кілька років тому постійне місце її оманливого 
багатолітнього кохання зайняла реальна людина. 

В її житті з’явився чоловік, Дмитро, з яким вона підтри-
мувала тісні стосунки і який мав щодо неї серйозні наміри, 
та Богдана не згоджувалась на його пропозиції і довгий час 
вагалась. Не могла ні на що зважитись, постійно маючи якісь 
причини для відмовки. Але, напевно, вона просто була не 
готовою до таких стосунків із ним. 

Та що робить із людиною справжнє кохання! Воно, 
як стихійне лихо, велетенська рушійна та руйнівна сила. В 
одну мить перекраює особистість: малих робить великими, 
а великих трощить у порох. Так було і з нею... Кохання, мов 
ураган, знищило слабке і немічне почуття до Дмитра, і в ній 
ожила давнішня любов до Ігоря, якого вона не бачила довгі 
двадцять років. Увесь цей час вона часто думала про нього, 
і жаринки кохання потихеньку тліли в її душі. Але в останні 
роки ця любов була приспана різними життєвими подіями 
та й іншим чоловіком, який домагався її прихильності. І от 
тепер, тут, за одну хвилину, вітер несподіваної зустрічі роз-
дмухав давнє приховане почуття, і розгорілось полум’я. І все 
знову стало на свої місця. Де й дівся страх перед зустріччю з 
ним. Її серце калатало, мов скажене, але... від любові.
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– Це мій тато. Знайомтесь, хто не знає, – Назар весело 
представив свого тата. 

– Анцю, це тобі, – і простягнув величезний букет тро-
янд своїй коханій.

Тим часом Ігор привітався за руку з татом Богдани. 
Вони обнялись, розчулений старенький змахнув з ока непро-
хану сльозу, потім Ігор підійшов до мами:

– А це квіти вам, пані Маріє, – і поцілував її в руку, по-
дав букет. 

Вона лагідно його обняла, подякувала і з уважністю ди-
вилась, якою буде зустріч із дочкою, яка від хвилювання і 
збудження була мов натягнута струна. 

Ігор підійшов до неї, легенько притулив до себе і поці-
лував у щоку, а потім так само подав букет і невеличкий па-
кунок із подарунком. Після цього попрямував до Галини і та-
кож подарував їй квіти. Жінки всієї родини були завойовані 
галантністю поважного гостя і чудовими квітами. Збуджена 
Анця чекала, коли тато Назара підійде привітатись і до неї, але 
сьогодні, мабуть, не її день, бо з нею Ігор привітався пізніше.

Богдана розгорнула свій подарунок і мало не зімліла, у 
пакунку були французькі парфуми. Але не вони здивували 
її... Там була блакитна коробочка, на якій золотистими лі-
терами було написано «Climat». Її вразило, що це були точ-
нісінько такі парфуми, які він подарував їй двадцять років 
тому і пуста пляшечка з-під яких зберігалась в її шафі поряд 
із листом від нього.

Богдану від здивування ніби голка прошила. Значить він 
її не забув!!! Не міг же він удома мати склад жіночих парфу-
мів «Кліма», щоб комусь їх дарувати за слушної нагоди. Ні, 
він купив їх сьогодні, бо вчора він ще не знав, що матиме 
зустріч із нею. До її серця підійшла тепла хвиля:

– Дякую, Ігоре, це мої найулюбленіші парфуми. Колись 
давно я вже мала приємність отримати їх у дарунок і залюб-
ки користуюся такими парфумами довгі роки. За їхнім за-
пахом у готелі впізнають, куди я пішла. Ці парфуми мають 

стійкий шлейф і, на мою думку, ледь вловимий запах щастя 
та нагадують легке повівання вітру...

Потім була смачна вечеря, розмови про життя. Ігор не 
міг стримати свого здивування успіхами Богдани, у його очах 
засвітились такі іскри, яких Назар давно не бачив у тата. 

Після вечері всі розбрелись мов гравці в казино по різ-
них столах. Молодь пішла на подвір’я, старенькі мама і тато 
прийняли під охорону свій вічний пост – кухню, а Богдана 
з Ігорем поїхали в готель. Вона хотіла показати йому свою 
господарку.

Подив Ігоря був неабиякий, але його найбільші вражен-
ня були від оглядин номера для особливих гостей. Богдана 
подумала, що для відкриття правди це місце буде найкра-
щим. Вона сподівалася, що тут, якнайдалі від чужих очей, у 
невимушеній атмосфері, у них буде можливість поговорити 
відверто: 

– Колись ти пригощав мене і вчив їсти різні делікатеси, 
тепер настав мій час зробити приємність тобі, – вона зателе-
фонувала у кафе і замовила меню.

Це був один із найкращих номерів. Таких у готелі було 
кілька. Розміщувались ці апартаменти на верхньому поверсі, 
мали великі балкони-мансарди, з яких відкривалась чудова 
гірська панорама. Казковий краєвид заворожував кожну лю-
дину, яка мала щастя споглядати його з висоти пташиного 
польоту. Ця безкрайня велич, що стелилася навколо, приму-
шувала відчувати себе невеличкою недосконалою травин-
кою в цьому неосяжному просторі, придуманому і створе-
ному Всевишнім.

На балконі стояли стіл і зручні крісла-гойдалки, плетені 
з гладенької жовтої лози. Біля столу – прості плетені крісла 
для відпочинку на свіжому повітрі, яке було настільки пере-
сичене смерековим духом, що ним неможливо було надиха-
тись і навіть не хотілось повертатись у затишний номер.

Умеблювання кімнат було дуже цікавим. Крісла, столи, 
шафи й ліжка були зроблені зі світлого дерева, покриті ла-
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ком, але самі ці вироби були настільки прості, ніби зроблені 
для звичайної гуцульської хати і в той же час у цій простоті 
була своя вишуканість. Інтер’єр не тиснув на людину своєю 
пихатістю і вона відпочивала в цій досконалій простоті. 

Зате ванна кімната була обладнаною найсучаснішими 
засобами для відпочинку після походів у гори і катання на 
лещатах. Там була простора душова кабінка і біля неї – вели-
ка ванна-джакузі, в якій могли приємно лягти четверо людей. 
Але що вразило Ігоря найбільше – на стіні між білюсіньким 
туалетом та умивальником був прикріплений телефонний 
апарат. Ігор усміхнувся, бо це, без сумніву, Богдана запози-
чила із закордонних готелів, де в номері для максимальної 
зручності було кілька телефонних апаратів.

Гостьова кімната – як великий хол, де можна було по-
обідати й відпочити. У куті стояв холодильник, поряд на бар-
ній стійці – чайник, мікрохвильова піч, тостерниця. На стіні 
– великий телевізор і навпроти – зручний кутовий фотель, 
також досить великих розмірів. Поряд гостьової кімнати – 
простора спальня, яка могла задовольнити найвибагливіші 
смаки гостей. 

Після того, як Ігор оцінив високий рівень номера «люкс» 
і переговоривши купу питань, що стосувались її бізнесу, Бог-
дана поволі підводила тему розмови в родинні тенета. По-
жалілась, що батьки швидко старіються, що діти миттєво 
ростуть. Але їй було важко розпочати головну частину за-
планованої бесіди, бо Ігор ні словом не питав у неї про її 
чоловіка. Вона ж також не розпочинала розповідь про своє 
особисте життя. Так виходило, що вони говорили про все і 
ні про що.

Нарешті прийшов офіціант і почав сервірувати стіл у 
гостьовій кімнаті. Богдана і Ігор на той час вийшли на бал-
кон, стояли поруч. Ігор немовби ненароком узяв її за руку, 
притулив до своїх уст і ніжно поцілував:

– Ти була гарною колись, а зараз стала просто непере-
вершеною. Я не можу повірити, що все це відбулось із то-

бою. Мені дивно, що я так несподівано приїхав до вас, про-
йшло стільки часу, я зараз ніби в якомусь дивному сні, а не 
реальності.

Вона вимушено засміялась:
– Ігоре, сьогодні ти зі мною не засумуєш, будеш і в ре-

альності, і у фантастичному кіно, а потім у безсонній ночі. 
Це я тобі гарантую, – знову усміхнулась.

– Богданко, ти мене дивно інтригуєш, може, я не зовсім 
добре розумію твої жарти, але ти вимовляєш їх не зовсім ве-
село, і це мене трохи лякає... Може, я помиляюсь? Бо зовсім 
забув, як ти смієшся та кпиниш!

– Та ні, ти не помиляєшся! Але залишимо це, нас чекає 
смачна вечеря. Я тебе запрошую до столу.

Вечеря дійсно була чудовою.
– У вас хороший кухар, усе приготовлено екстра, паль-

чики оближеш, – похвалив Ігор, пробуючи різні салати і за-
печену форель. 

Офіціант розлив у фужери вино і вийшов. Богдана по-
дякувала йому за роботу і сказала, як їй щось буде потрібно, 
то вона зателефонує на рецепцію. 

Тепер Ігор узяв ініціативу у свої руки:
– Данусю, як ми вже залишилися на одинці, вип’ємо за 

цю несподівану, але приємну зустріч. Назар мені розповідав 
про Анцю, але мені й у голову не могло прийти, що це твоя 
донька. За те, щоб наші діти були щасливими, я маю на увазі 
всіх дітей – і Галинку з чоловіком, і Ярему. Але окремо я 
хотів би підняти келих за те, щоб Назар і Анця були разом, а 
ми були сватами.

– От за це ми не будемо поспішати пити. Спочатку пере-
кусимо, а потім поговоримо про щастя наших дітей...

– Не сперечаюсь, я зголоднів, із задоволенням почас-
туюсь.

Вони надпили вина, попробували всі смаколики місце-
вої кухні. 

Ігор жартуючи сказав:
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– Так апетитно, що шкода й відриватись від вечері, але я 
б просив тебе трошки розповісти про себе, дітей, як ти жила. 
Мені цікаво все...

Випите вино трохи заспокоїло Богдану і вона почала:
– Гаразд. Спочатку поясню, чому ми не зможемо бути 

сватами, а потім розкажу, як я жила...
Вона замовчала, збираючись із думками, а Ігор сидів 

мов заворожений і тільки запитливо заглядав в її чорні очі. 
Він затамував дихання і ловив кожен звук, який мав злетіти 
з її вуст, і слідкував за порухом її брів, які вигнулись у два 
чорних крила пташини, яка от-от злетить.

– Анця – твоя донька, і не може бути дружиною рідного 
брата... 

Ігор від здивування дивно хмикнув і потім видавив:
– Та не може бути! Як це сталось?
– Діти в усіх випадках народжуються однаково – від ко-

хання. Так вийшло і в нас... 
Тепер Богдана набралася сміливості, бо головне вже ска-

зала. І почала розповідати йому про своє життя з часу їхньо-
го розставання до сьогоднішньої хвилини. У подробиці його 
не вводила, але послідовно розповіла, як вона його кохала, 
як страждала за ним, який мала стид від людей за дитину-
безбатченка при живому чоловікові, про безгрошів’я і недо-
спані ночі, коли діти хворіли, про мрію вчитись і про навчання, 
про коледж і червоний диплом, про те, як вона шукала Ігоря в 
університеті і не знайшла, про розвиток її бізнесу... 

Вона могла б розповідати йому не одну годину і не одну 
добу про те, що з нею було, і жалітися йому, як їй було не-
легко. Як далеко було їздити на навчання, і в спеку і холод, і 
як складно напочатках було працювати, виконуючи чоловічі 
і жіночі роботи. Але вона замовкла, бо він нічого не відпо-
відав і тільки слухав її уважно і не перериваючи, нічого не 
перепитуючи. Але їй було важливо почути його думку.

– Ігоре, я розповіла тобі все те, що могла. Це мов корот-
кий конспект лекції на тему «Її життя», а тепер прошу тебе, 

щоб ти підвів риску і поставив оцінку всьому і, як мудра лю-
дина, сказав, як нам бути.

– Не знаю. Я приголомшений! Не сумніваюсь у правди-
вості твоїх слів, але я не готовий тобі сказати, що я в цю ж 
хвилину приймаю Анцю за свою дочку. Я мушу звикнутись 
із цією думкою і якось переосмислити все. Не можу сказати, 
що я цьому зрадів. Не хочу фальшувати. Так, дівчинка мені 
сподобалась! Як майбутня невістка, красуня, але як до своєї 
дитини я не маю ніяких почуттів. Ти маєш мене зрозуміти, 
може з часом усе зміниться. Але то буде потім. Та зараз не 
це мене страшить і жахає! Коли Назар дізнається правду, він 
не простить мені цього вчинку, бо Віра, як мама, була для 
нього еталоном порядності, а я тепер постану в його очах як 
останній волоцюга і негідник. Як я маю йому пояснити, що, 
крім Віри і тебе, я не знав у своєму житті більше ні однієї 
жінки?! Я пильнував сім’ю, будував дім, писав дисертацію, 
лікував дружину і дорожив своєю родиною... Я в шоці! Спо-
чатку від того, що Назар натрапив на вашу родину. Але то 
було приємне здивування, а тепер від того, що ти нагородила 
мене донькою. Може, твоя звістка так само є радістю, але не 
в моєму становищі. Єдине, що мене втішає в цьому, що Віра 
до того не дожила, бо якби вона взнала правду, то цей прик-
рий для неї факт ще б більше скоротив їй віку.

– Ігоре, розумію, що для Назара це буде ударом, але й 
для Анці, повір мені, ця правда не буде солодкою. З одного 
боку, добре, бо вона знайшла батька, який поки що не визнає 
її своєю дитиною. Та Господь подарував їй рідного брата, але 
забрав перше кохання, яке в такому віці завжди ставиться на 
найвищий життєвий щабель, вище від родини, друзів... Як я 
довідалася, що ти є татом Назара, думала, що зійду з розуму. 
Та й зараз мене не залишають тривожні думки. Переживаю, 
щоб наші діти не мали близьких стосунків між собою, щоб 
часом вона не завагітніла. Оце було б справжнім жахіттям! Я 
навіть думати про таке боюсь! Я не була з Анцею відвертою, 
і на цю тему не говорила. Усе не мала часу та відпихала ди-
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тину від себе з її розповідями, бо працювала і хотіла зароби-
ти всі гроші. А тепер яка мені радість з усього того, коли моя 
дитина буде нещасливою і навіть не з моєї вини, а просто від 
обставин, які склалися десятки років тому?!

– Богдано, як ти не будеш проти, я заночую в готелі. 
Мушу побути насамоті. Але перед тим я б просив тебе при-
везти до мене Назара, щоб я б поговорив з ним тут.

– Добре! Тоді я поїду, щоб не було пізно його везти.
– Вибач мені, не буду тебе проводжати. Попроси, будь 

ласка, щоб забрали зі столу посуд, бо я вже не хочу ні їсти, 
ні пити.

– Гаразд! Я тебе розумію, бо мені так само нелегко. Сьо-
годні поговорю з дітьми, не можу собі навіть і уявити їхню ре-
акцію. Добре, що хоч батьків я ввела в курс усіх моїх подій.

У швидкому часі Назар уже сидів зі своїм батьком на 
широкому дивані в гостьовій кімнаті готелю, а ще через якусь 
годину він прийшов на подвір’я Богдани і нікому нічого не 
сказавши, узяв свою машину і поїхав додому в місто. Поки 
хлопці на чолі з Богданою вибігли на подвір’я, його машина 
була вже далеко від їхнього будинку. Ярема зателефонував 
йому, але той не брав слухавки. 

Анця також, як би мала власну машину, чкурнула б світ 
за очі, а поки що вона ридма ридала у своїй кімнаті і навіть 
не чула, коли мама і її рідні кликали Назара, який спішно 
втікав від їхнього дому та від спілкування з ними.

...Богдані важко далася розмова з дітьми, вона говорила 
з ними усіма, був присутній і зять. Вона не хотіла ставити 
дочку Галину у складне становище, щоб потім у ліжку вона 
переповідала своєму чоловікові правду про його тещу.

Для них не було великої новини в тому, що Анця є не-
шлюбною дитиною. Про це знали всі, бо навіть як хтось чу-
жий приїздив у їхнє село, то показуючи її готель чи магазин, 
«добрі і правдиві» люди обов’язково сповіщали, що Богдана 
мала дитину-байстрючку, або як називали їх у селі – копил 
або копилючка. Хоча люди, які приїхали сюди відпочивати, 

були чужими, і їм не було ніякого діла до того, хто і коли і 
з ким спав у цьому селі. Але свої, «селюки», розповідали 
пікантні подробиці чужинцям. А як же без правди?! Тільки 
кому вона була потрібна? Це вже інакше питання, на яке на-
віть самі пльоткарі-оповідачі не могли б відповісти... 

...Після Великодніх свят засмучена Анця поїхала в міс-
то на навчання, додому приїхала аж після сесії. Коли Богдана 
їй телефонувала, то дочка відповідала однозначно: «Так або 
ні». Вона не ображалась, вирішила дати їй час на прийнят-
тя цієї новини у свою душу. Старенькі батьки бідкались, їм 
було шкода і доньку, і внучку, але, врешті-решт, порадили 
Богдані не перейматись:

– Тут потрібна звага (розсудливість) і терпіння. Усе вля-
жеться, будеш бачити. Тільки бана (туга) мене бере, що Анця 
так журиться, мені годі на те дивитись. Геть дівча спало з 
лиця. А може б ти з нею десь поїхала відпочити, – радив 
тато. Час і відстань лікують усі хвороби, і сердешні також. 
Данусю, якби життя нас жорстоко не било і не вчило, а наше 
серце вірить у чудеса, і вони несподівано для нас наступають. 
Прийде і твоя щаслива година. Ігор не буде такий думний 
(гордий) і визнає Анцю своєю дитиною, ще й відвіновувати 
буде її (дасть придане), коли на то прийде слушний час, – 
тато як міг заспокоював доньку...

Анця успішно склала сесію, приїхала додому і вбила 
наповал своїх близьких:

– Мамо, я хочу побути наодинці сама зі собою і поїхати 
на якийсь час від вас. Студентів нашого факультету направ-
ляють на збір хмелю і я хочу бути там разом з усіма...

...А тоді, у святковий Великодній вечір, Богдана відвезла 
Назара в готель до батька, а свою родину покликала у велику 
кімнату, щоб поговорити з усіма разом. Анця не могла собі 
взяти до тями, про що серйозне може йтися в такий щасли-
вий день, коли батько її нареченого приїхав до них познайо-
митись і, напевно, уже обговорив з мамою всі деталі їхнього 
майбутнього весілля.
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– Діти, я не хочу довго лоскотати вашу цікавість, а лише 
скажу вам головне, від чого у вас, можливо, зіпсується на-
стрій. Мені прикро, але я не можу більше тримати це в се-
креті і мушу вам усе розповісти. Та спочатку я розкажу вам 
одну притчу, яку колись прочитала і від якої я плакала. Вона 
про дітей, а значить про вас, про мене, бо і я – дитина своїх 
батьків! Зараз моїм найбільшим бажанням є те, щоб ви мене 
зрозуміли й одночасно пожаліли. Я знаю, що це буде непро-
сто, бо кожній людині значно легше побачити чиїсь помилки, 
ніж знайти і прийняти істину, навіть гірку. Так от ця притча:

«За день до народження дитина спитала в Бога:
– Я не знаю, що я повинна робити в цьому невідомому 

світі?
Мудрий і добрий Бог відповів:
– Я подарую тобі Ангела, який буде завжди поруч з то-

бою і все тобі пояснить.
– Так, але я не зрозумію його мови. 
– Не хвилюйся, Ангел буде вчити тебе своєї мови та 

охороняти від усіляких бід і негараздів.
– А як звуть мого Ангела?
– Неважно, як його звуть. Ти будеш називати його ма-

мою».
Так-от, ви не можете закинути мені, що все ваше життя 

я не була для вас тим Ангелом, навіть зараз, коли ви стали 
зовсім дорослими і не потребуєте моєї щоденної опіки. Ви 
завжди будете моїми дітьми – і нині, і завтра, і тоді, коли 
матимете власних дітей. Я завжди буду біля вас, реально чи 
подумки, хочете ви того чи ні.

Я зробила помилку у своєму житті, я покохала чужого 
чоловіка і, як виявилось, люблю його й тепер. Я народила від 
цього чоловіка дитину – Анцю, але я ніколи не шкодувала 
за цим. Можливо, в очах інших людей, я згрішила і впала, 
але падіння людини ще не означає кінець її життя. Від цього 
кохання я не зламалась, а навпаки – піднялась і почала жити 
по-новому. Життя терпеливо вчить кожного, хто хоче в нього 

вчитися, хто вміє аналізувати свої вчинки і робить відповід-
ні висновки. Так і я. Вчилась, працювала, пильнувала вас і 
своїх батьків. Я двадцять років не зустрічалась із чоловіком, 
який подарував мені мою третю дитину, я не розбивала його 
сім’ю і не робила ніякої кривди його родині, він не знав про 
існування своєї дочки. І тільки сьогодні я йому про це розпо-
віла. Бо цей чоловік – тато Назара і тато Анці. Для вас Назар 
є рідним братом по-матері і ніяк не може бути нареченим чи 
чоловіком для Анці. Він може бути лише братом і, у кращо-
му разі, ще й щирим другом. 

Ви дорослі люди і розумієте, що я не перша і не остан-
ня, з ким траплялося таке. Так, у якийсь період мене зра-
нило життя, але сьогодні я не хочу збільшувати долю не-
щастя і завдавати собі і вам болю, переконувати вас, що я 
страшенно страждаю. Ні, я радію життю і щаслива, що в 
мене є ви, мої діти, я втішена, що поряд мене є мої батьки. 
Сьогодня мені жаль Анцю, що вона загубила своє перше 
кохання, але я втішена, що вона знайшла свого тата і брата. 
Я радію тому, що нарешті змогла розповісти вам правду і 
не відвести очі від сорому, бо тепер я його не відчуваю. 
За розкішним планом природи завжди криється небезпеч-
на гра людини зі своєю долею. Колись давно моя доля по-
бавилась зі мною і жорстоко пожартувала. І коли за моєю 
спиною про мене пліткували, і я про це знала, мені було 
прикро і боляче. Не один раз хотілося відповісти моїм 
кривдникам, але я не давала волю язику і тільки віджар-
товувалась: «Візь міть і мою баночку на дьоготь, яким ви 
мене вимазуєте». Мені важко було закрити роти всім на-
пасникам. Тепер я також подорослішала і зрозуміла, що 
все наше життя – суцільна гра, а навколишній світ – то 
велика сцена. І попри страждання своєї дитини Анці, я вті-
шена, що сьогоднішня вистава на ймення «Родинна таєм-
ниця» закінчена і розставлено всі крапки, розкладено всі 
карти. Тепер кожен з нас має зробити крок один до одного, 
щоб підтримати, зрозуміти і пожаліти.
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Богдана замовкла, чекаючи, що скажуть діти. Вони не 
вимовили ні слова, здивовані цим одкровенням. Анця також 
нічого не говорила, але її очі сказали все: вона страждала і 
ледь стримувала сльози, які от-от мали пролитись. Бабуня, 
щоб якось згладити напругу і розвіяти тишу, вимовила:

– Ніколи так не було, щоб ніяк не було. Завжди так було, 
щоб якось та було... Донечко, істина не вміє брехати. Чудово, 
що ми всі зараз її знаємо і що ти втрималась від страху перед 
правдою і не пропустила такого важливого кроку, відкрила 
для Анці шлях до її тата. Це дуже добре. Діти, не журіться 
і тримайтесь родинної купки. А тепер, діду, пішли відпочи-
вати! Хай молоді поговорять поміж собою без нас, – і вони 
потупотіли на свою половину.

Анця втікала від усіх.
– На добраніч, – тільки й сказала вона. 
Вибігла з кімнати, ледь стримуючи сльози.
– Діти, я також піду відпочивати, – промовила Бог-

дана, геть виснажена своєю емоційною промовою, яку в 
різних інтерпретаціях вона програвала подумки всю по-
передню ніч. 

Коли вона говорила нині, нею оволоділа повна бравада, 
вона хотіла якнайшвидше розповісти всю правду й очікува-
ла кращої реакції своїх близьких. Вона намагалась побачити 
в їхніх очах співчуття та розуміння. Але не побачила, хоча 
морально вона була готовою й до гіршого. Її уявна бесіда за-
кінчувалася загальним обніманням та цілуванням і повним 
взаєморозумінням усіх членів її родинного екіпажу. 

Реальний же відгук на правду був іншим, і тільки її ста-
рі батьки дивились із замилуванням на свою дорослу дити-
ну, коли вона намагалася довести до власних дітей таємницю 
свого життя, про яку їй було лячно їм розповідати. 

Діти не перебивали, вислухали із здивуванням, цікавіс-
тю, але без співчуття. Вони не відчули прихованого сорому 
своєї матері, яка мусила відкрити перед ними свої брудні 
простирадла. 

Вона сприйняла їхнє мовчання болісно і через це так 
само швидко залишила їх. 

Її промова видалася для неї вічністю, хоча насправді 
вони сиділи у вітальні зовсім недовго, бо говорила лише 
Богдана. 

Пізніше, коли вона почула, як на подвір’ї заводиться ма-
шина Назара, то вискочила разом із сином і зятем. По тому, 
як Назар спішно залишав їхній дім не прощаючись, вона зро-
зуміла, що в Ігоря розмова із сином відбулася ще гірше...
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Спочатку пристані шукаєм, 
А потім – прагнемо штормів... 
...Що ми самі про себе знаєм 
У круговерті справ і слів? 
Яким ключем відкрить зуміли 
Душі глибинні тайники, 
Де сто вогнів (такої сили!) 
Ще не приборкано ніким? 
Де кожен день – чуттів сум’яття, 
Де здобувати і втрачать, 
Де мов закляття, мов прокляття – 
Летіти і не наздогнать, 
Де так ніколи й не збагнути 
У круговерті справ і слів – 
Чому, коли вже все здобуто, 
Нам знову 
прагнеться 
штормів?..

Олена Матушек

…Назар так гнав машину, що перед самим містом ледь 
не злетів у придорожню канаву. Він подумки сперечався зі 
своїм «безчесним» батьком, як він назвав його:

– Тату, ти хочеш довести мені, що ти правий. Доведи 
це спочатку собі, а потім поговоримо. Я не хочу чути від 
тебе ніяких пояснень, бо не допускаю навіть і думки, щоб 
ти сказав мені, що це була помилка молодості і що такі 
трафунки можуть бути з кожним. Краще не говори нічого, 
бо я не готовий сприймати твою правду, якою б вона не 
була. Наша мама була ангелом, і ти не міг так її скривдити. 
Я взгалі не розумію, як таке могло статись? Ти ж її так лю-
бив! Я виріс у родині, переповненій теплими почуттями і 

ЧАСТИНА СьомА

Світом править любов
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коханням, а тепер виявляється, що це все блеф!!! Не знаю, 
кому ж тоді вірити?!...

Назар не пам’ятав, що б він колись посмів так різко гово-
рити чи нахамити своєму доброму батькові, який дійсно був 
добрим і порядним чоловіком для своєї дружини і чудовою 
людиною для свого сина і багатьох навколишніх людей.

Цю ніч Назар не спав. Він спішно збирав свої речі, одяг, 
усе найнеобхідніше. Хотів перевезти зібрані валізи зраненька, 
щоб уникнути зустрічі з татом, якби той повернувся додому.

У ту ж ніч він залишив батьківський дім і переїхав у 
їхню стару двокімнатну квартиру, яка стояла порожньою і 
чекала ремонту. В ній довгі роки проживали квартиранти, 
але рік тому вони отримати своє власне житло і залишили 
це пристанище. Після них там ніхто більше не жив. І от те-
пер Назар мусів привести це житло до ладу і чекати закін-
чення свята, щоб звільнитись від тісного домашнього за-
шморгу і важких спогадів. Він з охотою пішов на навчання 
і роботу, щоб зайняти свою голову нейтральними думками, 
які б не стосувалися його родини і кохання. Утомлений він 
повертався додому і шукав роботу своїм рукам, щоб тіль-
ки відволіктися від гірких думок, які без зупину снувати у 
його голові:

– Виявляється, мій тато був завзятим волоцюгою! У це 
важо повірити, але є незаперечний факт, його позашлюбна 
дитина, а це і є очевидний результат зради. Але як же він міг 
так вчинити з мамою?! Вона ж завжди була настільки взірце-
вою, інтелігентною, доброю та порядною!

Назар згадував, як тато почав бесіду з ним, і не міг на-
вести достатньо вагомих аргументів, щоб доказати свою пра-
воту чи якось виправдатись. Назара миттєво охопила злість 
і образа, бо батько зруйнував його життя і перекреслив усі 
мрії щодо Анці. 

Був збентежений і розгублений, не знав, що тепер він 
узагалі має із цим усім робити?! Втікати від Анці, тата і так 
званої нової родини?! Якщо їх прийме за своїх – він зрадить 

маму! Як відкине їх від себе і викреслить із своєї пам’яті всі 
згадки про них – обкраде себе?! 

Тато телефонував кілька разів на день. Назар не від-
повідав.

Минув тиждень від того божевільного дня, коли для На-
зара всі кольори втратили свою яскравість. Тепер він постій-
но мав паскудний настрій, до його загального суму додала 
значну лепту й погода. Була весна, але за чорними хмара-
ми не було видно сонця, і небо плакало рясними холодними 
дощами, які бувають тільки восени. Навіть не вірилось, що 
тільки тиждень тому були веселі Великодні свята і світило 
тепле й лагідне сонечко. 

Кілька днів потому, як Назар оговтався від страшної 
татової новини, він зателефонував Анці. Вона була не в ме-
режі, напевно, ще не повернулась зі села. Не знав, як буде 
з нею говорити, але хотів її бачити і чути, скучив за нею, 
та не міг звикнути до думки, що тепер їхні стосунки будуть 
іншими. Він ще не призвичаївся до її нового статусу – від 
нареченої до сестри!!! Це було несправедливо. Він стільки 
мріяв про неї, так її бажав. А його нахабно зненацька обікрав 
найближчий його друг – тато. Раніше всі товариші Назара 
заздрили такій близькості тата і сина, у них були теплі това-
риські стосунки і велика родинна любов, особливо ж вони 
стали близькими після втрати мами. А тепер ця багаторічна 
дружба розлетілася вщент. 

Назар страждав від цього, але поки що не міг простити 
батька і не міг вирішити для себе, чи й узагалі пробачить цей 
проступок давніх часів татової молодості. 

Нарешті він зателефонував Анці:
– Привіт! Я вже не знав що й думати, ти все не відпо-

відала.
– Та я тільки вчора приїхала з дому.
– Як ти?
– Та що тобі сказати. Добре, що надворі дощ, бо в ньому 

можна сховати свої сльози і печаль. Іду й плачу. Ображена 
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на маму, що вона не розповіла мені раніше про початок мого 
існування, може б, не так було боляче тепер. Я стільки разів 
питала її, хто мій батько, а вона все переводила розмову в 
інший бік. А ти?

– Я пішов від тата на стару квартиру, господарюю сам, 
ходжу на навчання і на роботу, та настрою не маю ні до того, 
ні до другого, узагалі ні до чого. Коли побачимось?

– Завтра ідемо на танці, то й побачимось.
– Ти знаєш, Анцю, я не прийду завтра, мені пропала 

охота навіть до танців. Хочеш зустрінемось десь у місті?
– Добре... 
Життя тривало і більше ніж за місяць Анця вже їхала в 

поїзді з веселим гуртом своїх однокурсників на літню прак-
тику – на збір хмелю, огірків та ще чогось. Їй було байдуже, 
яку роботу вона буде виконувати і скільки їй заплатять за це. 
Важливо було втекти від своїх домашніх і мати час на розду-
ми вдалечині від всіх. Вона мусила заглушити свою «любов-
ну лихоманку» і лікуватися від цієї душевної недуги.

Назар залишався для неї центром її вселенної, у думках 
вона постійно поверталася до того, що він сказав, як поди-
вився, що зробив. Для неї він був найкращим чоловіком, ви-
нятковим і чарівним, але їй потрібно було навчитися бачити 
у ньому просто хорошу людину, близьку по духу. Тому вона 
й тікала від усіх, щоб викристалізувати в собі нову постать 
Назара як брата, а не як коханого.

Анця не знаходила собі місця зі своїми жалями. І дов-
гими літніми вечорами, сидячи біля ватри на річці в далеко-
му чужому селі, ділилася своїми роздумами з керівничкою 
практики, яка за віком була трохи старшою за неї... 

– Не плач тому, що закінчилось твоє кохання, – заспоко-
ювала вона Анцю. – Усміхнись тому, що воно було, і ти його 
відчула. Щастя – це коли тебе розуміють, велике щастя – 
коли тебе люблять, але справжнє щастя – коли кохаєш ти. Ра-
дій тому, що ти відчула це казкове почуття, бо воно дається 
не кожному. Але тепер мусиш по-мудрому подивитися на об-

ставини, які вище від тебе. Думаю, Назар залишиться на все 
життя твоїм найближчим другом, братом, порадником, але 
викинь його зі свого серця і віддай йому свою душу і дружнє 
тепло. Вибач світу, що він такий недосконалий і що в ньому 
трапляються такі незбагненні випадки...

Ти ще зустрінеш інше кохання, і новий брат буде на 
твоєму весіллі піднімати святковий келих «за здоров’я моло-
дих». Говорять, щоб побачити веселку, потрібно одне – пере-
жити грозу. Анцю, ти розумна, сильна і гарна, все в тебе буде 
добре... Перетерпи трошки...

Таких бесід було вдосталь, і через два місяці оновлена 
і заспокоєна Анця повернулась у батьківську хату, де на неї 
чекали примшувальні новини .

...Для Назара час також біг швидко, та біль не минав. 
От і того дня він безрадісно переступив поріг своєї кварти-
ри. Уже минуло більше ніж місяць, як Анця поїхала з міс-
та, і більш як два місяці, коли пішов із батьківської домівки. 
Тато спочатку телефонував по кілька разів на день, потім усе 
менше, а останній тиждень мовчав, бо всі його намагання 
зв’язатись із сином виявилися марними. Ігор вирішив не тур-
бувати Назара, щоб той сам вирішив, коли захоче спілкува-
тися з батьком, про що й написав йому в повідомленні на 
телефон. Відповіді знову не отримав і залишив усе на волю 
Господню.

І саме того дня Назар настільки погано почувався, що 
тільки як зайшов у хату, захотів прилягти відпочити. Був геть 
розбитий, ніби весь день працював у каменоломні чи в шахті, 
а не в офісі за комп’ютером. Їсти не хотілось, він перекусив 
в університетському кафе, а тепер розчавлений і виснажений 
ліг у ліжко. Знову на думку прийшла Анця, згадував, як хо-
див із нею на народні танці, в кіно, як цілувався з нею, мріяв, 
як вона стане його дружиною.

Уже вкотре йому було важко дихати, а особливо коли 
він щось згадував неприємне і зітхав. Назар зауважив, що 
останнім часом його дуже часто несподівано кидає в жар, 
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а потім у піт і він не знав, від чого це, від нервового напру-
ження та важких думок, чи від хвороби. От і тепер, тільки 
заплющив очі, як впав у глибоку і важку дрімоту. 

– Тато зруйнував моє життя! – тільки й промайнуло в 
його напівсвідомості.

...Його квартира була на третьому поверсі.
Назар почув, як у балконне вікно хтось легенько посту-

кав, і він почув жіночий голос:
– Ходи сюди, синочку!
Здивований Назар підійшов до балконних дверей, від-

сунув штору і побачив на балконі свою маму. Була місячна 
липнева ніч, і мама стояла в літній світлій сукенці з величез-
ними ромашками на ній. Він пам’ятав той одяг з дитинства. 

– Відчини двері, Назарчику!
Він, мов зазомбований, відчинив балкон:
– Мамо, ти ж померла! Як ти опинилась тут, на балконі?
– Я хотіла тебе побачити, але лягай у ліжко, я трохи по-

сиджу біля тебе... Поговоримо, бо скучила за тобою... 
Назар слухняно, як колись у дитинстві, приліг на ліжко, 

мама сіла поруч і ніжно гладила його чуприну. Він затамував 
подих і прислухався до того, що тихенько говорила вона:

– Синку! Я померла, але щоб ти знав: я була біля тебе, 
є і буду поруч, де б ти не був і щоб ти не робив. Буду завжди 
оберігати тебе! Знаю, що ти зараз страждаєш, посварився 
з татом. Прости йому всі провини та гріх, бо він у своєму 
житті зробив так багато добра тобі й мені. Перед тим, як за-
суджувати якусь людину, візьми його взуття та пройди його 
тернистий шлях! Попробуй його сльози, відчуй його болі! 
Наштовхнись на кожен камінець, за який він зашпортався! 
І тільки після того когось засуджуй і повчай, як правильно 
жити! Подумай над цим. Покладись на Всевишнього. Гос-
подь не дасть тобі пропасти.

Усе вирішиться і буде добре. А зараз відпочивай і спи... 
Пам’ятаєш, як я тебе вчила, коли лягаєш спати, завжди про-
мов таку молитву: «Лягаю я спати, біля мене Божа Мати, Ян-

голи по боках, Ісус Христос – у головах. Янголи-хоронителі, 
хороніть мене й мою душу. Із вечора до півночі, з півночі до 
Божого світу. Во ім’я Отця і сина, і Божого Духа. Амінь». 
Спи, синку.

Назар прокинувся геть змучений. Сонце сліпило йому 
очі. Двері на балкон були відчинені, штора відслонена. Він 
сів на ліжко і відчув, що в одну мить так змокрів, ніби на 
нього вилили відро води. Згадав нічне видіння, як виходив 
на балкон і бачив давно померлу маму. Він не міг прийти до 
тями, настільки реальним був той сон. 

Притулив руку до чола і відчув, що в нього температура, 
чи від нервів, чи він підхопив якийсь вірус. Назар зрозумів, 
що мама приходила до нього недаремно.

Узяв телефонну слухавку:
– Тату, привіт! Приїдь до мене, я дуже скучив за тобою. 

Мені здається, що я серйозно захворів. Візьми якісь таблет-
ки від температури та подивись за якимось заспокійливим 
чаєм. Вибач мені! Маю стільки тобі сказати. Я тебе чекаю.

– Добре, синку! Скоро буду.
Назар поклав слухавку і плакав навзрид як маленька 

дитина. Йому було шкода, що мама померла так рано, що 
тато зовсім молодий чоловік залишився сам. Назарові було 
жаль себе, своєї любові і тих хороших людей з далекого 
гірського села... 

Він мав рацію, бо в усіх причетних до цієї родинної іс-
торії також почалася сумна смуга життя. 

...Як не прикро, а у веселій та дружній родині Богдани 
відчулись прохолодні течії. Діти сприйняли її одкровення не 
зовсім так, як їй би хотілось, але вплинути на їхню думку 
вона не могла.

Богдана ненавиділа брехню і завжди вчила їх говори-
ти тільки правду, а тут сама опинилась у ролі брехухи, якою  
зовсім не була. Колись давно вона просто не сказала всю 
правду своїм рідним. Приховала її від батьків з простої при-
чини, бо не хотіла їх травмувати. 
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Доволі часто в житті буває так, що недоговорення чо-
гось або приховування таємниці є просто актом милосердя і 
доброчинності. Так було і в неї. Проте вона була впевненою 
в тому, що недоговорити і збрехати – зовсім інші речі! Бать-
кам не сказала, бо не могла, а дітям не говорила, тому що 
вони були маленькими і її правда була їм зовсім ні до чого. 
Потім вони виросли, але вона не ввела їх вчасно у світ своїх 
таємниць. І от тепер виявилось, що вона запізнилась із цим. 
І родина несподівано була зворохоблена дивним збігом об-
ставин і боляче приголомшена її неймовірною таємницею.

Старші брат і сестра співчували Анці, і вона, ображена 
на маму і весь білий світ, поїхала в місто на навчання, а потім 
із своїми однокурсниками помандрувала піднімати сільське 
господарство далеко від дому. 

Богдана мала на літо свої плани на її допомогу у влас-
ному бізнесі, та тепер не наполягала на зміні рішення мо-
лодшої дочки:

– Хочеш попрацювати на чужому полі! Будь ласка! На-
магаєшся побути наодинці без родини! Не заперечую! Знай 
лише, що ми тебе любимо і чекаємо додому. Анцю, нам за-
вжди було так добре разом! Ти ж пам’ятаєш це. Як би ти 
тільки знала, як мені шкода тебе і Назара та й усіх нас... Я 
мрію тільки про одне: щоб у тебе змінився настрій і щоб 
наші стосунки стали такими ж теплими, як і колись. Мені 
достатньо моїх переживань і проблем, не додавай мені сво-
їх. Добре?

– Постараюсь! 
Анця поїхала, і навколо стало тоскно. Коли вона зазви-

чай покидала рідну домівку і їхала в місто на навчання, це 
не впливало на загальну сімейну атмосферу, бо всі знали – 
на вихідні вона навідається додому і звеселить усе навкру-
ги. А тепер вона поїхала далеко і надовго. Та найго ловніше, 
що вона залишила рідну домівку зовсім без гумору, а це 
було їй зовсім не притаманне, і запало важким осадом у 
кожного в душі. 

Бабуня нарікала, що на млі ока (вмить) стало тужно і 
що вдома немає її чічки-щебетушечки, дідусь захандрував 
також. Частіше сідав біля дружини на бамбетлі (скрині) та 
курив свою старовинну дерев’яну піпу (люльку). Це була 
єдина ознака, що він журиться.

Дочка підсідала до нього, тулилась, як колись давно в 
дитинстві. Тато однією рукою гладив її по голові, а в іншій 
тримав свою улюблену піпу та пускав кільцями пахучий 
дим. Богдана, де б не була, привозила йому дорогий тютюн і 
куріння піпи знімало татову напругу та додавало настрою.

– Я видів багато ріжного в житті, та за моєї пам’яти, – 
говорив поволі тато, – не стрінув ні однієї людини, яка б не 
мала за душею якогось гріха, а за спиною якогось секрету. Не 
знаю людей, які б були завжди щасливі і веселі, бо на шляху 
є всілякі трафунки. Дитино, та коли наступають важкі хви-
лини, ніколи, навіть на мить, не давай нагоди намовити себе 
облишити віру в Бога. Напевно, у Всевишнього є доволі важ-
ливі причини робити саме так, як він робить. Як ти вистоїш у 
своїй вірі, то за твої страждання тобі воздасться, і далі шко-
дував свою дорослу дочку та лагідно заспокоював її...

Ні тато, ні мама не питали в неї про Назара чи Ігоря, 
ніби їх не було в житті їхньої родини. Вони не хотіли длу-
батись у душі дочки та ятрити її живу рану і говорили з нею 
про все, що стосувалось господарства. Єдина радісна звіст-
ка, що приємно збудила і розвеселила увесь дім, – новина від 
старшої внучки Галини. Якось у неділю, коли всі зібрались 
на обід, вона сповістила:

– Родино, хочу вас потішити, я вагітна і під зиму, як усе 
буде добре, принесу в нашу сім’ю поповнення.

За столом усі жваво загомоніли, особливо дудусь із ба-
бусею, бо вони не один раз бідкалися тихенько поміж собою, 
що Галинка давно одружена і не має дітей. Після чудової  
новини не втримались і вчепились до Яреми:

– Хлопче, а ти що думаєш? Коли приводиш на оглядини 
свою красуню? 
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– Ще заждіть! Немає такої, щоб нашій родині сподоба-
лась чи підійшла. Ми вже мали претендента для Анці, і що 
вийшло з того? Та й привести молоду жінку не маю куди, 
треба заробити гроші на квартиру. Не будемо ж ми жити в тій 
малюсінькій, яку я зараз знімаю.

– Скажи, а ти спілкуєшся з Назаром? – спитав дідусь.
– Телефонував йому десятки разів, не відповідає. Я б пі-

шов до нього, та не знаю, де він живе. Я й в Анці питав де їхній 
дім, вона також не знає, бо не була в них у хаті ніколи. Говорить, 
що вони живуть десь у передмісті, а де точно – не знає. Думав 
якось розшукати його, але якщо Назар так уперто не відповідає 
на мої дзвінки, то не буду ж я напрошуватись до нього на під-
тримку якихось стосунків. Не хоче, то й не треба... 

У Богдани після всіх цих родинних перемовок цілком 
змінився настрій і до роботи, і до свого особистого... Вона 
знову засумувала за Ігорем...

У період становлення її бізнесу перед будівництвом го-
телю вона познайомилась із молодим чоловіком, який потім 
роки був поряд з нею. Спочатку він був тільки її другом, а по-
тім закохався в неї, і вона ділила з ним свій час на дозвіллі.

...Жіночу красу часто порівнюють із неприступною 
фортецею, заволодіти якою дуже непросто, а часом і зовсім 
неможливо. Для цього чоловікові потрібно безліч зусиль: за-
лицяння, подарунки, завидні перспективи на майбутнє. Але 
й вони часом зводять нанівець усі натуги залицяльника – ба-
жана жінка і далі залишається недосяжною у своєму родин-
ному замку. 

Так було і в Богдани. Новий знайомий, Дмитро, виявив-
ся художником-дизайнером, він часто ставав їй у пригоді. 
Його близький друг зробив цікавий проект її готелю, сам 
Дмитро знайшов фахівців-будівельників і допоміг їй узяти 
вигідний кредит на будівництво. Дмитро власноруч виконав 
дизайнерські й оздоблювальні роботи. Та працюючи для її 
бізнесу, він не забував своєї головної мети і постійно демон-
стрував Богдані, що виконує все так ретельно і якісно тільки 

з однією ціллю – захопити її серце. Таку жінку потрібно було 
завойовувати довго і наполегливо, що було під силу людині 
не бідній, сильній та затятій. Він таким і був: мав що їй за-
пропонувати і не відступав від своєї задумки. 

Урешті-решт, він заволодів цією неприступною і міц-
ною фортецею. Запропонував їй поїхати в цікавий тур за 
кордон, подивитися світ і облаштування невеликих готелів у 
різній місцевості. Вона й поїхала... І не було в цьому нічого 
дивного, бо на той час їй не було й сорока років. Молода, 
гарна і розумна жінка їхала вчитися життя.

Дмитро був третім чоловіком на її шляху. Після Ігоря 
вона займалася родиною, дітьми, навчанням, а потім своїм 
бізнесом і зовсім не мала часу для себе. Вона умисне обкра-
дала себе чоловічою увагою, бо в її серці жив образ Ігоря, та 
й на її відповідальності був добробут і спокій родини, а крім 
того, вона була мов на долоні в колі своїх односельців, які 
пильнували її цноту із прискіпливістю ченців. Богдана ра-
зюче вирізнялася на тлі свого сільського оточення і не могла 
дозволити собі вдруге впасти в їхніх очах, бо просто не хо-
тіла давати їм зайвий привід для обговорення своєї персони. 
В неї був занадто тісний простір для влаштування свого осо-
бистого життя в селі, де було забагато односельців, цікавих 
до чужих проблем і небайдужих до сусідських простирадл. 
Богдана і без того була предметом постійного і прискіпливо-
го щоденного спостереження.

А там, далеко, за кордоном, її ніхто не знав. Вона відпо-
чивала і раділа життю, сонцю, морю і віддавалась молодому 
і гарному чоловікові, який за хвилини блаженства, щедро 
подаровані нею, був готовий прихилити до її ніг голубе іта-
лійське небо. Потім було грецьке, іспанське, турецьке небо, 
море, сонце, радість і життя.

Єдине, що було зле в цьому святі буття та втіхи, що чор-
нявий, гарний і розумний Дмитро – із забезпеченої єврей-
ської родини та молодший від неї на десять років. Та й, крім 
того, його батьки збирались їхати на постійне проживання до 
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Німеччини, і Богдана псувала їхні родинні плани. Але бать-
ки Дмитра не могли внести кардинальні зміни в захоплення 
свого єдиного сина і з острахом спостерігали, як зачарова-
ність нею швидко переростає в палке кохання. Люблячі бать-
ки терпеливо чекали закінчення цього роману... 

Дмитро жив у місті, та часто приїздив до Богдани, 
пильнував будівництво її готелю і щиро тішився народжен-
ню цього проекту, який був і його дітищем також. Батьки і 
діти сприймали Дмитра як її товариша, тоді ніхто і гадки не 
мав, що з часом вона стане його коханою жінкою або про-
сто коханою. 

Вона завжди була енергійною, і її звичайним станом 
був постійний рух, тож різниці у віці в них не було видно, 
і Богдана, швидше, виглядала як його сестра, ніж дама його 
серця. Вони були подібні – чорняві, високі та вродливі.

Богдана не один раз згадувала свій перший візит до ньо-
го додому. Дмитро запросив її на свій день народження, хоча 
ці відвідини були більше його метою познайомити її зі сво-
єю чисельною родиною. Усі його тітки, дядьки, двоюрідні 
сестри та племінники повинні були подивитися на надбання 
їхнього дорогого «Дімочкі», як ніжно називала свого синоч-
ка його мама та й усі решта. 

Дмитро мав до Богдани серйозні наміри, про які він по-
стійно їй торочив, але вона сприймала ці пропозиції жартую-
чи. Та на забаву до нього приїхала із задоволенням. 

Частування робили вдома. Родина зібралася за святко-
вим столом, який вгинався від кількості різних смаколиків, 
щедро политих часниковими та цибульними приправами, які 
так полюбляли тут. За столом було весело і гамірно.

Дмитро був єдиним євреєм, який був у Богдани в дру-
зях. В її селі, як і у високих горах навколо, євреїв не було, 
приїздили туди хіба що для відпочинку. Гірське життя було 
занадто складним для них. З цього приводу вона часто кеп-
кувала із нього, та він не ображався, бо жартуючи, вона го-
ворила святу правду. 

Під час знайомства з його родиною Богдана була вра-
жена їхній гостинності щодо неї та дружелюбності і єдності 
між собою.

– Знайомтесь: це тьотя Циля і дядя Яша, а це тьотя Ро-
зочка і дядя Гріша, а це... 

І далі перераховувались імена всієї численної веселої 
сімейки, основна частина якої вже спакувала свої валізи для 
виїзду в Німеччину, а деякі терпляче чекали отримання від-
повідних документів і завчасно купували великі валізи, щоб 
зібрати все дорогоцінне, що було нажите тут «іх непосіль-
ним трудом». 

Після забави Дмитро відвіз її в номер готелю, який ви-
найняв завчасно. Його родина виявилася занадто голосною, 
і коли Богдана прийшла в готель, то аж полегшено зітхну-
ла – готельна тиша їй видалася блаженним раєм. Дмитро 
залишився разом із нею, і ця ніч була продовженням свята, 
але вже камерного, під ніжний шепіт слів про кохання, під 
тихеньку музику і під стогін від задоволення одне одним і 
життям узагалі.

Наступного дня на Дмитра вдома чатували схвильовані 
батьки:

– Димочка, она конечно хорошенькая девочка, красивень-
кая и стройненькая, но какая-то очень худенькая! Она случай-
но не болеет? Ну уж очень она, тендитная. Какая у нас Адочка, 
хрупкая, но твоя Богданочка против нее, ну прямо скелет.

– Мама, не видумивай! Это просто вы все в теле, а она 
всего лишь стройная и изящная.

– Ну хорошо-хорошо. А сколько ей лет?
Дмитро ж звичайно не сказав правди, щоб не довести 

маму і тата до серцевого нападу:
– Вона старша від мене на рік, розлучена, має трьох до-

рослих дітей. Але щоб вас заспокоїти, скажу, що вона само-
достатня жінка, яка дає сама собі раду і має власний бізнес. 
Та найголовніше, щоб ви знали усю правду, – я її люблю, і як 
тільки вона дасть мені згоду, я одружусь із нею...
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Мама не могла пережити такої наруги і все повторювала:
– А что же нам скажут все родственники? Ведь она не 

еврейка, да еще к тому же имеет троих детей. Ти просто с 
ума сошел. Наверное, она тебя приворожила. Бедний мой 
мальчик! Что же мне делать? Ах-ах-ах! А твоя бабушка Сара 
вообще не перенесет такой трагичной новости.

– А ви ей и не говорите! – відповів жартуючи Дмитро, 
хоча добре знав, що для всієї родини його вибір був «уда-
ром нижче пояса». А що вже для своєї мамусі Кларочки!!! 
Його любов до Богдани здавалась їй страшним знущанням 
над її єдиним синочком «Дімочкой», якому вона не могла 
скласти ціни. 

Та його батько, Ромочка, напрочуд, дивився на ці речі 
значно простіше і не здивувався вибору свого сина, бо Богда-
на і йому «впала в око», та перечити своїй квіточці-Кларочці 
він не хотів, то відповів майже нейтрально:

– Солнышко мое, давай будем переживать неприятнос-
ти по мере их наступления. Наш мальчик не сказал же, что 
завтра идет в загс, ну пусть повстречается с девочкой, а там 
посмотрим. Не порть ребенку жизнь.

Вони говорили про сина так, ніби він був підлітком, а не 
дорослим чоловіком, за спиною якого був університет і ве-
ликий досвід роботи у власному бізнесі, що приносив йому 
непогані статки, на які він міг влаштувати особисте безбідне 
життя, не рахуючи тремтячими від хвилювання руками гро-
шей у своєму гаманці. Купюр великого номіналу там було 
достатньо, та й у батьків були такі заощадження, що їх ви-
стачило б і правнукам.

Богдана зустрічалась з Дмитром майже шість років, це 
був гарний час для них обох. Батьки Дмитра вже змирились 
із вибором свого сина і не точили його, як шашель дерево. Не 
хотіли його травмувати, бо бачили, що тільки з нею він почу-
вався щасливим. Він не шукав ніякої іншої жінки, був щед-
рим і великодушним, дарував їй цінні подарунки, які вона 
із задоволенням приймала. Вони їздили разом відпочивати, 

Богдана знала всіх його друзів, які не один раз приїздили до 
неї на відвідини та різні імпрези. 

Діти Богдани сприймали цілком нормально її оточення 
і вважали її щасливою. Та ніхто з них не задумувався, що їй 
також хочеться мати поруч себе постійного чоловіка, який 
би підтримав її у будь-яку хвилину і не по телефону, а був 
поряд із нею і вдень, і вночі.

Вона не могла прийняти Дмитра у свою родину, бо він 
був дуже далеким до сільських проблем її родини. Він був 
хорошим птахом, та не з її зграї. Вона не бачила його із со-
бою в селі та не бачила себе із ним у місті. Крім того, її ля-
кала велика різниця у віці. І поки що їй тільки й залишалось, 
що робити для себе час від часу свято душі і тіла, щоб не 
забути, що вона молода і гарна жінка.

Та коли на Великодні свята приїхав Ігор, її душа враз 
забула про Дмитра, і тільки сумління тихо нашіптувало Бог-
дані слова докорів, що вона чинить щодо Дмитра несправед-
ливо, не зовсім порядно і чесно. Але того дня їй було не до 
власних сентиментів і докорів совісті – вирішувалася доля 
її дочки і все, що стосувалося безпосередньо її особистого 
серцебиття, не мало тоді великого значення. 

Коли ввечері Назар поспіхом забрав свою машину, Бог-
дана зателефонувала в готель до Ігоря:

– Як ти почуєшся? Ми не змогли затримати Назара,  
він просто втік від нас.

– Не питай мене, я розбитий і розтрощений ущент 
власним сином і цими вбивчими новинами. Я їхав до тебе 
такий щасливий і піднесений, що мені хотілося співати, 
а тепер мені здається, що моє життя цілком зіпсуте. Тоді 
я навіть намріяв собі, що в майбутньому ми могли б бути 
разом, а тепер не знаю, що маю робити і як маю вийти із 
цієї ситуації. Вибач мені, я не готовий зараз до будь-якої 
розмови. Завтра зранку автобусом виїду до міста. Попро-
щаюсь із тобою просто зараз, бо вранці не буду телефону-
вати і турбувати вас. Як оговтаюсь, то зателефоную тобі з 
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міста. Я взяв на рецепції розклад автобусів і твій телефон. 
Богдано, на добраніч.

– Доброї ночі, – тихо відповіла вона і поклала слухавку. 
...З того вечора минуло два місяці, а Ігор не телефо-

нував. За цей час Богдана встигла вбити кохання Дмитра 
і довести його майже до сказу, а себе змордувати думками 
про Ігоря.

Через якийсь час після Великодніх свят вона поїхала до 
Дмитра на побачення і розповіла йому всю правду, про яку 
раніше мовчала, бо ці деталі її життя були під грифом «Ціл-
ком секретно» для всіх, а для нього тим більше. Тепер же, 
коли з’ясувалися такі важливі для неї житейські обставини 
і коли вона побачила Ігоря та відчула знайомий трем у своїй 
душі, вирішила більше не тримати біля себе Дмитра.

Раніше серед дня і ночі вона могла потурбувати його 
своїми проблемами, жалями і ще чимось, і він завжди на-
магався бути біля неї в потрібну їй хвилину. Вона увесь час 
міцно тримала Дмитра на короткому шнурку із його відда-
ним коханням, дружбою і шаною до неї. Богдана в якийсь 
спосіб використовувала його, проводила з ним час, кохалась. 
Напевно, і любила його, але не так, щоб «жити і вмерти із 
ним в один день». Їй було добре з ним, але вона не знала, як 
це довго триватиме. А тепер надійшов той час, що вона оста-
точно зрозуміла: у них із Дмитром не може бути майбутньо-
го, бо Ігор знову забрав у неї спокій і розтривожив її душу.

Богдана відчула, що прокинулась її давня любов і що 
тепер вона не в силах буде загасити це полум’я. 

Їй було радісно й сумно одночас. Вона не була впевне-
ною, що буде з Ігорем у майбутньому, але не хотіла обма-
нювати Дмитра. Довго пояснювала йому, що нічого в цьому 
світі не відбувається випадково. Значить це знак, що вони 
не повинні бути разом, переконувала, що йому потрібно 
влаштовувати своє життя. Не може ж він чекати її ще кілька 
років, бо від цього чекання нічого не зміниться на краще. Ба-
жала, щоб і в нього була дрібка родинного світла і тепла, та й 

власні діти, яких вона йому не зможе дати. Заспокоювала, що 
й батьки його втішаться, що вони нарешті розстались... 

Богдана змордувалась і зістраждалась, поки вела з 
Дмит ром цю важку бесіду. Якби її зітхання можливо було 
перекласти на нотний ряд, то вийшла б довга і сумна пісня. 
Вона намагалася бути чесною щодо нього і раніше, бо ніко-
ли не давала йому обіцянки бути його дружиною. Але тепер 
серце їй голосно волало, що вона фальшує, бо стільки років 
поспіль вона таки тримала його біля себе, не даючи повної 
свободи, яка, можливо, колись і закінчилась би узаконенням 
їхніх стосунків.

Ще давніше в Богдани і подумки не виходило назвати 
можливий союз із Дмитром шлюбом, бо колись вона вже 
була в церковному шлюбі з першим чоловіком Василем, з 
яким пізніше була розлученою тільки в цивільному шлюбі. У 
церковному шлюбі вона так і залишалась Василевою дружи-
ною. Вона все не мала часу та нагоди зайнятися розірванням 
цього ненависного їй шлюбу, який волочився за нею важким 
і неприємним шлейфом, що не давав їй вільно рухатись у ви-
рішенні особистого життя.

Із Дмитром у неї могло бути тільки офіційне оформлен-
ня стосунків, бо він єврей, тому не міг би взяти з нею шлюб 
у церкві, хіба що охрестився б, що було малоймовірним у 
його ситуації. 

Коли після з’ясування стосунків із Дмитром вона по-
вернулася додому, тато зразу побачив, що з дочкою щось не 
так. Останній час він тільки те й робив, що приголублював 
свою дитину і заспокоював.

За своїм внутрішнім станом батько був дуже тонкою і 
делікатною людиною, на ньому була божа відмітка, яка ви-
діляла його з оточення. Колись давно, ще до Другої світової 
війни, він закінчив у місті чотири класи гімназії, як він казав 
– кляси. Ця освіта довгі роки вела його по життю. Хоча про-
тягом подружнього життя був практично невиїзний у велике 
місто свого дитинства, час від часу їздив у район і купував 
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там книжки та журнали, брав і те, що уцінили, видання, які 
не продали вчасно і які не знайшли свого вдячного читача. 
Вони були затріпаними та затертими зверху, але Миколу 
захоплювало те, що було всередині книжки, а її зовнішній 
антураж та малюнки його цілком не хвилювали. Він читав 
трохи німецькою, польською, добре українською і звичайно 
ж – російською. Він не був затурканим селюхом, хоча й мав 
своє господарство, яке вів із розумом і без надриву, добре ро-
зуміючи, що в житті є ще багато цікавих речей. Серед одно-
сельців мав славу освіченого дивака. Проте його поважали за 
світлий розум та обізнаність багато в чому. Всі знали, що він 
має твердий характер і незмінну життєву позицію. Раніше, 
до незалежності, він намагався говорити про свої погляди 
тільки з мудрими людьми, яким довіряв, а ще більше гово-
рив про це у своїй родині, яка б не могла його продати чи 
видати. Колись він розмовляв на різні закриті теми із Ігорем, 
коли той приїздив із родиною в гори. Тоді батько тішився ро-
зумному співбесідникові і пізніше сумував, коли той більше 
не приїздив до них.

Тепер – інші часи, і він безбоязно говорив із Богданою 
та й багатьма іншими про зміни в житті та про перспективи. 
Він тішився бізнесом своєї одиначки-доньки, пишався ону-
ками, і тільки особисте життя Богдани затьмарювало його 
настрій. Він запізно зрозумів свою помилку, коли не відпус-
тив її навчатись у місто, і картав себе, що дозволив їй зовсім 
молодюсінькою вийти заміж. Через почуття своєї провини 
перед дочкою він завжди дуже боляче сприймав усі її нега-
разди та пропускав глибоко через свою душу її розчарування 
в житті чи любовні пригоди.

От і тепер, коли дочка приїхала з міста і сказала, що 
розірвала всі стосунки з Дмитром, знову розхвилювався, бо 
не знав, чи щось складеться в неї путнє з її воскреслим ко-
ханням до Ігоря, про яке він умисне не згадував і вдавано не 
цікавився в неї. 

Раніше він у неї не питав і про Дмитра, бо не хотів ста-
вити її в незручне становище, добре розуміючи, що той не 
тільки її товариш, а й чоловік для усього іншого. Тато жа-
лів її і хотів, що б вона мала когось для душі, до кого могла 
притулитись, бо діти виросли, а вони, батьки, вже постаріли, 
а Богдана була гарною й молодою жінкою, яка потребувала 
чоловіка і любові.

У селі достойного претендента на її руку і серце не було, 
а ті, що приїздили відпочивати, у більшості своїй були пара-
ми, та й вона сама не могла комусь себе пропонувати. Тато 
розумів, чому вона вхопилася за Дмитра, бо їй це було про-
сто потрібно. Не маючи козирного короля, вона тримала біля 
себе іншого. А тепер вона з ним розсталась і знову сиділа з 
мамою і татом у старій половині хати на широкому бамбетлі, 
застеленому м’яким коцом, і плакала та розповідала своїм 
стареньким батькам-порадникам про свої негаразди.

Тато уважно слухав і курив піпу, незаміниму під час ду-
шевних родинних розмов. Дим кільцями обвивав його сиву 
голову, і тато здалеку виглядав мов якийсь святий, оповитий 
німбом з диму. Мама сиділа неподалік і крадькома змахувала 
сльози, їй було жаль свою дорослу дитину. Серце краялось і 
за Дмитра, бо вона знала, яким добрим він був до дочки та й 
до всієї родини.

– Донечко, відпусти Дмитра без болю і жалю. Дай йому 
волю. Тепер він тобі непотрібний. Доля завжди виключає за-
йвих. Це зовсім не означає, що він поганий, зовсім ні! Це 
тільки означає те, що його роль у твоєму житті вже зіграна... 
Це сумно, але так є. Життя, мов театр, а люди, – як актори, 
які міняються один за одним. Заспокійся! Ти ж не посвари-
лась із ним, ви й не стали ворогами, можете і спілкуватись, 
тільки вже зовсім по-іншому. А як ти маєш якісь плани на 
Ігоря і відчуваєш, що кохаєш його, то мусиш з ним порозу-
мітись. Почекай трішки його вістки, як він не зголоситься, 
сама зроби крок до нього, щоб остаточно визначитись, як 
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тобі бути в подальшому. А за Дмитром не бануй, ти йому не 
пара. Хай він влаштовує своє життя. Ми ж навіть не знайомі 
з його батьками, то про яке подальше життя з ним могло йти-
ся. Чи вони б потребували таких сватів-селюхів, які б ніяк 
не вписувались в їхнє оточення? Не сумуй! Усе направиться, 
доню. Будеш бачити.

Татові слова впливали на Богдану, як слова екстрасенса 
чи якогось доктора-психолога. Вона прислухалась і до мами-
ної думки, але татові слова завжди були визначальними. 

…Збігали теплі літні дні. Богдана займалася бізнесом, кру-
тилась, як заведена. Галинка під час вагітності мала токсикоз і 
не допомагала матері на повну силу. Зять узяв на себе більше 
обов’язків, та Богдані бракувало помічників. Не могла дочека-
тися повернення Анці. А Ігор усе не телефонував і цим не дода-
вав їй гарного настрою. Вона вирішила почекати і потурбувати 
його, коли повернеться з літньої практики молодша дочка.

Богдана послухала тата, часом зідзвонювалась із Дми-
тром. Він сумував за нею, інколи вони зустрічались за гор-
нятком кави, але тільки... Одного разу Дмитро сказав, що 
згодився їхати з батьками до Німеччини і вже почав готувати 
необхідні папери. Богдана заплакала при ньому, їй було шко-
да, бо він був найкращим її другом і чудовою людиною. Не 
питав в неї про Ігоря, ніби того й не існувало. Вона також не 
говорила з ним про це.

Та одного дня Ігор зателефонував і сповістив, що Назар 
серйозно захворів і попросив Богдану приїхати в місто. До-
мовився зустрітись із нею біля лікарні, де лежав Назар.

Вона засмутилась через цю прикру звістку, але надзви-
чайно втішилася телефонному дзвінку.

На другий день ранесенько виїхала в місто. Так гнала 
свою машину, що її зупинив патрульний даівець, і тільки 
гарна зовнішність та її пояснення, що вона поспішає в лі-
карню, врятувало її від штрафу. Далі вона себе опанувала і 
намагалась їхати повільніше, не порушуючи правил і не під-
ставляючи себе під неприємності. 

Коли під’їхала в домовлене місце, вона не впізнала Іго-
ря: він страшенно схуд, видно було, що його переживання не 
минули для нього даром.

Хвилюючись, підійшла до нього, він обняв її так міцно, 
ніби боявся, що вона втече від нього:

– Данусю, ти так мені потрібна зараз, як ніхто і ніколи. 
Мій син дуже хворий, допоможи мені пережити це і дай 
мені шанс прийняти Анцю як свою дитину. Я дуже багато 
про це думав і зрозумів, яким негідником був двадцять ро-
ків тому. Не краще вчинив і недавно, на Великодні свята, 
відкинувши вас від себе. Всевишній покарав мене і ледь 
не забрав у мене єдиного сина. Прости мені. Уклінно буду 
просити Анцю вибачення і обіцяю, що стану найкращим 
татом для неї, а для тебе буду найвідданішим чоловіком, бо 
завинив перед тобою і твоїми батьками, та й твоїми дітьми 
також, бо через мене вони були позбавлені опіки свого рід-
ного батька...

Він говорив так щиро і хвилюючись, що в Богдани стис-
нуло серце, вона сама ледь не плакала від розчулення. Вони 
йшли в палату до його сина, який невдовзі мав стати її на-
званим сином.

...Через кілька днів, коли Назар прийшов до тями піс-
ля чергової капельниці, із здивуванням побачив усю велику 
родину, що приїхала його відвідати. Вони сиділи біля вікна, 
щось тихенько говорили і в сонячних променях виглядали 
ніби святі з німбами над головами. Зворушений, подумав: 
«Як добре, що їх багато!» 

А потім виправив себе: «Як чудово, що нас багато!»
Анця принесла йому почитати. Серед книжок були і  

вірші, один із них – ніби для нього написаний: 

Не падай в розпач, що душа самотня!
Самотнi всi. Самотнiй рiд людський.
Нас кинуто у Всесвiту безодню,
Нiхто не знає нi коли, нi ким.



158

Спасiння є – шукаймо рiднi Душi.
Багато їх нiколи не було.
Без них Душа у самотиннi тужить,
А поруч з ними – спокiй i тепло!

Віталій Іващенко

Минув час. Назар із татом їхали до родини в село до-
помагати Богдані перезозитись у місто. Життя продовжува-
лось, бо усім світом править любов... 
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